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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Fakti.bg 
 
√ Синдикати и работодатели искат актуализация на бюджета 
Васил Велев е на мнение, че БВП може да се увеличи чрез инвестиции и иновации 
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 
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. 
 
Dnes.bg 
 
√ Синдикати и работодатели: Нужна е актуализация на бюджета 
БВП може да се увеличи чрез инвестиции и иновации 
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. 
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"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. 
 
Iskra.bg 
 
√ Синдикати и работодатели: Нужна е актуализация на бюджета 
Нужна е актуализация на бюджета, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Според 
него е нужно подновяване на пенсиите, мерки за подкрепа на здравния сектор и подготовката на евентуална следващата 
COVID вълна. Той посочи, че се очаква от предприятията мярката 60/40 да се трансформира във вида, която се предлага 
от синдикатите и работодателите. Велев коментира пред „Bulgaria ON AIR“: 
„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 работници. 
Индустрията се възстанови до нивата преди пандемията.“ 
Според председателя, когато предприятията спират работа, се очаква мярката да поеме 75% от липсващия доход. Той е 
на мнение, че Брутният вътрешен продукт /БВП/ може да се увеличи чрез инвестиции и иновации. Според него това 
може да се случи чрез реформи в сектор сигурност, правосъдие и с функционирането на данъчния отдел. По думите му е 
нужно да се добави цялостна бизнес средата. Велев посочи: 
„Има нужда от увеличаване на пенсиите и трябва да се търсят резерви. Важното е да не се губи връзката с 
осигурителния доход. Относно максималния осигурителния доход – в нашата страна той е изпреварил нивото си. 
Той се мери спрямо средния. При нас са проблем минималната и средната пенсия, а не максималната.“ 
Икономистът от КНСБ Любослав Костов заяви, че държавата ни трябва да е активен участник в пазарната икономика. Той 
подчерта, че четири от шестте партии в новото Народно събрание са обещали в своите програми необлагаем минимум. 
Според него държави, които са били на прага на въвеждането на еврото, са вдигали ударно доходите си. Костов обясни: 
„Държавата, освен че определя правилата, трябва и да играе по тях. 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 по 50 лева, тези пари трябва категорично да останат в тях. Трябва да нарастват пенсиите.“  
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНР 
 
√ Новорегистрираните безработни отново са повече от започналите работа  
Новорегистрираните безработни отново са повече от започналите работа, показват данните от последното 
специализираното наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта във 
връзка с епидемията от Covid-19. 
В периода на проучването - 28 юни - 4 юли, в бюрата по труда са се записали 4675 души, а са започнали работа 4393. 
За първи път от периода 5-11 април насам тенденцията за превес на започналите работа над новорегистрираните 
безработни се обръща. 
Данните показват, че най-много в последния наблюдаван период са новите безработни в областите Пловдив, Пазарджик, 
София-град, Стара Загора и Ямбол. 
В общо 16 области на страната записаните в бюрата по труда за времето от 28 юни до 4 юли са повече от устроените на 
работа.  
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√ Заседание на служебния кабинет  
Служебното правителство ще проведе днес заседание. Очаква се да бъдат  приети списък на иновативните училища в 
България за новата учебна година и допълнителни трансфери по бюджетите на общините -  за закупуване на 
познавателни книжки по всички направления за децата, записани във втора възрастова група в общинските детски 
градини. 
Ще бъдат сключени и приятелски споразумения по дела, заведени в Европейския съд по правата на човека. 
Предвидено е също изменение в  устройствения правилник на Министерството на здравеопазването.  
 
√ МФ: Одитът в Агенцията за държавна финансова инспекция е установил сериозни нарушения  
Одитът в Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е установил сериозни нарушения, съобщават от 
Министерството на финансите. Става дума за неспазване на Закона за обществените поръчки, въпреки че самата агенция 
е призвана да контролира именно тях. 
Още преди да бъде освободен предишният директор на АДФИ Георги Начев служебният министър Асен Василев назначи 
одит на отдаването под наем на учебната база на агенцията в курорта "Албена" заедно с обзавеждането и оборудването 
в нея. 
Резултатът от проверката - установено е, че наемът е на много занижена цена, но в същото време са направен 
инвестиции в обзавеждането и оборудването, които надвишават в пъти очакваните постъпления. 
Така само за година и пет месеца – от началото на 2020 до 28 май тази година са инвестирани около 200 000 лева, което 
е близо 97 % от очакваните постъпления за десет години. 
Проверяващите са установили несъответствия с определени текстове от Закон за обществените поръчки, както и 
изключително неефективен вътрешен контрол в АДФИ. 
Предишният ръководител на агенцията Георги Начев бе освободен, след като дълго време министър Асен Василев не 
успяваше да се свърже с него, а представеният по-рано от Начев болничен беше изтекъл. На поста директор на АДФИ 
беше назначен Стефан Белчев. 
 
