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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Синдикати и работодатели: Важно е актуализацията на бюджета да се случи 
Коментар на Васил Велев и Любослав Костов  
Бизнес и синдикати с предложение към новата власт. Скоро ще стане ясно ще има ли редовно правителство или не, а 
оттам и какви ще бъдат мерките в подкрепа на бизнеса за оцеляване в Ковид кризата. Какви са очакванията на синдикати 
и работодатели към новата власт? 
Това, което подготви служебното правителство и е задача за годината, е актуализацията на бюджета. Предвижда се 
актуализация на пенсиите, мерки за подкрепа на здравния сектор и подготовката на евентуална следващата Ковид 
вълна. При предприятията очакваме мярката 60/40 да се трансформира във вида, който предлагаме. Това каза 
за "България сутрин" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Според него, когато предприятията спират работа, се очаква мярката да поеме 75% от липсващия доход. 
"Ръстът на заплатите се състоя и той не е символичен - за някои администрации се увеличиха заплатите с 30%. В реалния 
сектор също имаше ръст на заплатите, средната се повиши. В България имаше остър недостиг на работна ръка. Имаше 
при върха на кризата ръст на безработицата и пак се доближаваме до ръст на недостиг на работната ръка. Индустрията 
се възстанови до нивата преди пандемията", обясни Велев за Bulgaria ON AIR. 
Той е на мнение, че БВП може да се увеличи чрез инвестиции и иновации. 
"Няма друг измислен начин за страна като нашата. Това може да стане с реформи в сектор сигурност, правосъдие - да се 
даде правна сигурност, правна стабилност, съчетано с функционирането на данъчния отдел. Трябва да се добави 
цялостното подобряване на бизнес средата", допълни събеседникът.  
"Има нужда от увеличаване на пенсиите и трябва да се търсят резерви за това. Важното е да не се губи връзката с 
осигурителния доход. Относно максималния осигурителния доход - в България той е изпреварил нивото си. Той се мери 
спрямо средния. При нас са проблем минималната и средната пенсия, а не максималната", посочи Васил Велев. 
"Четири от шестте партии в новото НС са обещали в своите програми необлагаем минимум. Държавата трябва 
да е активен участник в пазарната икономика. Държавата, освен че определя правилата, трябва и да играе по тези 
правила", посочи икономистът от КНСБ Любослав Костов.  
Според него държави, които са били на прага на въвеждането на еврото, са вдигали ударно доходите си. 
"Най-важното е актуализацията на бюджета. Има си стъпки за извървяване. Не виждам кой политик ще каже на 
пенсионерите, че ще им вземе даваните вече доста месеци 50 лв., тези пари трябва категорично да останат в тях. Трябва 
да нарастват пенсиите", изтъкна той. 
Любослав Костов е на мнение, че не сме чули и дума за необлагаем минимум от "Има такъв народ". 
"Това е пипане на един или два данъка без ясни перспективи. Ако искаме да правим данъчна реформа, трябва да 
излезем с разчети", допълни още икономистът. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
В. Монитор 
 
√ Токът за бизнеса скочи двойно за 2 години 
Индустриалци искат повече доставки от държавните централи 
Токът за бизнеса скочи двойно за последните 2 години, сочат данни от сайта на Българската независима енергийна борса 
(БНЕБ). 
Така например на 18 юли в края на миналата седмица токът за следващия ден - петък (19 юли), електроенергията в 
сегмента „Ден напред“ удари 230,09 лв. за мегаватчас. 
Цената е втора в печалната класация на високите стойности след рекорда, постигнат на 23 юни 2021 г., когато 
електроенергията за индустрията на борсата удари за четвъртък 250,64 лв./мВтч. През миналата година за същата дата 19 
юли цената е била 71,38 лв./мВтч, или над 3 пъти по-ниско. Лятото на 2020-а обаче беше пандемично и немалка част от 
индустрията не работеше на пълни обороти. По същото време на 2019-а цената бе 113,17 лв./мВтч, или над 2 пъти 
надолу спрямо края на миналата седмица. В периода 15-19 юли 2019 г. максималната цена в сегмента „Ден напред“ на 
борсата е била 113,17 лв./мВтч, а минималната - 101,36 лв. За работните дни от същия отрязък от време на юли 2021 г. 
най-ниската стойност в сегмента бе регистрирана за доставка на 193,90 лв./мВтч, което е също почти двойно повече. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/233608-sindikati-i-rabotodateli-vazhno-e-aktualizatsiyata-na-byudzheta-da-se-sluchi
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През юни екстремните цени, близки до 200 лв./мВтч или над тази граница, са регистрирани 3 пъти. 
Едната е рекордната от 250,64 лв./мВтч. Останалите са за доставките за 29 и 30 юни, съответно 215,19 лв./мВтч и 199,82 
лв./мВтч. От началото на юли обаче вече 5 пъти са регистрирани цени в сегмента „Ден напред“ над 200 лв. (виж 
таблицата). 
Във връзка с нарастващите цени на борсата бизнесът у нас иска по-големи количества ток от държавните мощности да 
бъдат предлагани на борсата, като припомнят, че основна роля да играе държавната ТЕЦ-2 в Маришкия басейн, която 
може да продава с печалба на цена от поне 170 лв./мВтч и така да няма рекордни поскъпвания в сегмента „Ден напред“. 
Според експерти немалка роля за поскъпването играе и износът на ток, като спрямо първите 10 дни на юли 2020 г. по 
данни на ЕСО има нарастване от над 80%. 
Председателят на Асоциацията на индустриални капитал (АИКБ) Васил Велев коментира, че постигната цена на борсата 
от малко над 230 лв./мВтч за понеделник е над средното ниво за Европа. „На пръв поглед, когато за всички цените на 
електроенергията са почти еднакви, това не влошава конкурентоспособността ни спрямо другите, но не бива да 
забравяме, че в другите страни енерго-интензивните индустрии използват компенсации, които в България ги 
няма.Страната ни освен това е гранична за ЕС, а за индустрията в държавите извън общността токът не е натоварен с 
такси за парникови емисии и така производствените фирми там получават конкурентно предимство. „За това и сме 
препоръчали на предприемачите от нашата асоциация да изграждат мощности за производство на екоток за собствени 
нужди. По този начин те компенсират част от негативното влияние на високите цени на борсата. Скъпият ток на 
свободния пазар им дава възможност да изплатят инвестицията си за по-малко от 5 години, защото за собствена 
консумация не се плащат мрежови такси“, поясни той. Относно държавната ТЕЦ „Марица Изток-2“, която е на вечна 
дотация от държавата, Велев припомни, че вече втора година тази мощност работи с много малък капацитет. „За нас е 
необяснимо защо поддържа персонал за 12 енергоблока, като има инсталирани 8, а ползва два, като в критични 
ситуации стигат до четири. За нас е необяснимо защо ТЕЦ-2 е пасивна на пазара при високи цени. 
При такава конюнктура те могат да продават и да намалят загубите си, а те не го правят. При това неучастие на 
централата цените стават по-високи на борсата. Това е безстопанственост на мениджмънта на централата и за такива 
деяния сме сезирали прокуратурата“, поясни шефът на АИКБ. Той добави, че при днешното ниво на променливите 
разходи на държавния ТЕЦ цени над 170 лв./мВтч са изгодни за държавната централа да продава ток на борсата. 
Според Константин Стаменов от Българската федерация на индустриалните и енергийни консуматори високите цени от 
началото на годината би трябвало да устройват производителите на електроенергия и те да се стремят да пласират по-
големи количества. Той смята, че мощностите в електроенергийната ни система не са натоварени. 
„Не можеш да претендираш да получаваш субсидии, като например държавната ТЕЦ „Марица Изток-2“ и да не 
произвеждаш. В момента работят с 2 блока на половин мощност и цената за днес (19 юли - б.а.) ги устройва и въпреки 
това не си мръднаха пръста. Те претендираха, че трябва да получат наготово пари за заплати, а в такива моменти не 
реагират и не използват конюнктурата“, добави той. Стаменов смята, че скъпият индустриален ток носи големи рискове 
българските износители на промишлена продукция да загубят пазари в ЕС, а оттам да се увеличи опасността и от 
съкращаване на работните места. По думите му дългоочакваното пазарно обединение и с енергийните борси в 
Централна и Западна Европа, което е с последен пусков срок през октомври, има шанс да доведе до нормализиране на 
цените. 
Изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Валентин Николов обясни за „Монитор“, че изгодната 
цена за държавната ТЕЦ-2 да продава на борсата зависи от котировките на парниковите квоти, които в момента са над 50 
евро за тон. Според него долната граница е над 180 лв./мВтч и заради промените на цените на квотите ръководството на 
централата се притеснявало да продава ток на свободния пазар, защото рискува да излезе на загуба. 
На въпрос на „Монитор“ за продадените количества на свободния пазар в дните с рекордни цени на борсата през юни и 
юли от пресцентъра на държавната централа отговориха, че „продажбите, извършвани от дружеството, се тълкуват като 
търговска тайна“. 
 
РЕКОРДНИ ЦЕНИ (ЛВ./МВТЧ) ЗА „ДЕН НАПРЕД“ ПРЕЗ ЮНИ И ЮЛИ: 
 
ДЕН НА ДОСТАВКА                            ЦЕНА 
 
24 юни                                   250,64 
29 юни                                   215,19 
30 юни                                   199,82 
02 юли                                   203,42 
07 юли                                   200,08 
08 юли                                   204,60 
13 юли                                   202,59 
19 юли                                   230,09 
 