√ Калоян Буковски: Влизаме в абсолютно сигурна световна финансова криза 
Свършеното от икономическия екип на служебното правителство е стабилна основа оттук нататък да се гради, 
казва експертът 
Интервю на Диана Дончева с Калоян Буковски 
Влизаме в абсолютно сигурна световна финансова криза и в момента трябва да се харчи повече. Това мнение изрази в 
интервю за БНР Калоян Буковски, консултиращ мениджър във Великобритания, ръководител на проекти за прогнозни 
модели и оценка на кредитен риск във финансовия сектор, както и създател на платформата „Българи от ново време“. 
В глобален план предстои криза, която изисква обратното на предложените от Николай Василев политики, подчерта 
Калоян Буковски в предаването „Преди всички“. По думите му в момента трябва да се харчи повече. 
„Ако всеки свие портфейла, бизнесите започват да страдат и съответно цялата икономика се затлачва, излизането от 
криза става все по-трудно. Затова и много държавни хазни се отключват в този момент.“ 
Според Буковски дейността на икономическия екип на служебното правителство може да бъде „много стабилна основа 
оттук нататък да се гради“. 
Експертът вижда потенциална формула за управление в съгласуването на конкретни приоритети между партиите на 
протеста и БСП. 
„Определени фокуси трябва да бъдат приоритизирани. Екзотики като космическите идеи са прекрасни и носят послания, 
но те не могат да бъдат непосредствен приоритет като здравната криза, пенсиите, социалните аспекти. Защото в 
момента влизаме в абсолютно сигурна световна финансова криза. Пандемията отключва потенциално много големи 
поразии в световен мащаб“, коментира той.   
Според Буковски имаме нова порция надежди, че този път политическите формации ще успеят да излъчат 
кабинет. Поканата на ИТН за разговори и към БСП, освен към другите партии на протеста той отчита като „своеобразно 
узряване“ след предприетите неоптимални ходове с представянето на първия проект за правителство. 
„Може би ще се опитат да постигнат договорки по дадени политики. В момента всички осъзнават, че стабилно 
правителство е нужно. ИТН направиха няколко по-скоро символични грешки.“ 
„Кандидатурата на Николай Василев имаше експертни логически обосновки, но обществото не търси логика при такива 
избори. То гледа емоционално на нещата“, посочи Буковски. 
Във Великобритания името на Слави Трифонов винаги е било привлекателно, поясни още той. 
„Гласът от Великобритания на парламентарните избори е антисистемен от доста години. Абсолютно логично беше това. 
ДБ е втора сила. Виждаме  много високи резултати за „Възраждане“, докато ГЕРБ и БСП имат съвсем малки резултати. 
Емигрантите прилагат тази емоция, за която говорих. Слави Трифонов представя от години на българите в чужбина една 
България, каквато те искат да видят.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Изкуственият интелект се настанява бавно, но трайно в домовете ни  
„Умните къщи“ ще съчетават в себе си системи за „тесен“ изкуствен интелект, с които вече разполагаме, каза пред Радио 
София футурологът Мариана Тодорова, автор на книгата „Изкуственият интелект”. Това означава в едно 
домакинство всички електроуреди да бъдат свързани в система и да бъдат снабдени със сензори за интернет на нещата. 

https://bnr.bg/horizont/post/101496245/stefan-belchev-zastava-nachelo-na-adfi
https://bnr.bg/horizont/post/101470272/virtualen-koncert-s-kauza-za-24-mai-s-rodni-talanti-ot-razlichni-tochki-na-sveta
https://bnr.bg/post/101502294
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Такава организация би дала възможност собственикът да заложи програма със своята диета и „умният“ хладилник да 
поръчва автоматично храните, от които има нужда, когато те свършат. 
По подобен начин може да се осъществява регулирането на отоплението и осветлението в дома. Тези къщи ще могат да 
закупуват самостоятелно електричество на по-ниска цена от други сгради и обекти, които го произвеждат. Фасадите ще 
бъдат изработени на принципите на 3D и 4D принтирането, като ще могат да променят характеристиките си през 
различните сезони, благодарение на което ще се отличават с висока ефективност. 
Мариана Тодорова очаква до 10 години масово да се премине към „умни домове“ с тесен изкуствен интелект, тъй като 
технологиите в тази област не са много скъпи и са налични. 
Още интересни подробности за изграждането на умни къщи - чуйте в интервюто на Елмира Джома с Мариана Тодорова. 
 
√ Повече средства за млади и иновативни фермери в новата селскостопанска политика на ЕС  
Министрите на земеделието от ЕС приеха временното споразумение, постигнато с Европейския парламент по основните 
елементи на реформата на общата селскостопанска политика (ОСП), като по този начин предложението се придвижи с 
една стъпка напред към това да стане част от правото на ЕС. 
Споразумението проправя пътя към по-справедлива, по-екологосъобразна и основана в по-голяма степен на качеството 
на изпълнението селскостопанска политика, която се стреми да осигури устойчиво бъдеще за европейските земеделски 
стопани. 
Новата обща селскостопанска политика укрепва мерките в областта на околната среда и същевременно включва 
разпоредби, които да осигурят по-целенасочена подкрепа за по-малките земеделски стопанства и да подпомогнат 
младите земеделски стопани да навлязат в професията, обясни българският еврокомисар Мария Габриел, отговаряща за 
иновации, научни изследвания, култура, образование и младежки политики в ЕС. 
„Не бяха лесни преговорите, предизвикателствата и залозите са големи. Има ясен сигнал изпратен към малките фермери 
- 10% задължително от бюджета, 3% за младите фермери, работещи с цифровизацията и желаещи да реновират. Новата 
обща селскостопанска политика е свързана и с голямото предизвикателство „Зелена сделка“, свързана е с приноса на 
земеделието в борбата с климатичните промени. Знаем колко е тежък въпросът за нашите земеделци, знаем колко 
трудности това може да предизвика, затова мислим, че веднъж приет текста трябва бързо да се премине към 
разглеждане на отделните цели и годините, през които трябва да бъдат постигнати“, коментира Мария Габриел. 
Ключов приоритет в новата Обща селскостопанска политика за България остава обвързаната подкрепа. Това заяви 
министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на заседание на Съвета на ЕС по 
земеделие и рибарство  в гр. Люксембург.  Страната ни е удовлетворена от постигнатия компромис за нивото на 
подкрепа. 
„Компромисът около който ще се обединим трябва да бъде справедлив и са де не ощетява нито една категория 
производители“, каза Бозуков. 
Той изрази сериозно безпокойство от изключването на трапезните картофи от списъка с допустими за подпомагане по 
обвързаната подкрепа продукти. „От изключително значение за нас е да продължи прилагането на подкрепата за 
картофопроизводителите“. 
„Производителите са предимно малко стопани, производството се осъществява в планински и предпланински райони, 
където почвите не са подходящи за други култури. Подкрепата за картофопроизводителите е изключително важна за нас. 
На този етап не можем да дадем подкрепа за прекратяване на подкрепата на картофопроизводителите“, коментира 
министър Бозуков. 
Предстои работа на междуинституционално равнище по оставащите технически подробности на предложената реформа, 
след което тя ще бъде официално одобрена както от Европейския парламент, така и от Съвета. Новата обща 
селскостопанска политика ще обхваща периода 2023 – 2027 г. 
До края на годината държавите членки ще трябва да представят своите проекти на национални стратегически планове за 
одобрение от Комисията. 
 
√ Централните банки планират да увеличат резервите си в китайски юани  
Китайският юан е на път да се превърне в много по-влиятелна част от световната финансова система, като почти една 
трета от централните банки планират да добавят азиатската валута към своите резерви, показват резултати от проучване, 
оповестени в сряда и цитирани от Ройтерс. 
Проучването Global Public Investor, публикувано ежегодно от лондонския мозъчен тръст OMFIF, показва, че 30% от 
централните банки по света планират да увеличат притежанията на юани през следващите 12 до 24 месеца, в сравнение 
с едва 10% през миналата година. 
Други по-значими констатации от доклада показват, че сега 75% от централните банки смятат, че паричната и лихвена 
политика има прекомерно влияние върху финансовите пазари, въпреки че само 42% смятат, че тези политики трябва да 
бъдат активно преразгледани. 
В ярък контраст с китайския юан, 20% от централните банки планират да намалят своите притежания на щатски долар 
през следващите 12-24 месеца, 18% да намалят своите притежания в евро и 14% искат да намалят своите активи в 
еврооблигации (държавни облигации на еврозоната). 
В същото време само 59% от централните банки биха били готови да използват над 30% от резервите си в случай на 
сериозен валутен шок (биха провели валутни интервенции), докато 45% от пенсионните фондове сега инвестират в злато, 
което е значително повече от 30% според миналогодишното проучване. 

https://bnr.bg/post/101355578/izkustveniat-intelekt-shte-se-nastani-traino-v-doma-ni
https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2021/07/GPI-2021.pdf
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Последното проучване също така показа, че централните банки, суверенните фондове и публичните пенсионни фондове 
сега контролират рекордни по размер активи на стойност 42,7 трилиона долара. Към края на 2020 г. само резервите на 
централните банки са нараснали с 1,3 трилиона долара до 15,3 трилиона долара. 
 