ИЗТОЧНИК БНЕБ 
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24 часа 
 
√ Приоритетите - преди министрите: какво искат партии и бизнес 
Първо да се говори за приоритети и политики, а едва след това - за имена на бъдещи министри, които да ги реализират. 
Това си обещаха политиците дни преди откриването на новия парламент. 
На 21 юли, дебатът за политики трябва да стартира от неговата трибуна, а най-вероятно и в кулоарите на публични (или 
не) срещи между отделните партии. След тежките думи между тях и в очакване на второто издание на проектокабинета 
на Слави Трифонов бизнесът вече зададе на партийците и своя дневен ред, изискващ от тях по-вежлив тон и поне 
минимален консенсус 
Още на следващия ден след първия звънец на 46-ото НС политиката влиза и на територията на Темида - Висшият съдебен 
съвет ще се събере да решава ще допусне ли искането на служебния правосъден министър Янаки Стоилов за старт на 
дисциплинарно производство срещу главния прокурор. 
А в края на горещата политическа седмица страстите ще се нажежат и на “Позитано” 20 - БСП се събира на следизборния 
си пленум. 
Партиите: Мажоритарен вот, Гешев, доходи, пенсии и дълбоки кадрови смени 
Въвеждане на мажоритарната избирателна система и намаляване на партийната субсидия на 1 лв. ще са сред 
приоритетите на “Има такъв народ” в новия парламент. Те вече бяха неколкократно обявени от лидера на партията 
Слави Трифонов и екипа му. 
За първи път от 12 г. няма лидерът на ПГ на ГЕРБ да открие речите в пленарната зала. Още в деня на клетвата за 45-ото 
Народно събрание зам.-шефът на ИТН Тошко Йорданов обяви, че то така или иначе нямало да работи дълго и затова с 
приоритет са промените в Изборния кодекс, а мажоритарната система остава за един “по-спокоен парламент”. Утре ще 
стане ясно “по-спокоен” ли ще е 46-ият, според хората на Слави. 
Очакванията към първото слово на новите победители освен за повече конкретика са и за приоритети, които да са 
обединяващи за партиите в парламента. В подобна посока бяха и апелите на президента Румен Радев, който обяви, че 
ще даде достатъчно време на ИТН, преди да ѝ връчи първия мандат за кабинет, за да се намерят пресечни точки с 
останалите. 
Първите заявки на ГЕРБ от трибуната ще бъдат за това, че те ще бъдат в опозиция в 46-ото НС, нещо, което от партията 
повтарят след изборите. Тяхното категорично искане ще бъде да се “поеме отговорност” от партиите на протеста, като се 
излъчи следващото редовно правителство. Очакванията са начело на групата на ГЕРБ отново да застане юристката 
Десислава Атанасова, която бе на поста и в 45-ото НС. Тя е “острието на партията”, както я бе нарекъл Борисов преди 
време. 
Лидерката на БСП Корнелия Нинова винаги поставя в центъра на словата си обикновения човек и неговите конкретни 
проблеми. Очаква се тя да говори за необходимите стъпки за повишаване на доходите и за подпомагане на социално 
слабите. Неведнъж в кампанията тя е настоявала за спешни мерки за подпомагане и на малкия и средния бизнес, както и 
за бързо приемане на Плана за възстановяване. Служебният вицепремиер по еврофондовете Атанас Пеканов да 
представи редактирания План за възстановяване, оставен от кабинета “Борисов”, още този петък са очакванията на 
партиите. 
Лидерката на БСП със сигурност отново ще говори за необходимостта този парламент да излъчи правителство, за да 
може да се завърши битката за отстраняване на модела “ГЕРБ” от властта, както и за да се гарантират сигурност и 
стабилност. 
Съпредседателят на “Демократична България” Христо Иванов, който се очаква отново да е начело на групата, вече 
постави 3-те ключови приоритета, от които обединението няма да отстъпи в преговорите за следващо правителство. 
Основното, разбира се, е личната му кауза - съдебната реформа със смяна на главния прокурор и членовете на ВСС. 
Вторият приоритет е отстраняването на ДПС от властта и трайното държане на партията далеч, а третият е парламентарно 
разследване на “Росенец”, ТЕЦ “Варна”, “Лукойл” и др. 
Макар от “Има такъв народ” да не търсят подкрепа за правителството си от ДПС, от първото слово на движението се 
очаква именно коментар по темата. Партията бе единствената, която запази мълчание, след като Трифонов лансира 
състава му, а и по критиките, че кабинетът е реден в “сараите” на почетния ѝ председател Ахмед Доган. 
По-високи доходи, преизчисляване на пенсиите, подкрепа за обикновените хора и бизнеса са основните приоритети 
на “Изправи се! Мутри вън!”. Те остават непроменени, категорична бе Мая Манолова и вчера, след като изрази 
очаквания от “Има такъв народ” да представят предложението си за кабинет. По време на кампанията тя неведнъж 
обяви, че ще настоява и в новия парламент да има комисия по ревизия на управлението на Бойко Борисов, която в 
предходния мандат стана известна като комисията “Манолова”. 
Бизнесът: Правителство, реформи и стоп на изчегъртването 
Първата и най-важна точка за новия парламент е съставянето на правителство, заяви Евгений Иванов - изпълнителен 
директор на КРИБ. 
За работодателската организация приоритети остават същите, които са изложили в началото на годината и нямало нужда 
да бъдат преформулирани. Като 3-а точка от КРИБ поставят изискването да се спре с изчегъртването, с нихилизма и 
омразата. 
Личното его на този или онзи министър не може да доминира при демокрация, каквато имаме в България, посочи 
Иванов. И призова да се спре войната в секторите здравеопазване, регионално развитие, наука 
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Не можело един демократ да каже, че каквото говори бившият премиер-министър и лидер на партията, за която са 
гласували 1/4 от българските избиратели, вече няма значение. В демокрацията всеки има право на мнение и то трябва да 
бъде уважавано, това е пътят да се върне държавата на хората. 
Само нихилисти може да казват, че няма да се строи магистрала “Струма”, каза още Иванов. А ако беше готова тръбата 
на тунел “Железница”, по трасета ще се пътува по-бързо и без жертви, за разлика от сега. 
Сега страдаме, че един министър или министърка си отмъщава на някого. Постигнатото трябва да се надгражда, а не да 
се чегърта и руши, това ще ни върне демокрацията, посочи изпълнителният директор на конфедерацията. 
Да спре разноговоренето и по-скоро да има редовен кабинет - това е искането на Българска стопанска камара, заяви 
нейният председател Радосвет Радев. В момента едно казвал служебният кабинет, съвсем друго икономическият екип на 
спечелилите изборите, трето - икономическият екип на доскорошните управляващи. В същото време все още не бил 
изпратен планът ни за възстановяване. Според Радосвет Радев сигналът от Брюксел е ясен - докато няма редовен 
кабинет, план няма да бъде приет. 
А в него има толкова много пари и толкова много радикални мерки, които са в състояние да изстрелят или потопят 
икономиката, посочи шефът на БСК. Затова най-важното е да има по-бързо редовен кабинет с прагматично настроени 
министри - финансов, икономически, земеделски, регионален - целия икономически екип. Не можело да се продължава 
в сегашния стил, когато например едно нещо в националния план да е грантова схема, а изведнъж да става кредитен 
инструмент. Служебният кабинет може да има много добри идеи, но е служебен, а без редовен няма план за 
възстановяване. 
България има нужда от излъчено в диалог правителство, а не от нови избори, заявиха от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) преди свикването на 46-ото НС. От организацията, чийто председател е Васил Велев, искат и 
открит диалог по приоритети и политики, а след това да се премине към конструирането на правителство. 
Като приоритети се посочват актуализация на бюджета, управление на средствата от ЕС, стабилна бизнес среда, 
запазване на добре работещия данъчен модел, продължаване на реформите в образованието, ускоряване на 
подготовката ни за встъпване в ОИСР, Шенген и еврозоната. И реформи в областта на съдебната система, правната 
сигурност, защитата на собствеността, енергетиката, пенсионната система, актуализация на пенсиите и връзката им с 
осигурителния принос. 
СЦЕНАРИЯТ ЗА СТАРТА НА 46-ИЯ ПАРЛАМЕНТ 
Без предварителна договорка за председател на Народното събрание 
В сряда за първи път ще се събере новият 46-и парламент. По традиция за всеки старт има определен сценарий, ето как 
изглежда той: 
21 юли, 8 ч 
Започват да се събират най-нетърпеливите да се закълнат като депутати. Старата бяла сграда ги посреща “освежена” - с 
прясно боядисани стени в кабинетите на групите, изпрани мокети в кулоарите, сменени над 300 крушки на огромните 
полилеи и аплици в пленарната зала. 
8,40 ч 
Пристигат официалните гости - посланици и дипломати на чужди държави у нас, представители на всички 
вероизповедания, конституционни и висши съдии, главният прокурор и др. 
Депутатите заемат местата си в пленарната зала. Точно колкото в предишния мандат са жените и в новия парламент - 
56 от общо 240. Новите лица този път са малко, тъй като масово такива влязоха с “Има такъв народ” в краткото 45-о НС и 
след месец и половина в бялата сграда вече се водят “ветерани” с втори мандат. 
За разлика от предходния парламент, който стартира с регистрация и вот с вдигане на ръка, в този депутатите директно 
ще седнат зад пултовете за гласуване, тъй като електронната система вече е на мястото си. Не е ясно обаче ще има ли 
такива, които ще положат дистанционна клетва, както направиха Слави Трифонов и още петима при старта на 45-ото НС, 
болни от COVID-19. 
8,50 ч 
Очаква се към този час да влязат президентът Румен Радев и вицето Илияна Йотова и да седнат в ложата на балкона. 
9,00 ч 
Доайенът на Народното събрание удря първия звънец и приветства депутатите. И в този мандат това ще е Мика Зайкова 
от “Има такъв народ”. Тя ще прочете клетвата, която ще повторят всички народни представители. Какви са очакванията 
ѝ. След нея на парламентарната трибуна ще застане президентът, за да обяви какви според него трябва да са 
приоритетите на НС. 
Ред е на председателите на парламентарните групи да кажат на какво ще акцентират през първата сесия. Правят го по 
ред на големината на групите, които и в този мандат са шест. Този път първи са хората на Трифонов с 65 депутати - само с 
двама повече от тези на Бойко Борисов. Също две места делят третия - БСП (с 36 депутати), от четвъртия - “Демократична 
България”. ДПС са с 29, а най-малката група отново е тази на Мая Манолова - с 13 депутати. 
10,30 ч 
Около този час трябва да приключат словата и да се пристъпи към първото гласуване - избор на председател. 
Очакванията са “Има такъв народ” да предложи отново шефката на 45-ото НС Ива Митева. Няма предварителна 
договорка между партиите за името на председателя. 
Всяка от групите има право на свой зам.-шеф на НС. Очаква се от ИТН да предложат пак Виктория Василева, БСП да 
заложи отново на Кристиан Вигенин, ДБ - на Атанас Атанасов, ДПС - на Мукаддес Налбант, а “Изправи се! Мутри вън!” - 
на Татяна Дончева. Промяна ще има само при ГЕРБ, след като бившата парламентарна шефка Цвета Караянчева не стана 
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депутат. Така за зам.-председателското място се спряга юристът Радомир Чолаков, чиито изказвания от трибуната 
получиха похвали от лидера Борисов. 
В сряда депутатите от новия парламент ще се съберат за първи път. 
22 ЮЛИ - 4 СЦЕНАРИЯ ПРЕД ВСС ПО СИГНАЛА НА РАШКОВ ЗА ГЕШЕВ 
Липса на кворум или приемане на предложението за сведение 
Обречена ли е каузата на служебните министри Бойко Рашков и Янаки Стоилов да уволнят главния прокурор Иван Гешев, 
ще стане ясно в четвъртък сутринта. Точка 1-а в дневния ред на Висшия съдебен съвет е предложението на правосъдния 
министър за процедура, по която Гешев да бъде отстранен от поста. Случаят е без прецедент в най-новата история на 
страната. 
Кадровиците на съдебната власт имат няколко варианта за реакция. Първият, за който намекна вносителят на сигнала 
Бойко Рашков, е липсата на кворум, т.е. на заседанието да присъстват по-малко от 2/3 от членовете на ВСС. Те са 25, но 
сега са 22-ма, защото Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова подадоха оставки, а Пламена Цветанова напусна, за да 
стане зам.-главен прокурор. Ако няма кворум, предложението ще се гледа на следващо заседание. 
Ако все пак дойдат достатъчно членове на ВВС, пред тях стои вторият вариант - да започнат дебат по предложението на 
Стоилов, или т.нар. говорилня, каквато често се получава при подобни казуси с политически оттенък. И накрая ВСС 
приема предложението на министъра за сведение - така случаят приключва. 
Третият вариант пред ВСС е провеждането на дебат, след който членовете решават, че няма основание да започне 
процедура по отстраняването на Иван Гешев от поста му. В този случай може да се предполага, че против старт на 
процедура ще гласуват членовете от прокурорската колегия и повече от половината от съдийската. За отстраняването на 
Гешев може да гласуват тези, които не бяха съгласни и с избора му преди година и половина. Това са Лозан Панов, Олга 
Керелска, Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова. Те бяха и хората, които искаха ВСС да дискутира писмото на Съюза на 
съдиите от октомври м.г., в което пишеше, че Гешев уронва престижа на съдебната власт. Това обаче не означава, че 
всичките 4-ма опозиционери във ВСС ще гласуват за безпрецедентната процедура по отстраняването на главния 
прокурор. 
Четвъртият и най-малко вероятен сценарий е ВСС да гласува започването на такава процедура, която продължава с 
месеци. Там вариантите са много, включително изпращане на случая в Инспектората на ВСС. 
25 ЮЛИ - СЦЕНАРИЯТ ЗА БСП 
Пленумът с анализ на вота и решение за кабинет с 3-ия мандат 
Анализ на представянето на БСП на отминалите предсрочни парламентарни избори ще направи Националният съвет на 
партията в неделя. Социалистите отново останаха трета сила, този път с по-малко от 1% разлика от четвъртия - 
“Демократична България”. 
Загубиха над 100 хил. гласа спрямо вота от 4 април въпреки голямата лява коалиция, която се сформира около БСП. 
Затова и най-вероятно на пленума ще бъде повдигнат въпросът за носенето на отговорност и оставка на лидерката. 
Корнелия Нинова обаче вече обяви, че няма да дава такава, защото в момента има за решаване по-важни въпроси в 
държавата. 
Нинова заяви, че Националният съвет на БСП ще се събере на “Позитано” 20 в неделя. 
ако президентът даде 3-ия мандат на БСП, тя няма да го върне и ще проведе консултации с останалите парламентарни 
сили, след което ще предложи състав за правителство. Да се ходи сега на трети избори е сериозно изпитание за 
държавата, каза Нинова 
Националният съвет, в който ще участват и коалиционните партньори на БСП, обаче ще трябва да определи форма̀та, в 
която ще се водят тези разговори. Засега лидерката изключи само ГЕРБ. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът настоя за диалог между партиите и формиране на мнозинство за дълбоки промени  
Суверенът разпореди промяната да се извърши с обединените усилия на няколко партии. 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. 
Това се казва в обръщение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод свикването на 46-тото 
Народно събрание. 
Според бизнеса очевидно е нужен 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. 
Страната има нужда от парламент и излъчено в диалог правителство, а не от нови избори, категорични са 
работодателите Според тях нов народен вот едва ли ще произведе принципно различна структура в парламента. 
В обръщението си АИКБ изтъкват още, че 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. 
Става ясно, че 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 България. 
Според бизнеса 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 
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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. 
АИКБ определя като притеснителна липсата на съгласие сред политическите сили по приоритетите, особено в областта на 
съдебната реформа, правната сигурност, защитата на собствеността. Коментира се, че 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. 
Добавя се още, че 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. 
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√ Тържествено заседание на 46-ото Народно събрание  
С тържествено заседание днес ще бъде открито 46-ото Народно събрание. Шестте  политически сили в новия парламент 
ще представят водещите си приоритети. 
Държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова  ще присъстват на заседанието, още за първия ден на 
новия парламент 
Първото заседание ще бъде открито от най-възрастния депутат - Мика Зайкова, избрана от името на партията на Слави 
Трифонов „Има такъв народ“: 
„Работа ни чака много, да се надяваме на здравия разум, конфронтацията е път за никъде“. 
Депутатите ще положат записаната в Конституцията клетва да спазват законите и да се ръководят от интересите на 
народа. 
Очаква се  президентът Румен Радев да призове политическите сили към отговорност за съставяне на кабинет: 
„Още един поправителен няма да бъде за тяхна сметка, той ще бъде сметката за всички нас“. 
По време на заседанието ще бъдат избрани председател и заместник-председатели на парламента. 
Все още не е потвърдено дали Ива Митева отново ще е кандидатът на „Има такъв народ“ за председател на НС, но от 
БСП обявиха, че ще предложат Кристиан Вигенин за председателското място в новия парламент. 
Засега е ясно, че ГЕРБ ще предложат Росица Кирова за заместник-председател, а групата на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ 
- Татяна Дончева. 
Очаква се предложението на ДПС за заместник-ръководния пост да е Мукаддес Налбант. 
Стана ясно, че Десислава Атанасова отново ще е председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, лидерът на БСП 
Корнелия Нинова ще оглави групата на социалистите,  Мая Манолова - тази на коалицията „Изправи се БГ! Ние идваме!“, 
а Христо Иванов се очаква отново да е председател на групата на „Демократична България“. 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който отказа депутатското си място и в 46-то Народно събрание, призова избраните си 
депутати да се фокусират върху една цел - масова ваксинация на населението: 
„Тази цел касае за живота, здравето и икономиката“. 
Николай Хаджигенов от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ пък обяви, че още днес ще депозират в деловодството на 
Народното събрание искане за изслушване на служебните министри на вътрешните работи и на правосъдието - Бойко 
Рашков и Янаки Стоилов, относно внесеното предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван 
Гешев. 
На първото заседание на новия парламент ще присъстват премиерът Стефан Янев и министрите от служебния кабинет. 
Българското национално радио ще предаде пряко тържественото откриване на новоизбраното 46-о Народно събрание 
след новините в 9 часа. 
 
√ Новият парламент ще се произнесе по Плана за възстановяване и устойчивост  
Новият парламент трябва да се произнесе по Плана за възстановяване и устойчивост, който вчера в късния следобед бе 
публикуван за обществено обсъждане. Две области остават дискусионни, според направения анонс, а именно - зелената 
трансформация и реформите по отношение на върховенството на закона и доброто управление. 
Обновеният план внася промени в четири цели и добавя нови, става ясно от публикувания проект. Сериозно разместване 
има по проектите в „Зелена България“, а бюджетът е съвсем леко редуциран - от 37 на 36,8 на сто. По-сериозно 

https://bnr.bg/post/101501671/publikuvan-e-reviziraniat-plan-za-vazstanovavane
https://bnr.bg/post/101501671/publikuvan-e-reviziraniat-plan-za-vazstanovavane
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намаление - от 22 - на 17,8 и от 21 на 17 на сто има съответно по „Свързана България“ и „Справедлива България“. 
Сериозен ръст се вижда при „Иновативна България“, където делът на финансиране става 27,4 на сто при 20 % в първия 
вариант на плана. 
Новият проект бе публикуван вчера, а ресорният вицепремиер Атанас Пеканов е на мнение, че има теми, по които трябва 
да се произнесе редовен парламент. Пример за това е зеленият преход и бъдещето на въглищните централи. 
Припомням, че страната ни е една от малкото, които все още не са внесли националния си план в Европейската комисия. 
Страната ни може да разчита на 12 милиарда лева от Брюксел по възстановителния план, като 13 % от тях могат да бъдат 
получени авансово. 
 