Промяна на дела на валутите в резервите на централните банки 

 
 
√ Управителният съвет на ЕЦБ заседава: Какво ще се случи с програмата за изкупуване на активи  
Пазарните участници очакват нови сигнали от Европейската централна банка, чийто управителен съвет се събира на 
последното си заседание преди лятната ваканция. 
Това е първото събиране на централните банкери на 19-те страни, въвели еврото, откакто Франкфурт публикува новата 
си стратегия и направи историческа промяна в инфлационната си цел. 
Инфлацията в еврозоната трябва да бъде до два процента в средносрочен план, като индексът е симетричен - т.е. 
прекалени понижения или покачвани са нежелани. Това е новият вариант на инфлационната цел, която дълги години бе 
„близо, но под два процента“. 
Промяната - тоест покачването, идва в условията на възстановяваща се икономическа активност след шока от Covid 
пандемията, която обаче носи и сянката на прекомерното повишаване на индекса на потребителските цени. 
Тъй като лихвената политика и стимулите за икономиката чрез изкупуване на активи остават ключовите инструменти за 
Европейската централна банка, анализаторите очакват по-ясни послания какво ще се случи с програмата за изкупуване 
на активи в условията на пандемия. 
Засега тя е до март догодина, а общият ѝ размер е един трилион 850 милиарда евро. 
Надеждата е да има яснота или поне сигнал какво ще се случи с програмата, макар и мнозина експерти да са убедени, че 
най-рано отговори на тези въпроси ще получим през септември. 
Неведнъж Франкфурт е посочвал, че неговата основна мисия е запазването на ценовата стабилност и достъпните условия 
за кредитиране, които са ключов елемент за развитието на бизнеса. 
През седмицата обаче се чу анонс, че повечето кредитори очакват затягане на условията за отпускане на заеми.  
 
√ ЯЦБ: Японската икономика все още е в тежко положение  
Членовете на Управителния съвет на Банката на Япония (BoJ) се съгласиха по време на срещата си през юни, че 
икономиката на страната остава в "тежко положение" поради пандемията, показва стенограма от заседанието на 
банката, публикувана в сряда. 
Очаква се обаче икономиката да се насочи по пътя на възстановяването, подкрепена главно от увеличаване на външното 
търсене и стимулираща парична и лихвена политики. 
Износът на Япония продължава да нараства, макар че възстановяването се забавя от глобалния недостиг на 
полупроводникова техника, посочиха през юнското заседание едни от централните банкери, а други отбелязаха, че 
частното потребление е в стагнация поради силния натиск надолу върху потреблението на услуги. 
Членовете на ЯЦБ запазиха позицията си, че нарастването на инфлацията е само временно, но предупредиха, че 
освобождаването на задържаното досега търсене може да доведе до по-нататъшно увеличение на цените. 
Междувременно японското финансово министерство представи последните данни за международната търговия на 
страната. 
Износът през юни нарасна с 48,6% спрямо година по-рано след скок с 49,5% през май, докато вносът се повиши с 32,7% в 
сравнение със същия месец на миналата година. 
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Общият излишък от търговия със стоки в Япония достигна през юни 383,2 милиарда йени спрямо търговски дефицит в 
размер на 189,4 милиарда йени през май и дефицит за 290,9 милиарда йени, наблюдаван през юни 2020 година. 
Подкрепа за солидния експорт оказа най-вече нарастването на доставките в посока САЩ, като те се увеличиха през юни с 
цели 85,5% спрямо година по-рано, главно поради непрекъснато нарастващото търсене на автомобили и авточасти. 
В същото време вносът на Япония от Европейския съюз отчете силен ръст, воден от доставки на самолети и автомобили. 
 
√ "Нафтогаз": Украйна трябва да получи членство в НАТО заради "Северен поток-2"  
Украйна трябва да получи членство в НАТО, за да гарантира сигурността си, тъй като Русия използва газопровода 
"Северен поток 2" като геополитическо оръжие. Това заяви пред Ройтерс директорът на украинската държавна 
енергийна компания "Нафтогаз" Юрий Витренко.  
Изявлението му дойде малко след като Германия и Съединените щати обявиха, че са постигнали споразумение по 
спорния проект за тръбата.  
Витренко смята, че Москва ще намали притока на газ през украинска територия  още през договорния период и ще спре 
транзита на синьо гориво след изтичането му през 2024 година. Той също така е на мнение, че компенсациите за загубите 
от транзитни такси няма да решат проблемите със сигурността, свързани с газопровода.  
 