√ Иванка Иванова: ВСС не може да остане остров на блаженството 
Парламентът трябва да направи автентичен анализ на евродоклада за върховенството на закона, казва правният 
съветник на държавния глава 
Интервю на Силвия Великова с Иванка Иванова 
„ВСС, колкото и да се ползва с гаранции за независимост, не може да стои като един остров на блаженството насред тази 
вълна от обвинения към главния прокурор и прокуратурата като цялост“, коментира правният съветник на президента 
Иванка Иванова в предаването „Преди всички“ на БНР. 
Трябва категорично да се избегне ситуация на шиканиране и игра с кворума, трябва „да имат елементарен усет за 
самосъхранение“, заяви Иванова по повод предстоящото разглеждане на искането на правосъдния министър за 
предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев. 
„В рамките на процедурата главният прокурор има право и трябва да бъде устно изслушан във Висшия съдебен съвет, 
защото само така гарантираме за него правото на справедлив процес при отстраняване от длъжност. Той има право да 
изложи своята гледна точка и устно пред съвета да се защити“, каза Иванова. 
По темата с евродоклада по хоризонталния механизъм за върховенството на закона в България правният експерт 
изтъкна, че с оглед на политическата оценка – от гледна точка на българския национален интерес е по-добре да е този 
доклад, дори да повтаря предишни констатации. От научна гледна точка обаче още първият доклад беше критикуван 
остро, защото не съдържа истински анализ на проблемите на отделните държави, а много от индикаторите са спорни, 
уточни Иванова. 
„Докладът изброява серия от факти, за които липсва автентичен анализ. Този анализ може да се направи на местна почва 
в новооткриващото се Народно събрание.“ 
Докладът е мислен като превантивен механизъм, а не като инструмент какво да се направи, затова и няма препоръки и 
срокове, посочи още Иванка Иванова. 
„Оценките, които излизат от пресцентъра на прокуратурата, невинаги са базирани на обективни възприятия на фактите“, 
смята Иванова. Тя не вижда дори признаване на проблема, което би било първа стъпка към реформи. 
Много често наличието на външно наблюдение у нас се използва като средство да си „измием ръцете“ и да прокараме 
половинчати законодателни промени, изтъкна още Иванова. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ СЕМ представя проучване за предпочитаните медии преди изборите  
Съветът за електронни медии ще представи днес проучване на тема „Предпочитани медии като източник на информация 
от аудиторията във връзка с изборите за народни представители на 4-ти април и 11-и юли 2021 година“. 
В специализираното наблюдение са включени програми и на обществените, и на търговските доставчици на медийни 
услуги. 
Ще бъдат анализирани и нагласите на потребителите към медийното съдържание в предизборната кампания, както и 
при представянето на резултатите от вота.  
 
√ Елена Йончева: Само едно стабилно правителство може да осигури напредък  
Интервю на Диана Янкулова с Елена Йончева в предаването ''12+4'' 
"Само едно стабилно правителство в България може да осигури напредък на страната". Това заяви пред БНР Елена 
Йончева, евродепутат от БСП/ПЕС, член на комисията LIBE в Европейския парламент. Тя уточни, че за поредна година ЕК 
не отчита напредък в България в състоянието на правосъдната система, в борбата с корупцията и в медийния 
плурализъм. 
Европейската комисия представя за втора година докладите по хоризонталния механизъм за върховенството на закона 
на страните от ЕС.  
Евродепутатката припомни, че при установяване на конкретни нарушения на върховенството на закона, това ще се 
отрази върху финансовата подкрепа, която оказва Брюксел: 
"Група депутати от ЕП обявихме, че сме готови даже да заведем дело срещу Европейската комисия, ако не започне да 
обвързва финансирането с върховенството на закона". 
Според Йончева при управлението на ГЕРБ не са положени усилия да се подобри средата, но и са проявили 
пренебрежение към загрижеността на Европейския съюз за процесите в България.  
"Става дума не само за България, лидери в този негативен списък са Полша и Унгария. И в този доклад, който ще бъде 
представен днес, Брюксел използва един евфемизъм "предизвикателствата остават", което означава, че няма никакъв 
напредък и проблемите остават същите като констатираните в предишния доклад на ЕК".  

https://bnr.bg/horizont/post/101501214/ek-predstava-dokladite-za-varhovenstvoto-na-zakona
https://bnr.bg/post/101501746
https://bnr.bg/post/101501214/ek-predstava-dokladite-za-varhovenstvoto-na-zakona
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В предаването "12+4" Елена Йончева коментира вътрешнополитическата ситуация в страната преди откриването на 46-
ото Народно събрание: 
"В интерес на всички е да има правителство, което да намери достатъчно голямо обединение за политики, а не просто за 
определени лица в едно правителство. Най-важно е да има стабилно правителство, което да е решено да прави 
реформи. Разследването на всички престъпления на ГЕРБ е важна основа, от която да тръгнем, за да изграждаме една 
България с работеща икономика, в която хората да имат по-високи доходи и перспектива пред себе си". 
По думите ѝ няма да е добре, ако се стигне до нови предсрочни избори, защото хората са уморени.  
Според евродепутатката БСП е можела да спечели тези парламентарни избори, но е трябвало да покажат, че са 
алтернатива на ГЕРБ, а не да се заиграват с тях: 
"Спомнете си дали г-жа Корнелия Нинова не поиска от част от депутатите на БСП да гласуват за Сотир Цацаров като шеф 
на КПКОНПИ. Това са неща, които се виждат, знаят се и се коментират". 
Интервюто на Диана Янкулова с Елена Йончева в предаването "12+4" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Антоний Гълъбов: Ако не бъдат удържани, корпоративните интереси ще продължат да генерират кризи 
Избори 2 в 1 са рискови за Радев и най-лошият вариант за страната, смята политологът 
Интервю на Веселина Миланова с доц. Антоний Гълъбов 
„През изминалите 7 години България се намира в много тежка корпоративна война. След фалита на КТБ тази война 
излезе на повърхността. През последните две години тя е много остра. Много се надявам тези корпоративни амбиции и 
интереси малко да бъдат удържани, защото в противен случай те ще продължат да генерират кризи.“ Това мнение 
изрази пред БНР политологът и преподавател в Нов български университет доц. Антоний Гълъбов. 
Предсрочни избори пред есента биха били най-лошият сценарий за България. Страната е пред много сериозна криза и 
има риск политическата криза да прерасне в икономическа и социална, предупреди той.  
Президентът ще търси в новия парламент подкрепа, смята Гълъбов.   
„Той ще търси възможност управляващото мнозинство да е добронамерено към неговите идеи.“ 
„Ако това Народно събрание не успее да заработи, избори 2 в 1 ще бъдат по-скоро рискови за Радев. Българските 
граждани просто няма да излязат на трети избори. Най-вероятно ще имаме избирателна активност около 30%, което ще 
намали избирателната активност и на президентските избори.“ 
Политологът определи като неадекватна формула за парламентарна република служебното правителство да бъде 
припознато да продължи като редовно такова, защото „това означава парламентът да препотвърди избор, който е 
направил самостоятелно президентът“. 
Но 11 юли българските граждани не излязоха да гласуват, а това е много важен сигнал, който политическите партии се 
опитват да пренебрегнат, коментира Антоний Гълъбов преди първото заседание на новия парламент. 
Съгласието между политическите партии трябва да мине през актуалния, неотложен дневен ред на българското 
общество, който е различен от този на политическите партии, отбеляза Гълъбов в предаването „Преди всички“. 
Има условия за постигане на съгласие, но различен въпрос е дали сценариите на отделните политически формации 
предвиждат това, подчерта Антоний Гълъбов. Отсъствието на диалог от периода преди конструирането на НС според 
него е обезпокоително и е по-скоро проблем.  
Според политолога много бързо е било извършено „пакетиране“ на ИТН с ДБ и формацията на Мая Манолова, но по 
думите му целта на ИТН всъщност е друга – промяна на цялата политическа система, не просто постигане на съгласие за 
управление. 
„Това е различен проект.“ 
Относно вероятността първата политическа сила да се опита да състави правителство политологът прогнозира: 
„Този път няма да имаме връщане на мандат. Няма да имаме търсене на консултации извън прожекторите. 
Това увеличава натиска към останалите политическите формации за подкрепа на подобен кабинет.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Жълт код за силен вятър в 13 области  
Жълт код за силен вятър в 13 области обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология. Това са 
Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и 
Кърджали. 
Днес ще преобладава слънчево време. Над Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на 
отделни места, главно в крайните североизточни райони ще превали и прегърми. 
Максималните температури ще са предимно между 27° и 32°, сочи прогнозата на НИМХ. 
 
√ Очаква се скоро електрическият камион на Tesla да влезе в производство  
Електрическият камион Tesla Semi се очаква да започне да се произвежда много скоро след последни проверки в завода, 
съобщи във вторник американският новинарски сайт за електрическия транспорт Electrek. 
Позовавайки се на източници, запознати с въпроса, Electrek посочва, че производствената линия на задвижващия мост и 
общата линия за сглобяване са подложени на окончателно отстраняване на грешки в софтуера, преди да започне 
производството. Това означава, че електрическият камион Tesla Semi изглежда готов за производство. 
Tesla Semi ще бъде първият електрически камион от този тип, като производството на камиона беше свързано със 
закъснения, но източниците на Electrek се надяват, че нещата скоро могат да потръгнат. 
 

https://bnr.bg/post/101501542/elena-ioncheva-samo-edno-stabilno-pravitelstvo-moje-da-osiguri-napredak
https://bnr.bg/post/101501738/tarjestveno-zasedanie-na-46-oto-narodno-sabranie
https://bnr.bg/post/101501759
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√ Производствените цени в Германия с най-силен ръст от 1982 г.  
Производствените цени в Германия нараснаха през юни спрямо година по-рано с най-силното темпо от 1982 г. насам, 
показват данни на немската федерална статистика Destatis, които е поредно доказателство за засилващ се инфлационен 
натиск. 
Индексът на цените на производител (PPI) нарасна през юни с 8,5% годишно след повишение със 7,2% през месец май. 
Това е най-солното нарастване на производствените цени от януари 1982 г. насам, когато имаше силен ценови подем на 
фона на втората петролна криза. 
Спрямо месец по-рано индексът PPI в Германия се повиши през юни с 1,3% след растеж с 1,5% през май. 
Изключвайки цените на енергията, производствените цени през юни нараснаха спрямо година по-рано с 6 на сто. 
Най-силен ръст с 16,9% отбелязаха енергийните цени главно в резултат на базовия ефект (ниските цени година по-рано), 
следван от повишение с 12,7% на цените на междинните стоки. Производствените цени на потребителските стоки с 
дълготрайна употреба пък нараснаха през юни с едва 1,8%, а на недълготрайните потребителски стоки - с 1,5 на сто. 
 
√ Китайската централна банка остави лихвите непроменени  
Китайската централна банка остави своите водещи референтни лихвени проценти по заемите непроменени за 15-и 
пореден месец, след като седмица по-рано тя понижи минимални изисквания за държаните при нея банкови резерви. 
Едногодишният лихвен процент по заемите се запазва на ниво от 3,85%, а петгодишният лихвен процент - на ниво от 
4,65%. 
Едногодишните и петгодишните лихвени ставки бяха намалени за последно през април 2020 г. Тогава едногодишният 
лихвен процент беше намален с 20 базисни пункта, а петгодишният лихвен процент - с 10 базисни пункта. 
Днешната липса на промяна на лихвената политика беше очакван, тъй като Народната банка на Китай (PBoC) не прибягна 
по-рано този месец до коригиране на лихвения процент по средносрочния си механизъм за отпускане на заеми, както 
направи преди последните три промени на лихвените ставки. 
Лихвеният процент по заемите е фиксиран ежемесечно въз основа на поведението на 18 водещи държавни банки на 
междубанковия заемен пазар, въпреки че Пекин има влияние при определянето на лихвения процент. Този нов лихвен 
процент замени традиционната референтна лихвена ставка по заемите през август 2019 г. 
През миналата седмица обаче Китайската народна банка намали изненадващо с 0,5 процентни пункта нивото на 
изискваните минимални задължителни резерви на търговските банки, държавни при нея, като целта на това е да се 
повиши размера на средствата на отпусканите кредити в подкрепа на икономическия растеж. Чрез този ход ще бъдат 
освободени около 1 трлн. йени за осигуряване на дългосрочна кредитна ликвидност. 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев поздрави българската мюсюлманска общност за празника Курбан байрам 
Президентът Румен Радев поздрави българската мюсюлманска общност по повод празника Курбан байрам, който 
настъпи вчера. Държавният глава пожела на мюсюлманите в България здраве и дни, изпълнени с искрено 
разбирателство, удовлетворение и успехи. 
"Народът ни е показвал удивителната сила на своя дух, когато е поставял разбирателството между българите и 
обичта към България над кризите и различията", подчертава президентът. 
Доказаната мъдрост и нравствената сила на българския народ ще продължават да са енергия за националното единство, 
достойнство и просперитет, отбеляза още в приветствието си към българските мюсюлмани държавният глава Румен 
Радев. 
 
√ Мика Зайкова откри първото заседание на парламента: Да си изберем правителство е най-важното  
Най-възрастният народен представител в 46-тия парламент - Мика Зайкова от гражданската квота на партия "Има такъв 
народ", откри с тържествено приветствие първото заседание на Народното събрание. 
За втори път ми се пада честта да открия 46-тото Народно събрание. 
Първото нещо, което искам да ви кажа е: Надявам се да видя усмихнати лица и готовност от всеки от вас да 
сподели своите знания и умения в полза на България, каза Мика Зайкова. 
Суверенът ни избра и аз разчитам на неговата мъдрост. Искам да ви призова - да бъдем добри, усмихнати, конструктивни 
и да работим за мечтата за просперираща България, допълни Зайкова. 
Суверенът не даде мнозинство на нито една от партиите - тоест, каза ни - дами и господа, работете заедно! 
Да се стегнем и да започнем да работим - да структурираме Народно събрание, да си изберем правителство, е най-
важното, подчерта Мика Зайкова. 
Тя още веднъж призова народните представители към разум, конфронтация и диалог. 
Не забравяйте кой ви е изпратил тук и защо, каза в заключение най-възрастният народен представител в 46-тия 
парламент. 
На добър час, дами и господа - очаквам от вас работа, каза Мика Зайкова, с което започна клетвата на 
новоизбраните народни представители. 
 
√ Министрите Василев и Комитова изпратиха сигнал до Иван Гешев за нарушенията в АПИ  
Сигнал за близо 3 милиарда лева бе подаден до главния прокурор Иван Гешев от министрите на финансите и на 
регионалното развитие Асен Василев и Виолета Комитова, съобщиха от Министерството на финансите. 
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Сигналът е за допълнителни ангажименти по договори, възложени от Агенция "Пътна инфраструктура". 
При одобрен бюджет на Пътната агенция за текущ ремонт и поддръжка за 2021 година в размер на 382 милиона лева, тя 
е възложила дейности на стойност близо 2,9 милиарда лева. 
Около половината от тях са за тази година, а останалите - за 2022 и следващите години. Сигналът е в близо 70 папки. 
 
√ Министър Комитова: Уволних председателя на АПИ, защото е спрял строителните действия без знанието на МРРБ  
Министър Виолета Комитова уволни председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" Апостол Минчев. 
Причината е проявеното от него своеволие да спре всички строителни дейности на Агенцията. 
Имахме среща с ръководството на АПИ, беше по други въпроси и по други проблеми, те не поставиха въпроса, че имат 
намерение да извършат това действие по-късно, че са спряли строителството на множество обекти, поради което в 15 ч. 
уволних шефа на АПИ Апостол Минчев. Това заяви министър Комитова на брифинг пред МРРБ. 
"В петък сме поканили кметове и фирми, тъй като той е изпратил едно нареждане към тях, което не е стиковал с 
мен, което не съответства на Регионалното министерство за развитие на регионални политики, да не спираме 
строежи и т.н.", каза още Комитова. 
"Целта на едно такова решение е да всее смут в местната власт. Ние получихме множество обаждания от кметове и 
областни управители - какво става с ремонтите. Текущите ремонти няма да спрат, това решение ще бъде коригирано. 
Просто в момента търсим финансиране и те ще продължат по надлежния ред", каза заместник-министърът на МРРБ 
Захари Христов. 
Сигнал за близо 3 милиарда лева бе подаден до главния прокурор Иван Гешев от министрите на финансите и на 
регионалното развитие Асен Василев и Виолета Комитова. 
"Сигналът се отнася за предишния ръководител на АПИ г-н Терзийски, който си е позволил да наддоговори ремонтни 
дейности, които са в много пъти повече пари спрямо бюджета, който е имал за 2021 г.", каза министър Комитова. 
 
√ Матурата по професия става задължителна  
За първи път през следващата учебна година всички дванадесетокласници, които изучават професия, ще положат втори 
задължителен държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация. Досега те можеха да избират 
дали да се явят на втора матура по общообразователен предмет или по професия. Изпитът ще бъде на 20 май 2022 г. 
Това предвижда проект на заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) през учебната 2021-2022 
година, който е публикуван за обществено обсъждане. 
Задължителният ДЗИ по български език и литература е планиран за 18 май 2022 г., а вторият задължителен ДЗИ – за 20 
май 2022 г. Учениците могат да се явят на допълнителна матура по предмет по избор в дните от 26 май до 3 юни 2022 г. 
Пролетната ваканция за учениците от първи до 11-и клас ще е от 1 до 10 април включително. Дванадесетокласниците ще 
почиват от 7 до 10 април. Коледната ваканция за всички ще е от 24 декември 2021 г. до 3 януари 2022 г. 
В проекта са посочени още неучебните дни в системата на предучилищното и училищното образование, както и началото 
и краят на втория учебен срок. По традиция учениците от 1-ви до 3-ти клас приключват занятията в края на май, от 4-ти 
до 6-и – в средата на юни, а от 7-и до 11-и – в края на юни. 
Извън 25 май, който е неучебен, но присъствен ден, за неучебни са предвидени и дните, в които ще има задължителни 
ДЗИ и национални външни оценявания в края на 7-и и на 10-и клас. 
Изпитът от националното външно оценяване в края на 4-ти клас по български език и литература е насрочен за 26 май 
2022 г., а този по математика – за 27 май 2022 г. И двата дни ще са учебни. Директорите могат да променят седмичното 
разписание, за да организират изпитите. 
Оценяването по български език и литература и по математика в края на 7-и клас и в края на 10-и клас е съответно на 14 
юни и на 16 юни 2022 г. 
Изпитите по желание по чужди езици и за оценяване на дигиталните умения в 10-и клас ще са непосредствено след тях в 
учебни дни. 
Становища по проектите на заповеди ще се събират до 19 август 2021 г., включително. 
 
√ Бригаден генерал Венелин Венев е новият директор на Служба „Военно разузнаване“  
Бригаден генерал Венелин Венев встъпи в длъжност директор на Служба „Военно разузнаване“. На тържествената 
церемония присъстваха министърът на отбраната Георги Панайотов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. 
„Службата има за задача да информира държавното ръководство на стратегическо ниво за заплахите и рисковете за 
националната сигурност. В днешно време тези заплахи и рискове стават все повече и повече. Вие сте тези, които трябва 
да алармирате първо. Затова разчитаме на Вас“, заяви министърът на отбраната Георги Панайотов в поздравителното си 
слово. 
„За мен е чест да поздравя бригаден генерал Венелин Венев с удостояването му с висше офицерско звание и 
назначаването му за директор на служба „Военно разузнаване“. Това е свързано с огромна отговорност, отношение и 
принципен подход към службата. Като началник на отбраната разчитам на професионалната и колегиална подкрепа и 
информационното осигуряване от страна на военното разузнаване“, подчерта от своя страна началникът на отбраната 
адмирал Емил Ефтимов. 
Бригаден генерал Венелин Венев благодари за оказаните му доверие и подкрепа. Той бе категоричен, че ще разчита на 
професионализма на своите колеги, а съвместната дейност с останалите институции ще бъде продължена. 
Директорът на Служба „Военно разузнаване“ бригаден генерал Венелин Венев е завършил ВВОВУ „Васил Левски“ със 
специалност бакалавър „офицер от разузнаването“ с квалификация „военен преводач“. През кариерата си на 
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военнослужещ служи в различни формирования. В периода 2001 г. – 2016 г. преминава последователно през 
позициите на експерт, началник на сектор, началник на отдел и директор на дирекция. Произведен е в звание 
„полковник“ през месец август 2017 г. В периода 2005 г. - 2008 г. заема длъжностите офицер за връзка с местната 
власт и ООН и командир на разузнавателна група в състава на мисията на НАТО в Афганистан ISAF. От 2009 г. до 
2012 г. е военен и военновъздушен аташе на Република България с основна акредитация в Австрия и допълнителни 
акредитации в Унгария, Чехия, Словакия и Словения. Владее три езика. 
 
√ Започна досъдебно производство за къщата в Барселона  
Досъдебно производство за пране на пари е образувано по казуса с "къщата Барселона". 
Разследването се води под надзора на Специализираната прокуратура. 
Бившият премиер Бойко Борисов все още не е разпитан по разследването, давал е обяснения по време на 
предварителната проверка. 
"Магистрати от Специализираната прокуратура никога и по никакъв начин не са нахлували в сградата на 
президентството. Магистрати от Специализираната прокуратура извършиха и предприеха действия по 
разследването след надлежно разрешение от български съд. По отношение на подслушванията - категорично за 
незаконно и нерегламентирано подслушване не може да става и дума. Категорично при използването на СРС 
прокурорите стриктно спазват закона. Не са подслушвани политици", заяви Валентина Маджарова, ръководител на 
Специализираната прокуратура. 
 
√ Д-р Христо Дамянов: Здравната каса масово се източва  
Състоянието на българското здравеопазване е критично, заяви в "Денят започва" управителят на Центъра за 
интегративна медицина и специалист по онкология д-р Христо Дамянов. 
"Правилата се нарушават заради една здравна система, която е извън всякаква логика и всякакъв смисъл. Тази 
здравна система беше създадена през 2001-2002 г., като включваше и Здравната каса, и клиничните пътеки, 
заимствани от австралийския модел", коментира д-р Дамянов. 
Той отново определи системата като пълен провал и призова колегите си от "Пирогов" да си припомнят какво се е 
случвало след въвеждането на тази система. След 2002 г. има множество протести на лекари и то за премахването ѝ. 
По думите му това, което сега прави служебният здравен министър Стойчо Кацаров са начални опити. Здравеопазването 
се нуждае от една цялостна радикална промяна, която е свързана с огромни политически и икономически интереси, 
бизнес интереси, както и от цялостна концепция. 
Д-р Дамянов беше категоричен, че НЗОК се точи масово и от всички. Той посочи пример с пациент, на когото на два пъти 
е премахната простатната жлеза и показа документите за това, че на пациент през 2005 му отстраняват жлезата. Според 
издадените на същия пациент епикризи през 2011 г. простатната му жлеза отново е отстранена. 
В здравеопазването има огромни пари, но те се харчат нерационално, категоричен е д-р Христо Дамянов. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Европейският съд осъди България за екстрадирането на турски журналист 
Европейският съд по правата на човека в Страсбург осъди България за връщането в родината му на турски журналист, 
критичен към официална Анкара, без да проучи искането му за убежище след опита за преврат през 2016 година. 
Името на потърпевшия не се съобщава. Той е напуснал Турция след неуспешния опит за преврат и е изразил опасения от 
лошо отношение, което рискува в случай на предаването му на турските власти, мотивира се съдът в Страсбург, цитиран 
от Франс прес. 
Според него българските власти не са разгледали искането на журналиста за международна закрила. 36-годишният мъж 
в момента излежава присъда от седем и половина години за принадлежност към "терористична организация". 
Работил е за вестник "Заман" и информационната агенция Джихан, собственост на медийна групировка, известна с 
критичното си отношение към управлението на президента Ердоган. 
Групировката е смятана за свързана с мрежата на Фетхуллах Гюлен, сочен от Анкара за организатор на опита за метеж от 
юли 2016 година, припомня съдът в Страсбург. 
Месеци преди преврата турското правосъдие сменя ръководството на медийната група и оттогава тя става 
проправителствена. Жалбоподателят е уволнен и лишен от журналистическа карта. В нощта на 13 октомври 2016 година 
той е спрян при опит да премине турско-българската граница в камион заедно с още нелегални пътници, включително 
шестима турци. 
След като многократно поискал да депозира искане за убежище и да получи международна закрила, турският журналист 
е бил предаден на турските власти на 16 октомври на пункта "Капитан Андреево". 
Съдът в Страсбург единодушно констатира, че България е нарушила членове 3-ти и 13-и от Европейската конвенция за 
правата на човека - забрана за нечовешко и унизително отношение и право на ефективни правни средства за защита. 
Бързината, с която е осъществено репатрирането, е направила недостъпни средствата за правна защита, отбелязват 
паневропейските магистрати, предава Франс прес. 
 
 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/d-r-hristo-damyanov-zdravnata-kasa-masovo-se-iztochva-1162946news.html
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Икономически живот 
 
√ Сериозно редактираният План за възстановяване е достъпен за обсъждане  
Редактираният План за възстановяване и устойчивост на България е публикуван на сайта  https://www.nextgeneration.bg, 
съобщиха от кабинета на вицепремиера Пеканов. 
Посочва се, че ревизираната от служебния кабинет версия е налична за обществено обсъждане преди предстоящото 
финализиране, като става ясно, че последната санкция за поемането на ангажименти с дългосрочен характер, поставени 
като изискване от европейските служби, ще се очаква от партиите в парламента. 
Припомняме, в последните си седмици кабинетът “Борисов 3” отказа да внесе плана в ЕК. След това стана ясно, че 
комисияте е имала сериозни претенции към варианта, изготвен от екипа на бившия вицепремиер Томислав Дончев. 
От краткото изявление на Пеканов се разбира, че министерствата и останалите включени институции са участвали 
активно в работата по Плана, но се добавя лаконично – „макар че няма и да крия, че проектната готовност, самият 
експертен потенциал и желанието за реформи не са налице за всички страни“. 
Проведохме десетки срещи и консултации, проверихме всеки фиш и преработихме огромен брой от проектите. За този 
кратък период от време имаме подготвен План, който отговаря на по-високите ни критерии за целесъобразност при 
използването на средствата, уверява служебният вицепремиер. 
Той предупреждава, че Планът за възстановяване и устойчивост ще заложи много приоритетни проекти за страната за 
следващите години. Ако искаме да гарантираме, че той ще се изпълнява, трябва да имаме стабилност и политическо 
съгласие. Има важни политически решения и те могат да бъдат взети единствено от представители на политическите 
партии. 
Става ясно, че в дискусиите със службите на ЕК остават две важни изисквания, по които не сме постигнали пълен 
консенсус – по-бърз зелен преход и реформи по отношение на върховенството на закона и доброто управление. 
Коментира се, че един служебен кабинет не е редно да поема такива значими и дългосрочни ангажименти като, 
например, тези, засягащи дългосрочното развитие на въглищните региони. 
Друга сфера, в която все още предстои да се вземат важни решения, защото има нужда от допълнителни реформи, е 
правосъдие и върховенство на закона. Въпреки проведените множество срещи и дискусии, някои въпроси остават 
отворени и трябва да се договорят със службите на Европейската комисия. 
По отношение на останалите сектори, в новата версия на Плана са увеличени средствата за важни пера като 
образование, здравеопазване и социалната сфера. В Плана са залегнали и нови реформи, отчасти е адресиран 
проблемът с прекалената консолидация на финансови средства и отделни проекти специално за столицата. 
Припомняме, става въпрос за средства, поискани от Столична община за завършване на третия лъч на метрото. 
Засилена е тежестта на сектор енергетика, за да се отговори на желанията за по-високи амбиции от страна на 
европейските институции. В голяма част от проектите залягат промени с цел по-добро използване на финансовия ресурс, 
намерените несъобразни компоненти са премахнати. 
 
√ Само оправдателни присъди по корупционни дела през 2020-та  
Можем да направим извода, че през 2020 година проблемите в борбата с политическата корупция в България се 
задълбочават още повече. Това заключават авторите на годишния мониторингов доклад на Антикорупционния фонд 
Андрей Янкулов и доц. д-р Наталия Киселова. 
Вчера фондът представи доклада си за 2020 година върху разследванията на корупция по високите етажи на властта 
„Антикорупционни институции: проблемите се задълбочават“. 
Наблюдението се състои от две части: (1) анализ на 45 знакови наказателни дела по случаи на корупция по високите 
етажи на властта в досъдебна и съдебна фаза за периода 2014-2020 (за 2020 са добавени 5 нови казуса и е проследено 
развитието на неприключилите от миналогодишното изследване) и (2) оценка на решения по сигнали за конфликт на 
интереси на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(КПКОНПИ) за 2020. Допълнително, в анализа са разгледани и 18 случаи на наказателно преследване за предполагаемо 
корупционно поведение по високите етажи на местната власт, които дават сходна картина с положението на централно 
ниво. 
Сред ключовите изводи, които намират място в доклада са: 

• Констатираната в миналогодишното изследване на АКФ ниска ефективност на наказателното преследване на 
корупцията по високите етажи, през 2020 година се понижава още повече. Новите влезли в сила присъди са 
единствено оправдателни, което дава съотношение до момента от общо 13 крайни оправдателни съдебни акта 
срещу едва 3 осъдителни. Този дял е много по-нисък от обичайния на успешните обвинения за българската 
прокуратура. 

• Продължава да няма нито едно корупционно престъпление, което да е наказано с ефективно наказание 
лишаване от свобода. Нито един краен осъдителен съдебен акт не е постигнат през последните три години – от 
2018-та до 2020-та включително. 

• Мнозинството от високопоставените длъжностни лица са предавани на съд за поведение, за което съдът 
преценя, че не съставлява никакво престъпление. 11 от 13 оправдателни присъди в разгледаните 45 казуса са 
именно поради установена от съда несъставомерност на твърдяното престъпно поведение. Обвиненията на 
прокуратурата често стъпват на превратно прилагане на норми от материалното наказателно право, или на 
абсурдни логически конструкции. Показателно е, че преценката на съдилищата често не се оспорва дори от 
прокуратурата от един момент нататък по делата. 

https://www.nextgeneration.bg/
https://acf.bg/wp-content/uploads/2021/07/ACF_BG_Online_Jul15.pdf
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• На състоянието на наказателното преследване по обществено най-значимите корупционни казуси продължава 
да не се обръща никакво внимание от ръководството на прокуратурата. Няма изработени критерии за 
мониторинг на делата за корупционни престъпления от висок обществен интерес. Не е ясно дали въобще се 
анализират причините за провала на значимите наказателни дела за корупция. 

• През 2020 г. КПКОНПИ се е произнесла със 122 решения. Конфликт на интереси е установен само с 30 решения, 
липса на конфликт се установява в 92. 

• Основната част от случаите, по които Комисията се е произнесла, 96 на брой, са за лица, които заемат публична 
длъжност на сравнително ниско местно ниво – в системата на местното самоуправление, местната власт или в 
местната администрация. Решенията относно лица на публична длъжност на по-високо и централно ниво, са 
едва 26. 