Novini.bg 
 
√ КФН със стратегия за наблюдение на технологичното развитие в небанковия сектор 
Комисията за финансов надзор публикува стратегия за наблюдение на технологичното развитие в небанковия сектор. 
Документът, озаглавен „Устойчивост и визия в перспектива“, е за периода 2021 - 2024-та година и се фокусира в четири 
основни сфери. 
Преди публикуването на стратегията от КФН са направили кратко допитване до поднадзорните си лица – 
застрахователни, осигурителни и инвестиционни дружества. И от трите сектора категорично са отговорили, че 
навлизането на новите технологии в обслужването на клиентите значително е намалило разходите на дружествата, 
съобщава БНР. 
Ето защо първата цел на небанковия регулатор е анализ на регулаторната рамка и евентуалната нужда от съхраняването 
им. Чувствителни остават въпроси като достъпът до информация и сигурността на финансовите услуги, правени в 
дигитална среда. Именно заради това втората цел на стратегията е анализ на облачните услуги с цел осигуряване на 
сигурност и стабилност на пазара на финансови услуги и защита на потребителите им. Тук идва ролята на третият 
приоритет, а именно - доразвиване на вече работещия Innovation hub на КФН. 
Като четвърти приоритет е поставено проучването на режима “Sandbox” -работна средаq осигурена от регулатора за 
тестване и наблюдение на нови финансови услуги в дигитална среда. Този модел на работа по отношение на 
финансовите иновации става все по-популярен сред европейските регулаторни органи, посочват от Комисията за 
финансов надзор 
 
√ Пет страни, сред които и България, ще признават японските ваксинационни паспорти 
Пет страни, сред които и България, ще признават от другата седмица издаваните от Япония документи, удостоверяващи 
ваксинацията срещу КОВИД-19, съобщи днес японското министерство на външните работи, цитирано от националната 
информационна агенция Киодо, предава БТА. 
България, Италия, Турция, Австрия и Полша са се съгласили да признават ваксинационните паспорти, издавани от 
Япония. 
В същото време обаче Япония засега няма да признава ваксинационните сертификати, издавани от тези пет държави, 
уточни на пресбрифинг представител на японското правителство. 
Япония преговаря с още десетки страни за признаване на своите ваксинационни паспорти. Някои от тях искат Япония да 
признава на реципрочна основа издаваните от тях сертификати. 
От понеделник японските граждани ще могат да подават заявления за ваксинационни паспорти в общините по 
местожителство. Първоначално сертификатите ще бъдат само на хартиен носител, а дигиталните им версии ще станат на 
разположение на по-късен етап. 
 
√ ИСС ще продължи сътрудничеството с УНИЦЕФ в България 
Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова се срещна с новия представител на УНИЦЕФ за 
България Кристина де Бройн. Двете отбелязаха важността за изграждане на ползотворно партньорство с цел 
подобряване благосъстоянието на децата и защита на техния най-добър интерес. 
„Можем да продължим сътрудничеството като приоритетна тема е гаранцията за детето, но и в други области можем да 
имаме съвместни инициативи, свързани със закрила на детето и младите хора“ – сподели г-жа Русинова. 
Тя представи в кратки линии Икономическия и социален съвет, неговите стратегически приоритети и актуални дейности, 
свързани с приемане на становища и резолюции по общественозначими въпроси от социалния и икономически живот на 
страната. 
Кристина де Бройн сподели своите приоритети, като представител на УНИЦЕФ за България от скоро и разказа за 
напредъка по пилотния проект с финансиране от ЕК и с подкрепата на УНИЦЕФ за Европейската гаранция за детето.  Каза 
още, че проявяват интерес във връзка с темите на Конференцията за бъдещето на Европа, инициатива, в която също би 

https://bnr.bg/horizont/post/101502221/sasht-i-germania-se-sporazumaha-za-severen-potok-2
https://novini.bg/profile/288
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могло да се установи парньорство между двете институции и разчита на богатия опит на председателя на съвета, имайки 
предвид нейния дългогодишен опит в сферата. 
Г-жа Русинова предложи да се организират съвместни прояви, свързани с приетите актове от ИСС, които имат отношение 
към гаранцията на детето, като възможност за отваряне на дискусии с по-широка аудитория по темата за децата, за 
тяхното развитие и за гарантиране на по-добри условия на живот и образование. Тя подчерта, че сътрудничеството с 
УНИЦЕФ в България е възможност за работа и диалог с организираното гражданско общество и да се чуе гласа на 
младите хора по различни теми от общ интерес. 
 