• Продължава да прави впечатление формалният подход в случай на подадени сигнали или на изнасяне на случаи 
в медиите. Често липсва цялостно изследване на възможни свързаности, които водят до влияние и зависимости 
при осъществяване на правомощия по служба от лицата, заемащи публична длъжност. 

Според Янкулов с пълна тежест трябва да бъде поставен въпросът: това ли е действителната картина на корупцията по 
високите етажи на властта, като по думите му, кко тези случаи отразяват същинското състояние на корумпираност на 
публичния сектор на най-високо ниво, то тогава единствено възможният извод е, че корупция там няма. 
„Обективно невъзможно обаче е това да бъде вярно, особено пък в млада демокрация като българската. 
Следователно остава заключението, че реалната картина просто остава скрита“, подчертава още Андрей Янкулов. 
 
√ Пуснаха за обществено обсъждане промени, касаещи техническите паспорти на строежите  
Регионалното министерство публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за 
техническите паспорти на строежите – в секция „Проекти на нормативни актове“ на интернет страницата на МРРБ и 
в Портала за обществени консултации. 
Това, както обясняват от ведомството, се прави във връзка с постъпили реакции на омбудсмана на България, на 
организации и граждани, на народни представители по повод изтичащия срок, определен за съставяне на техническите 
паспорти на съществуващи строежи. 
Проектът предвижда технически паспорт за съществуващ строеж да се съставя след извършено обследване по реда на 
Закона за устройство на територията. Това ще става при строително-монтажни работи, обхващащи целия строеж. За тях 
се изисква издаване на разрешение за строеж. Паспорт ще се съставя и при извършване на СМР, които обхващат част от 
обекта, но засягат конструкцията му. 
Според предложеното изменение, съставянето на техническите паспорти на съществуващи строежи – публична 
държавна и публична общинска собственост, ще се извършва в срок до 31.12.2032 г. 
Целта на изменението е да облекчи бизнеса, гражданите и централните и общински администлации от допълнително 
натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след пандемията от COVID-19. 
Срокът за обществено обсъждане на проекта е 14 дни. 
 
√ Европейска комисия: Лятна икономическа прогноза 2021. Предизвикани размисли  
На 7-ми юли т.г. Европейската комисия (ЕК) публикува своята редовна лятна икономическа прогноза. Прогнозата е 
компактна, тя съдържа предвиждания на две основни групи показатели за всички страни на ЕС: първо, темп на прираст 
на БВП и второ, индекс на потребителските цени (Consumer price index – CPI). Информацията е за 2020-2022 г., като за 
2020 г. са приведени отчетни данни, а за 2021 г. и 2022 г. са представени предвиждания. 
Позитивното на предлаганите прогнози е, че те са съставени по единна методология (макар че детайли от методологията 
остават зад кадър) и са добра основа за междустранови сравнения и съпоставки. 
Специфика на обхванатия период е възникването, действието и преодоляването на кризата, свързана с пандемията 
Covid-19. Страните от ЕС възприемат и реагират на пандемията по различен начин, поради което и икономическите 
въздействия по отделни страни за 2020 г. не са еднозначни и съпоставими. 
Рецесията от 2020 г. повсеместно се следва от компенсиращо се икономическо възстановяване през следващата 2021 г. и 
възходящо икономическо развитие през 2022 г. Това е причината, поради която откъслечното проследяване на 
икономическата динамика за 2021 г., както и за 2022 г. по страни, само по себе си не е достатъчно показателно. То трябва 
да се извършва за целия три-годишен период 2020-2022 г., за да може да се отчете както неравномерната икономическа 
рецесия по страни през 2020 г., така и съответното неравномерно възстановяването и позитивен прираст през 
следващите една-две години. 
 

https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-5-ot-2006-g-za-tehnicheskite-pasporti-na-stroejite-84925/
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6219
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2021-economic-forecast_en
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Фиг. 1 

 
На Фигура 1 е представен предвижданият от ЕК агрегиран темп на прираст на БВП общо за три-годишния период 2020-
2022 г. по отделни страни СИВ-ЕС (9-те страни, които до 1990 г. бяха членки на СИВ, а по-късно се включиха почти 
едновременно в ЕС). ЕК предвижда Чехия да реализира минимален темп на прираст на БВП за разглеждания период, но 
БВП на човек от населението на Чехия е от най-високите за групата страни. 
Показателно е, че България вероятно ще реализира едни от най-ниските темпове на прираст на БВП за периода, 
независимо от трайно изоставащата икономическа позиция на страната. Всички други страни СИВ-ЕС се предвижда да 
растат икономически по-бързо от България. Заслужава да се отбележи предвижданата динамика на нашата съседка 
Румъния, с която България беше сравнима и съпоставима в началото на текущия век. Прогнозите на ЕК са за 
икономически растеж на България за 2020-2022 г. от 4,3%, докато същият икономически растеж на Румъния е 8,3% (т.е. 
почти двойно по-висок!). 
Икономическата динамика се свързва по естествен начин с прираста на БВП на човек от населението. ЕК не оценява явно 
посочения показател (а оценява единствено сумарния за страната прираст на БВП), но разликата в темповете на прираст 
не може да е съществена. 
 

 
Фиг. 2 
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На Фигура 2 е представен БВП на човек от населението за 2019 г. (отчет) и предвижданото от ЕК равнище на показателя 
за 2022 г. (с указаната по-горе уговорка). Не е необходимо да се навлиза в детайли, за да се оцени, че неблагоприятната 
опашкарска позиция на нашата страна не само се запазва, но дори се и влошава. 
Както Фигура 1, така и Фигура 2 демонстрират, че икономическите процеси в нашата страна не вървят добре в сравнение 
с останалите страни СИВ-ЕС. Причините е редно да се търсят в особеностите на макроикономическото управление. Това, 
което може да се твърди с голяма доза увереност е, че както корупцията, така и слабата компетентност на управленските 
екипи, както и несправедливото правораздаване, потискат икономическия просперитет и циментират твърдо 
опашкарската позиция на страната ни в ЕС. 
ЕК предлага свои прогнози и за динамиката на цените, чиито анализ заслужава специално внимание. Това, което прави 
впечатление е, че страните-членки на еврозоната бележат по-ниска инфлация от тези, които продължават да са извън 
еврозоната. България се включва de facto към първата група страни. Проблемът с инфлацията у нас е, че страната ни 
поддържа (все още) най-ниско ценово равнище в ЕС, което не може да продължава прекалено дълго. Ще трябва да 
стартира процес на относителна ценова конвергенция, който при фиксиран валутен курс може да стане единствено и 
само чрез изпреварваща вътрешна инфлация спрямо еврозоната. 
Заключение 
Както вътрешните, така и международните прогнози предвиждат твърда опашкарска икономическа позиция на България 
в ЕС за обозримото бъдеще. Проблемът е дали и доколко страната ни е обречена да заема неизменно последната 
икономическа позиция в ЕС. Обидно и срамно е за всеки гражданин на Република България страната да се определя като 
вечно изоставаща в семейството на държавите от ЕС. При това не е необходимо България да преоткрива пътища за 
ускорено икономическо развитие. Те са ясни и известни, необходимо е единствено да бъдат непоколебимо следвани.  
Преди да се поеме печелившият път обаче е задължително и необходимо управлението на страната да се повери на 
знаещ и можещ контингент от честни и компетентни представители. Интелигентният избор е възможно да се реализира 
от подготвен и образован народ, който е в състояние да оцени адекватно последствията от своите собствени изборни 
решения. 
В това отношение местната интелигенция е в неизмерим дълг към своя собствен народ. 
 
√ ЕК с ключови стъпки към следващо поколение микрочипове и облачни технологии  
Европейската комисия съобщи, че стартира два нови индустриални алианса: Алиансът за процесори и полупроводникови 
технологии и Европейският алианс за индустриални данни, Edge и Cloud. 
Очакванията са, че двата нови съюза ще подобрят следващото поколение микрочипове и индустриални технологии за 
облачни услуги и крайни изчисления и ще предоставят на ЕС възможностите, необходими за укрепване на критичните му 
цифрови инфраструктури, продукти и услуги. 
Съюзите трябва да обединят бизнеса, представителите на държавите-членки, академичните среди, потребители, както и 
научноизследователски и технологични организации. 
От Еврокомисията коментират, че микрочиповете, включително процесорите, са ключови технологии, които задвижват 
всички електронни устройства и машини, използвани днес. Чиповете са в основата на голямо разнообразие от 
икономически дейности и определят тяхната енергийна ефективност и нива на сигурност. Възможностите за 
разработване на процесори и чипове са от решаващо значение за бъдещето на най-напредналите икономики. 
Индустриалният алианс за процесори и полупроводникови технологии ще бъде ключов инструмент за по-нататъшен 
индустриален напредък в ЕС в тази област. 
Той трябда да идентифицира и да преодолее настоящите пречки, нужди и зависимости в бранша, както и да определи 
технологични пътни карти, гарантиращи, че Европа има капацитета да проектира и произвежда най-модерните чипове, 
като същевременно намалява общите си стратегически зависимости, като увеличава дела си в глобалното производство 
на полупроводници до 20% до 2030 г. 
Споед тези приоритети Алиансът има за цел да установи проектния и производствен капацитет, необходими за 
производството на следващото поколение надеждни процесори и електронни компоненти. Това означава преместване 
на Европа към производствен капацитет от 16 нанометра (nm) до 10 nm възли, за да се поддържат текущите нужди на 
Европа, както и под 5 до 2 nm и повече, за да се предвидят бъдещите технологични нужди. Най-напредналите видове 
полупроводници са по-ефективни и имат потенциал да намалят масово енергията, използвана от телефони до 
центровете за данни. 
По отношение на Европейския алианс за индустриални данни, Edge и Cloud се подчертавна, че в европейската стратегия 
за данни обемът на генерираните данни значително се увеличава и се очаква голяма част от данните да бъдат 
обработени по-близо до потребителите и там, където те се генерират. В момента това се прави за 20% от данните, като се 
очаква да достигне до 80% до 2025 година. 
Тази промяна налага ЕС да засили собствения си облачен и граничен капацитет, а оттам и своя технологичен суверенитет. 
Това ще изисква разработването и внедряването на принципно нови технологии за обработка на данни, отдалечавайки 
се от напълно централизирани модели на инфраструктура за обработка на данни. 
Европейският алианс за индустриални данни, Edge и Cloud ще насърчи появата на облачни и крайни технологии, които са 
сигурни, енергийно и ресурсно ефективни и напълно оперативно съвместими, насърчавайки доверието на потребителите 
в облака във всички сектори. 
Алиансът ще обслужва специфичните нужди на гражданите на ЕС, бизнеса и публичния сектор (включително за военни 
цели и за целите на сигурността) да обработват изключително чувствителни данни, като същевременно повишава 
конкурентоспособността на индустрията на ЕС в облачните и модерни технологии. 
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От ЕК информират, че тези съюзи са отворени за участие на всички публични и частни субекти със законен представител в 
ЕС и със съответните дейности, при условие че отговарят на условията, определени в Техническото задание. 
Поради стратегическото значение на дейностите в съответните сектори, членството в алиансите зависи от спазването на 
редица условия. Съответните заинтересовани страни трябва да отговарят на критериите за допустимост, свързани по-
специално със сигурността (включително киберсигурността), сигурността на доставките, защитата на ИС, защитата на 
данните и достъпа до данни и практическата полезност за Алианса. 
 
√ Еврокомисията се заема с прането на пари, предлага общовалиден таван за кешови плащания  
Европейската комисия предложи валиден за целия ЕС таван от 10 000 евро за големи плащания в брой. Това валидно за 
целия ЕС ограничение е достатъчно високо, за да не застраши ролята на законно платежно средство на еврото, и 
признава възловата роля на парите в брой, се коментира в предложението. 
Това е част от представения от комисията пакет от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за 
борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Пакетът включва и предложение за създаване на нов орган 
на ЕС за борба с изпирането на пари. 
Този пакет е част от ангажимента на Комисията за защита на гражданите и финансовата система на ЕС от изпиране на 
пари и финансиране на тероризма. Целта на този пакет е да се подобри разкриването на съмнителните операции и 
дейности и да се поправят нормативните пропуски, използвани от престъпниците за изпиране на незаконните приходи 
или финансиране на терористични дейности чрез финансовата система. 
Новият орган на ЕС за борба с изпирането на пари ще бъде централният орган, който ще координира националните 
органи, за да се осигури коректно и неотклонно прилагане на правните норми на ЕС от страна на частния сектор. Органът 
на ЕС за борба с изпирането на пари също така ще подпомага ЗФР за подобряване на капацитета им за анализ на 
незаконните потоци и за превръщането на финансовото разузнаване във възлов източник за правоприлагащите органи. 
По-специално, органът на ЕС за борба с изпирането на пари: 

• ще създаде, въз основа на общи надзорни методи и сближаване на строгите надзорни стандарти, единна 
интегрирана система за надзор в ЕС във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма; 

• ще упражнява пряк надзор върху някои от най-рисковите финансови институции с дейност в голям брой държави 
членки или ще изисква незабавни действия за противодействие на непосредствените рискове; 

• ще наблюдава и координира националните надзорни органи, отговарящи за други финансови субекти, и ще 
координира надзорните органи на нефинансовите субекти; 

• ще подпомага, с цел да се установяват по-добре трансграничните незаконни финансови потоци, 
сътрудничеството между националните звена за финансово разузнаване и ще улеснява координацията между 
тях, както и съвместните анализи. 

Във връзка с предложения таван за кешови плащания се изтъква, че подобни тавани вече съществуват в около две трети 
от държавите членки, но са в различен размер. Националните тавани под 10 000 евро ще могат да останат в сила. 
Ограничаването на големите плащания в брой затруднява изпирането на пари от престъпниците. По примера на 
забраната от правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на анонимните 
банкови сметки ще бъде забранено и предоставянето на анонимни портфейли с криптоактиви. 
Изтъква се още, че изпирането на пари е глобално явление, за борбата с което е необходимо тясно международно 
сътрудничество. Комисията вече работи в такова сътрудничество с международните си партньори за борба с потоците на 
мръсни пари в света. 
Специалната група за финансови действия (FATF) – световният орган за наблюдение на изпирането на пари и 
финансирането на тероризма – издава препоръки към държавите. Държава, която е включена в списъка на FATF, ще бъде 
включена и в списъка на ЕС. Ще има два списъка на ЕС – „черен списък“ и „сив списък“, отразяващ списъка на FATF. След 
включването на дадена държава в списъка, ЕС ще предприема мерки, съобразени с поражданите от тази държава 
рискове. ЕС ще може също така да включва в списъците си държави, които не присъстват в списъка на FATF, но които 
независима оценка е посочила като заплаха за финансовата система на ЕС. 
 
Investor.bg 
 
√ Удължиха гаранционните програми на ББР за физическите лица и бизнеса 
До края на август ще могат да се подават заявления за безлихвени кредити 
Срокът за кандидатстване по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от 
възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, се удължава до 31 август 2021 г. или до изчерпване на 
гаранционните лимити за финансиране от страна на търговските банки партньори. Решението е взето от Министерски 
съвет. 
Това съобщиха от Българската банка за развитие (ББР), която е момента е в процес на сключване на анекси с банките, 
които все още разполагат със свободен лимит за финансиране по програмата - Алианц Банк, Инвестбанк, Централна 
кооперативна банка и Пощенска банка. 
С постановление на Министерския съвет от началото на март бе одобрено увеличение на бюджета по програмата в 
размер на 100 млн. лева. По нея държавната банка гарантира безлихвени заеми до 6 900 лв., включително за 
кредитиране на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията от COVID-19, а в настоящия период на 
наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни.  
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Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск, или самоосигуряващи се лица, 
чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. 
Максималният срок на погасяване е пет години, с минимум шест месеца и максимум 24 месеца гратисен период. 
Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки. 
Удължено е и действието на Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, 
пострадали от пандемията. Срокът за включване на кредити в гарантирания портфейл е до 31 декември 2021 г. Фирмите 
могат да кандидатстват за финансиране до 20 декември 2021 г. 
Програмата е отворена за всички сектори на икономиката и се прилага от търговските банки партньори за цялата 
територия на страната. ББР предоставя гаранционно покритие в размер на 80% от главниците на всеки от кредитите по 
мярката. 
По инициатива на Министерството на икономиката се работи по присъединяването на Програмата за бизнес 
финансиране към обявената нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на 
фондовете и ББР. 
До този момент Българската банка за развитие е одобрила за гарантиране кредити за над 559 млн. лв. по двете 
държавни антикризисни програми. Със средствата са подпомогнати 52 320 физически лица и е дадена възможност за 
финансиране на над 1 800 компании, уточняват от кредитната институция. 
 
√ България остава сред водещите производители на велосипеди в ЕС 
През 2020 г. в ЕС са произведени над 12 млн. велосипеда, показват данните на Евростат 
България е на пето място в Европейския съюз по производство на велосипеди, става ясно от последните данни на 
Евростат за 2020 година. Според тях в страната през миналата година са произведени 484 хил. велосипеда, но спрямо 
2019 година има намаление - тогава в страната са били произведени 666 хил. велосипеда. 
Причината е пандемията от коронавируса, обяснява един от големите производители в страната - "Лидер - 96". Заради 
ограниченията износът е бил свит, но пък вътрешното търсене се е увеличило, става ясно от публикации на сайта на 
компанията. 
От края на 2020 година производителя има нов приоритет - производството на електрически велосипеди, и разширява 
завода си в пловдивското село Рогош със сумата от 4 млн. лева. Инвестицията получи сертификат за клас А от 
Министерството на икономиката през 2019 година. 
Планове за производство на електрически велосипеди има и другият голям производител в страната - "Макском", чиято 
база също е в Пловдив. Компанията има капацитет за производството на 400 хил. конвенционални велосипеда годишно 
и към 95% от производството е предназначено за износ към страните от ЕС. 
Като цяло в ЕС няма спад на производството на велосипеди през 2020 година. Данните на Евростат показват, че през 
миналата година са произведени над 12 млн. броя, като спрямо 2019 година има ръст от 1,2%. Лидер в производството е 
Португалия с 2,6 млн. произведени велосипеда. 
 

 
Източник: Евростат 
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От Евростат отчитат големите различия в страните от ЕС по отношение на производството на велосипеди. В Дания 
например през 2020 година са произведени едва 1500. 
Нидерландия, в която колелото е традиционен начин за придвижване, е произвела 334 хил. велосипеда през 2020 
година. Това представлява близо двоен спад спрямо 2019 година, е видно още от статистиката. 
За някои от страните в ЕС, сред които Белгия, Латвия и Румъния, данните за производството на велосипеди са 
конфиденциални за 2020 г. Данните на Евростат за 2019 г. показват, че в северната ни съседка са произведени 525 хил. 
велосипеда, а в Белгия - 48 хил. 
 
√ Трансадриатическият газопровод чака заявки за нови отклонения по трасето си 
Компанията, управляваща проекта, ще провери и интереса към увеличаване на доставките на газ 
Трансадриатическият газопровод (ТАР) ще проведе нови пазарни тестове, за да провери интереса за разширяването на 
капацитета. Част от тях са свързани със събиране на заявки за нови изходни точки по трасето, пишат от компанията, 
управляваща газопровода. 
Заявките за това се набират до 6 септември 2021 г. 
В допълнение стартира необвързваща фаза на търговете за дългосрочен капацитет. Компаниите, които имат интерес към 
търга, ще трябва да подадат и обвързващи оферти при старта на кампанията, очакван за лятото на 2022 г. 
ТАР започна своята търговска експлоатация в началото на 2021 година и през това време е транзитирал около 3 млрд. 
куб. метра газ от Азербайджан към Европа, включително и до България. Капацитетът на тръбите е 10 млрд. куб. метра, но 
той може да бъде удвоен. По тази причина и компанията е решила да провери какъв е интересът към увеличаване на 
доставките. 
Газопроводът е част от Южния газов коридор, подкрепен от Европейската комисия (ЕК). Целта му е да диверсифицира 
газовите доставки на Европа. България например може да получава до 33% от своето потребление през този газопровод. 
Изграждането на новата газова връзка IGB, което трябва да приключи до края на 2021 година, е свързано с този проект. 
Именно през интерконектора България трябва да получава газа от Азербайджан. Тъй като работата още не е довършена, 
в момента суровината минава през съществуващата връзка "Кулата - Сидирокастро". 
IGB е важен и на фона на изграждащия се терминал за втечнен газ край Александруполис и проекта за Вертикалния газов 
коридор, свързващ системите на България, Гърция и Румъния. 
 
В. Труд 
 
√ Публикуваха ревизираната версия на Плана за възстановяване 
Финалното решение очакваме от партиите в парламента, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов 
Ревизираната версия на Плана за възстановяване и устойчивост на България е публикувана на сайта Nextgeneration.bg и е 
налична за обществено обсъждане. Последната санкция за поемането на ангажименти с дългосрочен характер, 
поставени като изискване от европейските служби, ще се очаква от партиите в парламента, съобщават от пресслужбата 
на вицепремиера Атанас Пеканов. 
“На първо място искам да благодаря на блестящите екипи, които свършиха огромен обем невидима за обществото 
работа през последните 8 седмици. Механизмът за възстановяване и устойчивост е нов, уникален инструмент на 
Европейския съюз, който изисква всяко предложение за финансиране на проект да отговаря на точни и строги критерии. 
Това налага сериозна техническа работа за подготовка и проверка на допустимостта на всеки един от проектите. 
Министерствата и останалите включени институции участваха активно в работата по Плана - макар че няма и да крия, че 
проектната готовност, самият експертен потенциал и желанието за реформи не са налице за всички страни. Проведохме 
десетки срещи и консултации, проверихме всеки фиш и преработихме огромен брой от проектите. За този кратък период 
от време имаме подготвен План, който отговаря на по-високите ни критерии за целесъобразност при използването на 
средствата”, съобщи Атанас Пеканов.  
От кабинета на вицепремиера ще очакват становищата на неправителствения сектор и социалните партньори през 
следващите дни. А след конституирането на Народното събрание ще искат съгласуване и обсъждане с политическите 
партии. 
„Планът за възстановяване и устойчивост ще заложи много приоритетни проекти за страната за следващите години. Ако 
искаме да гарантираме, че той ще се изпълнява, трябва да имаме стабилност и политическо съгласие. Има важни 
политически решения и те могат да бъдат взети единствено от представители на политическите партии. В дискусиите ни 
със службите на ЕК остават две важни изисквания, по които не сме постигнали пълен консенсус - по-бърз зелен преход и 
реформи по отношение на върховенството на закона и доброто управление. Един служебен кабинет не е редно да поема 
такива значими и дългосрочни ангажименти като, например, тези, засягащи дългосрочното развитие на въглищните 
региони. Друга сфера, в която все още предстои да се вземат важни решения, защото има нужда от допълнителни 
реформи, е правосъдие и върховенство на закона. Въпреки проведените множество срещи и дискусии, редица въпроси 
остават отворени и трябва да се договорят със службите на Европейската комисия”, признава вицепремиерът по 
европейските фондове Атанас Пеканов. И двете теми изискват политически и обществен консенсус и следва да бъдат 
припознати от онези, които ще отговарят за неговото изпълнение, от демократично избраните партии. 
По отношение на останалите сектори, в новата версия на Плана са увеличени средствата за важни пера като 
образование, здравеопазване и социалната сфера. В Плана са залегнали и нови реформи, отчасти е 
адресиран проблемът с прекалената консолидация на финансови средства и отделни проекти специално за столицата. 
Засилена е тежестта на сектор енергетика, за да се отговори на желанията за по-високи амбиции от страна на 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/pyrvata-stypka-na-realnata-gazova-diversifikaciia-318983/
https://www.nextgeneration.bg/#two
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европейските институции. В голяма част от проектите залягат промени с цел по-добро използване на финансовия ресурс, 
намерените несъобразни компоненти са премахнати. 
В следващите дни стратегическият документ е отворен за разглеждане в очакване политическите партии да решат как 
трябва да изглежда финалната версия на документа, която да подадем към Брюксел, както и в очакване на мнения и 
коментари от всички заинтересовани страни. 
 
√ По-високи помощи за отопление през зимния сезон 
Помощта за отопление през предстоящия зимен сезон (1 ноември 2021 г. – 31 март 2022 г.) ще се увеличи с 27,75 лева и 
ще стане 523,55 лева. Повишаването с 5,6% е съобразено с поскъпването на електроенергията за регулирания пазар, 
съобщават от Министерство на труда и социалната политика  
Кандидатстването за помощи за отопление започна в началото на юли и ще приключи на 31 октомври. До момента са 
подадени 97 658 заявления за отпускане на този вид подкрепа, което е с близо 20 000 повече от миналата година. Вече са 
издадени 12 172 заповеди за получаване на помощта.  
Предвижда се през предстоящия сезон целевата помощ за отопление да бъде предоставена на 265 000 лица и 
семейства. 
Увеличението на пенсиите от 1 юли и добавката от 50 лева, която получава всеки пенсионер, няма да се отразят на 
правото на достъп до този вид помощ и няма да доведат до отпадане от подпомагане.  
Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди 
месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно 
възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други обстоятелства. 
Заявления се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес, чрез ПИК или 
електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване, както и по пощата. Всеки желаещ да кандидатства 
може да получи необходимите документи за попълване на място в ДСП или да ги изтегли от страницата на Агенцията за 
социално подпомагане на адрес: https://asp.government.bg/…/sotsialno…/sotsialni-pomoshti. 
 
√ В Северна Македония няма съгласие за резолюцията срещу България 
Няма да гласуваме за предложената от ВМРО-ДПМНЕ резолюция за преговорите с България, ако името на страната 
остане изписано по начина, в който е внесен текстът, заяви премиерът на РС Македония Зоран Заев. 
„Тук не става въпрос за проява на инат или за капризи. Става въпрос за принципи, за Конституцията. Неприемливо е 
премиерът, управляващото мнозинство и институциите да гласуват в противоречие с Конституцията. Това изпраща 
сигнал, че дерогираме цялата система”, каза той в отговор на журналистически въпрос и подчерта, че Конституцията 
трябва да се спазва, предаде БГНЕС. 
Според Заев важното е, че има съгласие по същността и съдържанието на резолюцията. 
"Правителството и управляващото мнозинство представляват същевременно държавната система и не е допустимо да 
приемат нещо, което противоречи на Конституцията или на Закона за ратифициране на Преспанския договор", каза той.  
Премиерът съобщи, че са водени разговори с най-голямата опозиционна партия ВМРО-ДПМНЕ за намиране на решение. 
Заключението било, че процесът трябва да продължи, но обсъжданията трябва да бъдат в съответствие с Конституцията. 
„Ние ще подкрепим текста, предложен от ВМРО-ДПМНЕ, но очакваме гъвкавост от тяхна страна, за да не изпадаме в 
ситуация, при която институциите да бъдат принудени да нарушават Конституцията”, заяви Зоран Заев. 
На 4 юли депутатът от ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошоски обяви текст на проект на резолюция във връзка с преговорите 
с България. Целта ѝ е да очертае т.нар. червени линии, с които да се съобразяват преговарящите, ако текстът бъде 
гласуван от македонския парламент. 
В резолюцията се настоява „преговорите да се водят на равноправна и принципна основа при задължително спазване на 
международното право, без никакви условия от едната или другата страна и при зачитане достойнството на македонския 
народ”. Подчертават се „автохтонността на македонския народ и неговите историческа, езикова и религиозна 
приемственост”, съществуването на македонски език с неговите диалекти и териториална и времева приемственост, 
както и македонската идентичност, която „води своята легитимност от многовековните традиции, предания, обичаи, 
колективна памет, манталитет, език, артикулирана осъзнатост за етнокултурна уникалност, колективна приемственост, 
уважение към традиционните религиозни институции и наратива за принадлежност на определена географска и 
историческа територия”. 
 
Мениджър 
 
√ Румен Радев: Трябва да имаме кабинет  
Най-важната и непосредствена задача е съставянето на нов кабинет. Това заяви президентът Румен Радев на пристигане 
в Народното събрание. 
Той поздрави депутатите от 46-ото Народно събрание и им пожела успех. 
„Аз съм убеден, че народните представители и политическите партии в парламента ясно осъзнават своята отговорност да 
излъчат редовен кабинет. Това е най-важното към момента“, допълни той. 
Според него служебното правителство е започнало важни промени в обществото и в държавата. „Надявам се и е редно 
излъченият редовен кабинет от Народното събрание да продължи с оздравяването на държавността и модернизацията 
на страната“, коментира Радев и допълни че от действията на депутатите зависи да се възстанови доверието на 
гражданите. 

https://asp.government.bg/%E2%80%A6/sotsialno%E2%80%A6/sotsialni-pomoshti.
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По думите му България „не може да си позволи да пилее повече историческо време“, както и че трябва да се състави 
кабинет с широка парламентарна и обществена подкрепа. 
„В момента, в който Народното събрание се конституира, аз ще стартирам конституционно определената процедура за 
консултации и проучвателен мандат“, поясни още държавният глава. Според него обаче зависи какво ще се случи днес и 
утре, както и какво ще се случи с първия и втория мандат и с диалога между политическите партии. 
„Днес е денят на надеждата“, завърши Радев. 
 