√ САЩ и Германия сключиха споразумение за "Северен поток 2", което предвижда евентуални действия срещу Русия 
Съединените щати и Германия са сключили във връзка с проекта за газопровод "Северен поток 2" споразумение, което 
предвижда евентуални действия срещу Русия, ако тя "използва енергията като оръжие", обяви заместник-държавният 
секретар на САЩ по политическите въпроси Виктория Нюланд, цитирана от БТА. 
Нюланд, която съобщи новината на изслушване в комисията на Сената по външнополитическите въпроси, каза, че пактът 
ще бъде представен официално по-късно днес. 
Споразумението предвижда санкции срещу Русия, в случай че предприеме агресивни действия срещу Украйна или 
"използва енергията като оръжие". При подобни сценарии Германия ще вземе мерки на национално равнище и ще 
настоява за приемане на такива и на ниво ЕС, за да бъде ограничена възможността на Русия да изнася енергоносители. 
Освен това САЩ и Германия ще призоват за продължаване с 10 години на изтичащо през 2024 г. споразумение, 
гарантиращо транзита на руски газ през Украйна, уточни третият човек в йерархията на Държавния департамент. 
Вашингтон и Берлин отдавна имат разногласия по проекта за газопровод по дъното на Балтийско море за доставка на 
руски газ за Германия. 
"Северен поток 2", който е оценяван на 11 милиарда долара, вече е готов на 98 процента. Съединените щати отдавна са 
против газопровода. Опозицията срещу проекта е един от малкото въпроси, по които има единодушие между 
демократите и републиканците в Конгреса. 
Президентът на САЩ Джо Байдън и германската канцлерка Ангела Меркел не скриха, че продължават да имат 
разногласия за проекта, на срещата си във Вашингтон миналата седмица. Байдън предупреди Русия да не използва 
енергийните си ресурси като "оръжие" или лост за влияние върху свои съседи. Меркел обсъди тази вечер по телефона с 
руския президент Владимир Путин "енергийни въпроси като транзита на газ през Украйна и газопровода "Северен поток 
2", съобщи германското правителство в комюнике. 
Това стана броени часове преди представянето на американско-германския пакт. Белият дом пък съобщи, че 
президентът на САЩ Джо Байдън ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски на 30 август. Двамата ще 
обсъдят суверенитета и териториалната цялост на Украйна, енергийни въпроси и борбата срещу корупцията. 
 
√ Централните банки планират да увеличат резервите си в китайски юани  
Китайският юан е на път да се превърне в много по-влиятелна част от световната финансова система, като почти една 
трета от централните банки планират да добавят азиатската валута към своите резерви, показват резултати от проучване, 
оповестено в сряда и цитирани от Ройтерс. 
Проучването Global Public Investor, публикувано ежегодно от лондонския мозъчен тръст OMFIF, показва, че 30% от 
централните банки по света планират да увеличат притежанията на юани през следващите 12 до 24 месеца, в сравнение 
с едва 10% през миналата година. 
Други по-значими констатации от доклада показват, че сега 75% от централните банки смятат, че паричната и лихвена 
политика има прекомерно влияние върху финансовите пазари, въпреки че само 42% смятат, че тези политики трябва да 
бъдат активно преразгледани. 
В ярък контраст с китайския юан, 20% от централните банки планират да намалят своите притежания на щатски долар 
през следващите 12-24 месеца, 18% да намалят своите притежания в евро и 14% искат да намалят своите активи в 
еврооблигации (държавни облигации на еврозоната). 
В същото време само 59% от централните банки биха били готови да използват над 30% от резервите си в случай на 
сериозен валутен шок (биха провели валутни интервенции), докато 45% от пенсионните фондове сега инвестират в злато, 
което е значително повече от 30% според миналогодишното проучване. 
Последното проучване също така показа, че централните банки, суверенните фондове и публичните пенсионни фондове 
сега контролират рекордни по размер активи на стойност 42,7 трилиона долара. Към края на 2020 г. само резервите на 
централните банки са нараснали с 1,3 трилиона долара до 15,3 трилиона долара, предава БНР. 
 
БНТ 
 
√ Коментар на президента и на служебния премиер за доклада на Брюксел  
Президентът и служебният премиер коментираха доклада на ЕК относно върховенството на закона в ЕС. 
Сред посочените проблеми са отчетността на главния прокурор и съставът на ВСС. От Брюксел оценяват и че 
окончателните присъди за корупция на високо равнище остават малко. 
"Тревожните констатации и от страната, и от чужбина за състоянието на правосъдието, борбата с корупцията, 
медийната среда трябва най-сетне да доведат до промени. Що се отнася до вчерашните коментари на 
спецпрокуратурата. Ние очакваме спецпрокуратурата да борави с факти, а не да съчинява приказки", каза 
президентът Румен Радев. 
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"Този доклад, който вчера получихме, за съжаление отстъпва от докладите, които вече сме имали по мониторинга. 
Определено е по-лош и негативен", коментира вицепрезидентът Илияна Йотова. 
"Това, което беше заявено по отношение на необходимостта от съдебна реформа, е нещо, което всички българи 
очакваме и не случайно почти всяка година не сме изненадани от критиките в докладите, които идват от ЕК", смята 
служебният премиер Стефан Янев. 
На този фон в писмо до медиите от Асоциацията на прокурорите в България изразяват тревога, че върховенството на 
закона в у нас е застрашено. Коментират, че през последните дни редица политически фигури налагат на обществото 
намерение да изведат държавното обвинение от съдебната власт, а "независимата прокуратура се явява трън в очите на 
някои представители на политическата класа". Те наричат и внесеното във Висшия съдебен съвет искане за отстраняване 
на главния прокурор - опит за дестабилизиране на съдебната власт. 
 
√ Партиите са единодушни, че този път трябва да има редовен кабинет  
Всички партии в 46-тия парламент са единодушни, че този път трябва да има редовен, стабилен кабинет. Президентът 
Румен Радев заяви, че няма да бави връчването на мандата. В същото време победителите от "Има такъв народ" 
потвърдиха, че ще приемат мандата и ще подходят максимално отговорно към съставянето на кабинет в диалог с 
партиите "Демократична България" и "Изправи се.БГ! Ние идваме!". 
В първия ден на 46-тия парламент президентът Румен Радев не отправи послание от трибуна в пленарната зала. Пред 
журналисти припомни, че очаква да бъде създадено стабилно правителство. 
"Аз съм убеден, че политическите партии в парламента ясно съзнават своята отговорност да излъчат редовен 
кабинет, това е най-важното към момента. България не може да си позволи да пилее повече историческо време. 
Трябва да имаме кабинет и то кабинет и широка парламентарна подкрепа. Днес е денят на надежтата, който 
всички очаквахме", каза президентът Радев. 
Служебният премиер очаква час по-скоро формиране на постоянен кабинет. Засега не коментира дали в него може да 
има министри от служебния кабинет. 
"За личности не мога да говоря, мисля, че това, което очакваме в момента, е правителството да бъде създадено на 
база на приоритети, на базата на програма, на базата на това, което е важно за българските граждани и за 
бъдещето на България", каза служебният министър-председател Стефан Янев. 
Управляващата партия "Има такъв народ" направи, както и обеща вече, да заявява какво ще прави, в парламента и 
където му е мястото. 
"Самият факт, че тук присъства МС за разлика от миналия път означава, че хората, които в момента стоят тук, 
не се срамуват да застанат пред нас. Когато президентът Първанов, ааа... когато президентът Радев даде 
мандат, ние ще предложим кабинет. В следващите 14-15 дена, ако предварително заявените декларации за промяна 
на държавата, а не за желание за постове са верни, би трябвало да има правителство. Ако няма - вероятността да 
отидем на предсрочни избори е голяма", каза Тошко Йорданов от "Има такъв народ". 
От ГЕРБ заявиха, че ще бъдат силна опозиция, но не на управляващите, а на хаоса и бездействието. Потвърдиха, че няма 
да подкрепят кабинет без да е ясно кой носи политическа отговорност, защото знаят, че завършват с крах. 
"След провала на 45-тия парламент да излъчи управление на страната сме изправени пред възможността България 
да се управлява от мнозинства по интереси, в които отговорността за управлението на страната няма да се носи 
от политическо лидерство. България е имала такъв тип кабинети на Беров и на Орешарски", каза председателят на 
ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова. 
От БСП поискаха стабилно правителство , и препотвърдиха казаното от тях , че са готови да правят кабинет , ако се стигне 
с мандат до тях. 
"Ако първите два мандата не успеят и ако президента реши да връчи третатата последна възможност на нас да 
предложим приоритети върху които да стъпим - прозрачни разговори за тя , създаване на кабинет, в който да 
бъдат поканени и министри от служебния кабинет и да гарантираме стабилност на държавата и сигурност на 
хората", каза председателят на БСП Корнелия Нинова. 
От "Демократична България" очакват разговорите с "Има такъв народ". Готови са за диалог по приоритетите си. 
"Защото вярваме, че всеки тук е патриот, че всеки тук е готов. България да тръгне напред и водени от тази вяра, 
ще разговаряме с всички. В дух на диалог върху тези приоритети ние ще търсим управление и нека се опитаме да го 
направим, както се казва "Господ да ни е на помощ"", каза Христо Иванов от "Демократична България". 
ДПС не изключиха управление на малцинството, но при условие на уважение и диалог. 
"Ако заменим едно безвремие с друго безвремие, няма смисъл да си губим времето. Ако вместо от джипката от 
телевизора чакаме какви са постиженията на управляващите, няма смисъл да си губим времето. И всички, които 
поемат управлението, трябва да знаят - няма време", каза председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. 
Сменилите името си като парламентарна група на "Изправи се БГ! Ние идваме!" са готови на разговори за кабинет. 
"И нека се знае, че в мига, в който някой се обърка, че тук сме за реалити формат, че тук сме за социален 
експеримент, че тук сме за фейсбук или за телевизията "прави силата". За тънки партийни сметки, за подмяна, за 