√ Президенството излезе с опровержение срещу спецпрокуратурата  
"Безпрецедентното въоръжено нахлуване в президентската институция, претърсване и показните арести на секретар и 
съветник на държавния глава през лятото на 2020 г. трудно могат да бъдат редактирани в обществената памет със задна 
дата. Още повече, че тези действия бяха предшествани от широка медийна кампания на прокуратурата срещу 
президентската институция." Това се казва в позиция, изпратена от прессекретариата на президента Румен Радев във 
връзка с изявлението на ръководителя на специализираната прокуратура Валентина Маджарова, която вчера заяви, че 
не е имало нахлуване, а действията по проверката са били извършени след разрешение от съда и по предварителна 
покана, като самите проверяващи са били въведени в институцията от административен секретар на президентството. 
"Дни наред, по изключително манипулативен и в противоречие с всякаква представа за върховенство на правото начин, 
прокуратурата публично отправяше внушения и интерпретации за естеството на разговори и срещи на служители на 
президентската институция. 
Основанието на прокуратурата и въоръжените служители на подчиненото на главния прокурор Бюро за защита за 
влизане в президентската институция не е покана на главния секретар на държавния глава, а представено разпореждане 
от Софийски военен съд и определение от Специализирания наказателен съд, издадени по искане на прокуратурата. 
Напомняме, че както извършените по искане на прокуратурата арести, така и отнемането на достъп до класифицирана 
информация, бяха обявени от българския съд за незаконни. В мотивите на съда изрично се подчертава и че „липсата на 
фактически основания за издаване на заповедта за задържане е съществено нарушение на процесуалните норми“, което 
я прави незаконна.", пише още в позицията на прессекретариата на президента Румен Радев. 
В нея се припомня още, че извършените по искане на прокуратурата арести и отнемането на достъп до класифицирана 
информация бяха обявени от българския съд за незаконни.  
 
√ Три критики към България в доклада на ЕК за върховенството на закона  
Три са основните критики към България в представения вчера от Европейската комисия втори годишен доклад за 
състоянието на върховенството на закона в ЕС. 
Комисията отбелязва, че властите са приели план за действие по досегашните препоръки, съобщава БТА. Запазват се 
предизвикателствата пред съдебната реформа, включително по отношение на отчетността на главния прокурор и състава 
на Висшия съдебен съвет (ВСС), се посочва в предисловието на доклада. 
Като недостатък се посочва нерешеният въпрос със създаването на независима институция с право да разследва главния 
прокурор. Отбелязва се, че от първия доклад миналата есен България е изготвила нов закон за отговорността на главния 
прокурор и неговите заместници, но той е бил отхвърлен от Конституционния съд. Допълва се, че промените във ВСС са 
били обвързани с неприети изменения в Конституцията. Посочва се, че Инспекторатът към ВСС продължава да работи с 
изтекли от април миналата година правомощия. 
Повишенията на съдии се извършват извън обикновената процедура на открит конкурс. Изостава цифровизацията на 
правосъдието, докато ефективността на административното правосъдие се повишава, добавя ЕК. 
Отбелязва се, че нашата страна е приела нова стратегия за борба с корупцията до 2027 г., както и че остават значителни 
предизвикателства пред ефективността на мерките, свързани с почтеността на чиновниците, лобирането и защитата на 
източниците на сигнали за нарушения. Въпреки предприетите мерки, окончателните присъди за корупция на високо 
равнище остават малко, сочи втората критика на комисията. 
Третата е изразената от ЕК тревота, че продължава липсата на прозрачност на собствеността на медиите у нас. 
Комисият отчита, че условията за работа на българските журналисти не са се подобрили в последните 10 месеца. Също 
така отбелязва, че промените в законодателството през преходни и заключителни разпоредби представлява 
заобикаляне на изискванията за оценка на въздействието от въвежданите правни изменения. 
В съдържанието на раздела за България се посочва, че доверието в независимото българско правосъдие намалява, като 
според 31 на сто от "широката общественост" правосъдието е "справедливо или много добро". Липсата на съдебен 
надзор върху прокурорските решения да не се предприеме разследване (по данни за престъпления - бел. кор.) буди 
безпокойство, заявява ЕК. 
Цитирани са данни, според които представители на бизнеса оценяват равнището на корупция сред българските 
чиновници като високо. Отчита се спад с 20 на сто в броя на проверките, извършени от КПКОНПИ спрямо 2019 година. 
Миналата година бяха издадени 33 решения на Върховния касационен съд по дела за корупция, в 19 случая решенията 
бяха потвърдени, в осем случая бяха отменени и върнати за ново разглеждане, по четири дела решенията бяха изменени 
и по две от тях наказателното производство беше възобновено. ОЛАФ препоръча възстановяването на близо шест 
милиона евро след предполагаема злоупотреба с власт в българско министерство. Предстои да бъдат установени трайни 
резултати с окончателни присъди по дела за корупция на високо равнище, допълва комисията. 
Според ЕК са ограничени доказателствата за ефективност на мерките за почтеност на държавните и общинските 
служители. Закони има, но няма доказателства за тяхното прилагане, се посочва в доклада. Допълва се, че няма данни 
служителите в съдебната система да са подлагани на обучение за борба с корупцията. 
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Липсата на законови правила за справедливо и прозрачно разпределение на държавния бюджет за медийна реклама все 
така буди безпокойство. Прозрачността в този случай остава проблем, добавя комисията. В някои случаи изглежда, че 
спрямо представителите на гражданското общество е оказван натиск чрез клевети и сплашване, се отбелязва в доклада. 
Констатациите във втория годишен преглед за върховенството на закона в ЕС не са обвързани с отпускането на средства 
по плановете за възстановяване но отделните държави-членки, уточни говорител на ЕК. 
 
√ Банките в Еврозоната очакват леко затягане на кредитните стандарти през Q3  
Банките от Еврозоната очакват търсенето на корпоративни заеми да нарасне през третото тримесечие и виждат 
потенциал за умерено затягане на техните кредитни стандарти, заяви Европейската централна банка, цитирана от 
Ройтерс. 
В последното си проучване за стандартите при отпускане на банкови заеми в региона в еврозоната ЕЦБ посочва, че 
кредитните стандарти са били стабилни през второто тримесечие след сериозното затягане, регистрирано през миналата 
година. Що се отнася до търсенето, данните показват, че фирмите вече са по-склонни да инвестират. 
„За първи път от третото тримесечие на 2019 г. насам финансовите нужди на фирмите за дълготрайни инвестиции 
допринесоха положително за търсенето на банкови заеми, което показва, че фирмите могат да станат малко по-склонни 
да инвестират“, казват от ЕЦБ. 
Проучванията за отпускане на банкови заеми обикновено играят ключова роля при взимането на решения от управата на 
Европейската централна банка, но на предстоящото в четвъртък редовно заседание, основен фокус вероятно ще бъде 
приспособяване на стимулите на финансовата институция към новата ѝ стратегия. 
По-рано този месец ЕЦБ промени целевата си инфлация и заяви, че дълги периоди на слаба инфлация, каквито бяха 
наблюдавани през последните години, може да изискват по-силни или по-постоянни стимули. 
Макар че е малко вероятно ЕЦБ да представи нови мерки за стимулиране в съответствие с променената си стратегия, тя 
вероятно ще сигнализира за удължаване на срока на действащите в момента мерки с надеждата, че това ще повиши 
инфлационните очаквания и в крайна сметка ще доведе реалния ръст на цените до целевото ниво от 2%, което от 
десетилетие не може да бъде достигнато. 
От ЕЦБ отбелязват, че банките очакват кредитните стандарти при ипотечните кредити да останат като цяло стабилни. В 
същото време банките очакват по-нататъшно нетно увеличение на търсенето на заеми както от фирми, така и от 
домакинства. 
 
√ Управлението на кризи - нов критерий за доверие към бъдещ канцлер на Германия  
Едва 26% от германците смятат, че Армин Лашет, който е кандидатът на консерваторите за наследник на Ангела Меркел 
като канцлер, се справя добре с управлението на кризи. Това става ясно от анкета на агенция Civey по поръчка на сп. 
"Шпигел", цитирана от Ройтерс. 
Проучването, което е първият знак за това доколко катастрофалните наводнения ще имат отражение върху 
парламентарните избори през септември, установява още, че 41% от респондентите считат кандидатът 
на  социалдемократите за канцлер и настоящ финансов министър Олаф Шолц за добър мениджър на кризи. 
Най-малко доверие получава кандидатката за канцлер на "Зелените" Аналена Бербок с рейтинг 24 процента. Последните 
социологически прочувания обаче показват, че партията й е на второ място по популярност след консерваторите. 
Анкетата е извършена в периода 16-18 юли, след големите наводнения. 
 
√ Великобритания заделя 375 млн. паунда за технологични стартъпи  
Британското правителство създаде фонд с общ бюджет от 375 млн. паунда (850 млн. лв.), с които ще финансира 
развитието на технологични стартиращи компании, предаде местното издание Гардиан. 
„Технологиите и иновациите ще са основна част от бъдещата икономика, ето защо ще инвестираме милиарди в развойна 
дейност, с което да потвърдим статуса ни на глобален лидер в този сектор“, обясни финансовият министър на страната 
Риши Сунак. 
Фондът ще работи с научни разработки и в партньорство с частни инвеститори. 
Компаниите трябва да са от сектори като чиста енергия, да са със седалище във Великобритания и имат проект за поне 30 
млн. паунда. По-голямата част от инвестицията трябва да е осигурена от частен инвестиционен фонд, като до 30% ще 
идва от държавния фонд. 
Освен това кандидатите трябва да докажат, че без държавна помощ са успели да привлекат 5 млн. паунда инвестиции на 
предишен рунд. 
Министерството на финансите на страната вече е предоставило над 1 млрд. паунда под формата на конвертируеми 
заеми на 1190 бизнес проекта по време на пандемията. 
Страната планира да изхарчи общо 14,9 млрд. паунда за развойна дейност през 2021 г. и 2022 г. Целта е 2,4% от бюджета 
на страната до 2027 г. да отива в този сектор. 
 
√ Учител е новият президент на Перу  
Кандидатът на радикалната левица, учителят Педро Кастильо, официално е новият президент на Перу, след като победи 
популистката Кейко Фуджимори с малка преднина на изборите, проведени преди повече от месец, на 6 юни, предаде 
ДПА. 
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Кастильо е получил 50.12% от вота на втория тур спрямо 49.78% за опонентката му според ONPE – местната служба на 
Перу, ангажирана с организирането на изборния процес. Обявяването на новия държавен глава се случва след седмици 
на жалби и оплаквания, най-вече от лагера на Фуджимори. За Кастильо са подадени около 44 хил. бюлетини повече. 
46-годишната Фуджимори първоначално водеше във вота, но резултатът се обърна след преброяването на гласовете от 
селските райони, където Кастильо има силна подкрепа. В понеделник тя съобщи, че ще приеме резултатите, „защото 
това предписват законът и конституцията, които тя се е заклела да защитава“. Кандидатката е дъщеря на бившия 
перуански президент Алберто Фуджимори. В момента той излежава 25-годишна присъда за престъпления, включително 
корупция и нарушаване на човешките права. Плановете на дъщеря му бяха да му осигури помилване. 
18 млн. души гласуваха на изборите. Право на глас имат приблизително 25 млн. от населението на Перу. 
51-годишният Кастильо иска да изгради социалистическа държава със засилен контрол върху медиите, както и да 
премахне конституционния съд. 
 
√ От какво се страхуват на Уолстрийт?  
Инвестиционните стратези започват да се опасяват от нов мечи сценарии: икономиката вече е достигнала максималната 
си скорост на растеж, пише Блумбърг. 
Разпространението на делта варианта на COVID-19 и промяната в тона на централните банки, които вече говорят за 
затягане на паричната политика, за да бъде успокоена инфлацията, създават усещането, че досега пазарите са били 
твърде оптимистично настроени. 
Промяната в нагласите бе повече от видима в понеделник – широкообхватния индекс Ѕ&Р 500 регистрира най-големия 
си спад от месец май насам, а доходността по американските държавни ценни книжа удари най-ниското си ниво от 
февруари. 
„Слабостите на пазара от последните дни са оправдани в краткосрочен план“, коментира Джим Макдоналд, главен 
инвестиционен стратег в Northern Trust Bank. „Ако погледнете ситуацията с Делта варианта на коронавируса, ще видите 
краткосрочен проблем, но до края на годината повечето западни икономики ще имат имунитет срещу COVID-19 в 
диапазона от 75% до 80%“, добави той. 
По-рано инвеститорите възлагаха надежди на силно глобално икономическо възстановяване, подкрепено от лесни пари 
и ваксини. Комбинацията от ценови натиск и нарастващ брой на инфектирани обаче повишава риска от това 
икономическия растеж да не достигне нивата, които бяха прогнозирани. Когато световните акции са близо до рекордни 
върхове, няма място за грешки. 
Някои инвеститори считат, че разпродажбата от понеделник представлява отдръпване от надценени части на пазара, 
като например цикличните акции. Други пък акцентират върху традиционната волатилност, която върви ръка за ръка със 
сезона на отчетите и по-вялата търговия през лютото. 
„Докато макро условията остават благоприятни за акциите, има място за корекции на цените и скокове на 
волатилността“, коментира Антонио Кавайеро, ръководител инвестиции в Generali Insurance Asset Management. 
В същото време други cтpaтeзи дopи пpизoвaвaт ĸлиeнтитe cи дa ce възпoлзвaт oт cлaбocттa на пазара и дa ĸyпyвaт. 
„Аз съм твърдо в лагера на тези, които смятат, че сега е най-доброто време за купуване“, казва Мария Вейтмейн от State 
Street Global Markets. Акциите имаха много силно първо полугодие, подкрепени от възстановяването на печалбите, така 
че очакваме те да продължат да се представят добре“, добави тя. 
Рушир Шарма, който е главен глобален стратег в отдел Инвестиционно управление в Morgan Stanley, е на мнение, че все 
още съществуват опасения, че очакванията за растежа са твърде големи. По думите му натиска на Пекин върху местния 
технологичен сектор и тенденцията американските потребители да пестят повече пари са сред основните рискове. 
„Забавянето на ваксинацията, особено в САЩ, също се отразява негативно на пазарните нагласи“, казва Джордж 
Саравелос, глобален директор валутни изследвания, Deutsche Bank. 
 
√ Европейските борси се стабилизираха след разпродажбите в понеделник 
Европейските акции се стабилизираха във вторник, следвайки най-лошата си разпродажба от началото на годината по 
време на предходната сесия, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,34 пункта, или 0,08%, до 444,63 пункта, след като в понеделник 
опасенията около бързото разпространение на варианта Делта на коронавируса и потенциалното забавяне на 
икономическия растеж изтриха 2,3% от стойността на бенчмарка. Индексът SXPP на минно-добивните и на 
индустриалните компании се повиши с 0,42%, след като понесе най-тежки щети. Акциите на BHP Group и Anglo American 
поскъпнаха с 0,44% и 0,1%. 
Немският показател DAX се понижи с 0,87 пункта, или 0,01%, до 15 132,33 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна 
с 22,94 пункта, или 0,36%, до 6 318,91 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира ръст от 19,9 
пункта, или 0,29%, до 6 864,29 пункта. 
„Въпреки че американската икономика е във фаза на забавяне и че очакваме европейският растеж да достигне своя връх 
през това лято, продължаваме да очакваме силно представяне на рисковите активи в 12-месечен хоризонт“, коментират 
анализатори от BCA Research. 
„Обединеното кралство е добър пример – широкомащабната ваксинация поддържа нивата на хоспитализация ниски 
въпреки ръста на броя на заразените с CCOVID-19. Това означава, че ефектът на Делта варианта върху пазарите на 
развитите икономики може да се окаже незначителен“, добавят те. 
Акциите на британската авиокомпания easyJet поскъпнаха с 2,08%, след като тя съобщи, че планира да лети с 60% 
капацитет в периода юли-септември. 
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Цената на книжата на швейцарската банка UBS се повиши с 3%, след като тя отчете 63% скок на нетната печалба за 
второто тримесечие, подпомогнат от процъфтяващия бизнес за управление на богатството. На фона на тази новина 
акциите на конкурентите й Credit Suisse и Julius Baer поскъпнаха с 1% и 1,75%. 
Цената на книжата на норвежкия телекомуникационен оператор Telenor скочи с 3,41% след като компанията повиши 
прогнозата си за приходи за цялата година. 
Акциите на френската група за алкохолни напитки Remy Cointreau поевтиняха с 1,57%, въпреки че органичните продажби 
на фирмата нараснаха почти двойно, след като баровете и ресторантите в голяма част на Европа отново отвориха врати. 
Цената на книжата на AB Volvo се понижи с 3,99%, след като шведската компания предупреди за затруднения в 
производството на фона на недостига на чипове. 
Акциите на производителя на домакински уреди Electrolux се сринаха с 8,63%, след като компанията отчете по-ниска от 
очакваната оперативна печалба за второто тримесечие и предупреди, че проблемите с глобалната верига на доставки ще 
се влошат през следващите месеци. 
Анализаторите очакват печалбата на компаниите STOX 600 да скочи със 108,6% през второто тримесечие в сравнение със 
същия период на миналата година, сочат, оценките на Refinitiv IBES. 
Рекорден спад за Dow 
Американските борсови индекси сериозни загуби в понеделник на фона на нарастващия брой на заразените с COVID-19 и 
опасенията за възстановяването на икономиката, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 725,81 пункта, или 2,09%, до 33 962,04 пункта, като по-рано той бе 
надолу с цели 946 пункта. Това е най-лошият ден за бенчмарка от месец октомври насам. 
Широкообхватни+ят показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 68,67 пункта, или 1,59%, до 4 258,49 пункта, като 
финансовият и индустриалния сектор регистрираха най-големи загуби. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 152,25 пункта от стойността си, или 1,06%, достигайки ниво 
от 14 274,98 пункта. Това е пета поредна сесия на спад за Nasdaq – най-дългата губеща серия от октомври. 
Доходността по 10-годишните държавни облигации достигна петмесечно дъно от 1,17%, засилвайки опасенията от 
забавяне на икономиката. На този фон банковият сектор се оцвети в червено, като акциите на JPMorgan и Bank of America 
поевтиняха съответно с 3,25% и 2,61% 
„Има два отделни фактора, които се обединяват – притесненията относно техническото състояние на пазара и тези 
относно икономическия растеж“, коментира Махамед Ел- Ериан, лавен икономически съветник в Allianz. 
Случаите на заразни с COVID-19 в САЩ нараснаха значително през този месец на фона на разпространението на Делта 
варианта сред неваксинираните. Страната регистрира средно 26 хил. нови случая на ден през последната седмица, 
докато миналият месец средното ниво за седмица бе от 11 хил.  случая на ден. 
На този фон анализаторите изразиха притеснения, че очакванията за силно възстановяване на пътуванията няма да се 
реализират, което доведе до поевтиняване на акциите на Delta Airlines, American Airlines и United Airlines с 3,77%, 4,14% и 
5,54%. Загуби регистрираха и ключови акции, свързани с глобалното икономическо възстановяване. Цените на книжата 
на Boeing, General Motors и Caterpillar се понижиха съответно с 4,94%, 2,27% и 2,36%. 
Загуби бяха регистрирани и в енергийния сектор на фона на поевтиняването на петрола, след като страните от ОПЕК+ се 
договориха за увеличаване на добива. Акциите на ConocoPhillips и Exxon Mobil поевтиняха с 3,24% и 3,44%. 
Въпреки разпродажбите в понеделник щетите върху пазара засега остават ограничени. S&P 500 продължава да е само на 
3,5% от рекордния си връх, достигнат през миналата седмица, като инвеститорите се надяват на нови по-добри от 
очакваното финансови отчети, които да сложат край на пониженията. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения във 
вторник, следвайки срива на Уолстрийт. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 264,58 пункта, или 0,96%, до 27 388,16 пункта. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа спад от 2,33 пункта, или 0,07%, до 3 536,79 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 4,43 пункта, или 0,18%, до 2 456,75 пункта. Хонконгският бенчмарк 
Hang Seng се понижи с 230,53 пункта, или 0,84%, до 27 259,25 пункта. 
Китайската народна банка запази без промяна едногодишния си лихвен процент на ниво от 3,85%, а петгодишният - на 
равнище от 4,65%. Това отговаря на очакванията на анализаторите, които прогнозираха, че централната банка няма да 
промени паричната си политика. 
Южнокорейският показател Kospi отчете спад от 11,34 пункта, или 0,35%, до 3 232,7 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 33.8 пункта, или 0,46%, до 7 252,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 1,37 пункта, или 0,24%, до 564,63 пункта. BGBX40 напредна с 0,21 пункта, или 0,17%, до 124,21 
пункта. BGTR30 регистрира ръст от 0,49 пункта, или 0,08%, до 602,08 пункта. BGREIT се понижи с 0,26 пункта, или 0,16%, 
до 157,33 пункта. 
 
√ МАЕ предупреждава за рекорден ръст на въглеродните емисии до 2023 г. 
Световните въглеродни емисии са на път да достигнат рекордни нива в рамките на следващите две години, ако 
правителствата не засилят фокуса върху чистите енергии в плановете си за възстановяване от пандемията от COVID-19, 
това се посочва в доклад на Международната агенция за енергията (МАЕ), цитиран от в. „Гардиън“. 
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От МАЕ посочват, че след спада през миналата година, емисиите ще отбележат ръст през тази и следващата, като през 
2023 г. те ще достигнат най-високите си нива в човешката история като изравнят или задминат рекорда, поставен през 
2018 г. 
Подобен ръст ще постигането на целите от Парижкото споразумение за климата за ограничаване глобалното затопляне 
до по-малко от 2 градуса по Целзий до 2050 г. в сравнение с периода преди индустриализацията и полагане на усилия за 
неговото ограничаване до 1,5 градуса по целзии, почти невъзможни. 
Прогнозата за този рекорден ръст е базирана на сравнително ниския дял на чистата енергия във възстановителните 
планове на страните по света. 
„От повече от 16-те трилиона долара, похарчени за възстановяването от COVID-19, само 2% отиват за инвестиции в чиста 
енергия. Тези инвестиции не са достатъчни. През 2023 г. ще достигнем рекордни нива на въглеродни емисии. Това е 
притеснително“, коментира директорът на агенцията Фатих Бирол. 
От МАЕ отбелязват, че прогнозираният ръст на емисиите ще дойде най-вече от развиващите се икономики, тъй като 
богатите страни като САЩ, държавите членки на ЕС, Япония и Южна Корея инвестират повече във възобновяемата 
енергия. Страните от Латинска Америка, Индия, Индонезия и други развиващи се държави обаче изостават в този тип 
инвестиции. 
„Около 90% от прогнозирания ръст на емисиите ще дойде от развиващия се свят, така че предоставянето на помощ за 
зелени инвестиции в тези страни е от ключово значение“, каза Бирол. 
„В глобален мащаб няма недостиг на капитал за инвестиции в зелена енергия, но този капитал не е насочен към проекти 
в развиващите се икономики. Съществува виждането, че там рискът е по-голям“, добави той. 
Бирол призова институции като Международния валутен фонд да увеличат усилията си за директно финансиране на 
проекти за чиста енергия. В повечето части от света слънчевата и вятърната вече са по евтини от изкопаемите горива, 
инвестициите в енергийна ефективност носят по-висока възвращаемост, а технологиите за електрически автомобили 
стават по-достъпни. 
„Богатите страни трябва да изпълнят обещанието си за осигуряване на 100 млрд. долара годишно финансиране за 
проекти за чиста енергия в развиващите се страни, което да им помогне да намалят емисиите си и да се справят с 
екстремното време“, коментира Бирол, като добави, че тази сума трябва не трябва да бъде таван, а най-ниската 
възможна инвестиция. 
Намаляването на емисиите в развиващите се страни струва по-малко, отколкото в индустриализирания свят, което дава 
на богатите държави допълнителна мотивация. „Развитите икономики имат икономическа полза и морално задължение 
да осигурят климатично финансиране за развиващия се свят“, каза още Бирол. 
 
√ Нобеловата фондация продаде акциите си в петролния сектор  
Фондацията, която финансира Нобеловите награди, обяви, че е продала акциите си и в петролния сектор, след като 
преди това се оттегли от въглищната промишленост, предаде Франс прес. 
Тази година продадохме петролните си акции, каза пред шведското радио Ес Ер Видар Хелгесен, новият шеф на 
фондацията с централа в Стокхолм. Според Хелгесен, който е бивш министър на околната среда на Норвегия, тази 
инвестиция от близо 350 милиона шведски крони (около 35 милиона евро) е била във фонд, който не е прилагал 
достатъчно силни ограничения в областта на петрола. Важно е Нобеловите лауреати да знаят откъде идват парите за 
наградите им, подчерта Хелгесен. Обществото очаква всеки човек с капитали и инвестиции да действа разумно на 
пазарите, добави той. 
Нобеловата фондация е частна институция, създадена по последна воля на шведския изобретател Алфред Нобел (1833-
1896), учредил известните награди преди век, пище БТА. Тя управлява портфейл от близо половин милиард евро и 
инвестиции за 4,8 милиарда шведски крони, според най-новия й отчет. През последните години Нобеловата фондация бе 
критикувана, че притежава непряко чрез инвестиционни фондове акции в противоречивите сектори на оръжията и 
тютюневите изделия. 
Нобеловите награди се присъждат на хора, работили за благото на човечеството, и за тях годишно се отделят по 10 
милиона шведски крони (около 1 милион евро) за всяка отделна категория. Средствата се осигуряват от инвестиции. 
Нобеловата фондация неотдавна се освободи от акциите си във въглищната индустрия, припомни Хелгесен. 
Международната агенция за енергията предупреди по-рано днес, че световните въглеродни емисии, които са основният 
източник на глобалното затопляне, ще достигнат безпрецедентно равнище през 2023 година и ще продължат да 
нарастват въпреки международните ангажименти за бързото им намаляване. 
 
√ Еврото се разменя за 1,770 долара  
Курсът на еврото днес остана стабилен под прага от 1,18 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се търгуваше за 1,1770 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1775 долара 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 12,6 млрд. лева от ЕС и български 8 млрд. ще влязат за 5 години в икономиката ни 
в. Монитор - НА ТЕЛЕФОН 112: По 73 сигнала за домашно насилие на ден 
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в. Труд - Прогноза на астролога Светлана Тилкова - Алена: Новият парламент остава до късна есен 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Над 2 млрд. за бърз интернет и 5G мрежи, има пари и за метрото 
в. 24 часа - Критики за Гешев и медиите в доклада на ЕК, "Магнитски" под линия дава пример за липсващи присъди 
в. 24 часа - Има такъв народ" ще говори с другите партии, преди да обяви новия кабинет 
в. Монитор - Отлагат техническите паспорти на сградите с още 10 години 
в. Телеграф - Джипове с туристи налазиха Рила 
в. Труд - Проф. д-р Пламен Киров, пред "Труд": Служебният кабинет подава оставка 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев политолог: При избори 2 в 1 Румен Радев ще се състезава с кандидати и на протестните партии 
в. Монитор - Проф. Ива Христова, директор на НЦЗПБ: През октомври ще е пикът на новата COVID вълна 
в. Телеграф - Проф. Огнян Герджиков, бивш служебен премиер и ексшеф на НС: Коалицията на ИТН с новите партии няма 
да е стабилна 
в. Труд - Акад. Петър Иванов, директор на Демографския институт към БАНИ, пред "Труд": Демографията на COVID 
пандемията в България е ужасяваща 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Защо Апостол Минчев остана шеф на АПИ само 53 дни - заради спрени ремонти или пуснатия тунел под 
Шипка? 
в. 24 часа - Шаблонът, че българинът е честен и работлив, заблуди царя, че за "800 дни" ще успеем 
в. Монитор - Търси се ваксина срещу домашното насилие 
в. Телеграф - Природата е по-важна от комфорта 
в. Труд - След изборите - никъде ще поеме 46-ият парламент? 
 
√ Предстоящи събития на 21 юли 
София. 

- От 9.00 часа тържествено ще бъде открито 46-ото Народно събрание. На откриването ще присъстват президентът 
Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова. 

- От 11.00 ч. в Младост IV, ул. „Детска мечта" 20, зам.-кметът Генчо Керезов ще провери изпълнението на проект 
за въвеждане на система от иновативни решения за производство на зелена енергия и умни" комунални услуги в 
ДГ решения за производство на зелена енергия и „умни" комунални услуги в ДГ „Сърничка". 

- От 15.00 часа онлайн Съветът за електронни медии ще представи проучване на тема „Предпочитани медии като 
източник на информация от аудиторията във връзка с изборите за народни представители на 4 април и 11 юли 
2021 г.". 

- От 18.30 часа пред Министерство на здравеопазването ще се състои протест на родителски и граждански 
формации. 

- От 17.30 часа на историческия ахтополски мостик ще бъде открита изложбата „Ахтопол". 
*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в зала „Ателие" на филиала на НХА ще бъде открита изложба, която е част от второто издание на 
Националния форум за геометрична абстракция „Отвъд хоризонта". 

- От 18.00 часа в Дома на писателя ще бъде представена „За него, Живота..." - книга, посветена на Никола 
Вапцаров. Автор и представящ е Продрум Димов 

- От 18.00 часа във филиала на НХА в Бургас ще бъде представена експозиция с творби на родените и отраснали в 
града творци 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Детския отдел на библиотека „Родина" щ се проведе инициативата Забавно лято в библиотеката с 
програмите „Нашата изумителна Вселена" - Астероиди, метеори, метеорити, и „Дърво на знанието". 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 363 на Общината ще се състои публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи с 
начин на трайно ползване - „пасища, мери и ливади" за стопанската 2021/2022 година. 

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

- 46-то Народно събрание полага клетва. Директно от парламента - политическите реакции. В студиото - анализът 
на експертите. 

- Защо се увеличават заразените с COVID-19 и настъпва ли делта варианта на опасния вирус? Разговор с доц. Ангел 
Кунчев. 

- Огнище на коронавирус на кораб в Бургас - директно от кея: какво е състоянието на моряците и какви мерки са 
предприели властите? 

- Има ли отмяна на резервации за българското Черноморие, след ограничителните мерки, които въведе страната 
ни за туристи от „червени зони"? 
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- По зрителски сигнал - защо енергото прекара кабели през дърветата в столичен квартал? 
- Милиардерът Джеф Безос полетя в Космоса. Защо богатите атакуват небето? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Новите депутати влизат в парламента. Проследете в удълженото издание на „Здравей, България" полагането на 

клетва и най-важните решения на народните представители. 
- И още - ще се разберат ли партиите, за да съставят кабинет? 
- Ексклузивно! Икономическият министър Кирил Петков. Планът за възстановяване - как ще бъдат разпределени 

парите от Европа за последиците от пандемията. 
 

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