партиен инжинеъринг, ние ще излезем на площадите", каза председателят на "Изправи се.БГ! Ние идваме!" Мая 
Манолова. 
Кога ще започнат разговорите между партиите за правителството и колко прозрачни ще бъдат те, предстои да разберем. 
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√ 46-ото Народно събрание започна работа близо 100 дни след клетвата на предходния парламент  
46-тият парламент се събра за първи път на тържествено заседание след краткия живот на 45-тия и предсрочни избори. 
След като влязоха по червения килим депутатите бяха приветствани от доайена на парламента. По традиция именно най-
възрастният депутат открива заседанието. 
Разум, отговорност, просперитет - тези думи председателстващата Мика Зайкова повтори неколкократно. И призова 
депутатите да споделят своите знания и умения в полза на България. 
"Нека да бъдем добри, някак да бъдем усмихнати, нека да бъдем конструктивни и да работим за мечтата на този 
народ за просперираща България", призова Мика Зайкова. 
Последва клетва на новите народни избраници. 
"Заклех се!" На добър час, дами и господа, очаквам от вас работа! Давам думата на представителя на "Има такъв 
народ". О, извинете ме, бабите забравят, нека да изслушаме химна на България и ЕС. Моля за извинение", каза 
Зайкова. 
Този парламент е доста по-близък до реалността и до това, което желаят българските граждани - това казаха от "Има 
такъв народ". 
"Разговорите, които ще проведем с останалите колеги за посоката, в която би трябвало да тласнем страната: не 
мисля, че там имаме основни различия с повечето политически партии нито по темата с главния прокурор, нито по 
темата със съдебната реформа, дори нито по темата за унизителните пенсии на нашите майки и бащи", каза 
Тошко Йорданов от "Има такъв народ". 
От ГЕРБ заявиха, че предсрочните избори са задълбочили политическата криза. Смятат, че има блокаж на цели държавни 
системи. 
"Изборният резултат е огромно предизвикателство, което изисква от всички нас възстановяване на политическия 
диалог, прекратяване на войната между институциите и сформиране на национално единство. Загрижени сме, че в 
управленските приоритети на партия "Има такъв народ" не видяхме да бъде адресирано нито едно от тези 
предизвикателства", заяви Десислава Атанасова от ГЕРБ-СДС. 
От БСП посочиха 4 държавнически предизвикателства - да се компенсира ниската легитимност на парламента, да има 
диалог, да се състави стабилно правителство и да се доразгради стария модел на управление. 
"Днес червената линия не е системни и антиситемни, протестни или статукво, а такива, които имаме воля да 
променим стария модел на управление и такива, които искат да го запазят или просто да го скрият зад имитация 
на промяна", каза председателят на на БСП за България Корнелия Нинова. 
От "Демократична България" посочиха, че трябва да се започне с подготовката за задаваща се Ковид вълна. Ще 
инициират и дебат за съдебна реформа. 
"Ние трябва да покажем, че няма безотговорни носители на пулична власт и особено това се отнася за главния 
прокурор. Ние трябва да приложим смела съдебна реформа - конституционна реформа. Този път ние няма да 
внасяме и да предлагаме законопроект, този път ние ще инициираме дебат", каза Христо Иванов. 
ДПС очакват всеки приоритет да се реализира в кратки срокове. Дадоха заявка за диалог. 
"Ние от ДПС работим затова как да стане така, че животът на всички български граждани да се подобри и всеки да 
живее достойно, да работи и да бъде удовлетворен тук в България", каза председателят на ДПС Мустафа 
Карадайъ. 
"Изправи се.БГ! Ние идваме!" поискаха справедливост. Настояват за преизчисление на пенсиите. 
"Нашата главна задача в това НС е да изпълним волята на обикновените хора на България да живеят в справедлива, 
богата, просперираща правова държава", каза Мая Манолова. 
След декларациите, заявките и общата снимка започна мандатът и същинската работа на 46-тия парламент. 
 
√ Ива Митева беше избрана с подкрепата на 137 депутати за председател на НС  
Ива Митева беше избрана за председател на 46-то Народно събрание. Тя бе номинирана от ИТН и подкрепена от 137 
народни представители. Митева заемаше същия пост и в предишното Народно събрание. 
Номинацията на Ива Митева от ИТН за председател на парламента не изненада никого. 
"Ние смятаме че, тя е най-достойният председател и на това НС", каза председателят на ИТН Тошко Йорданов. 
И от БСП издигнаха свой кандидат за председателското място - Кристиян Вигенин. 
"Кристиян е доказал в годините, че може да търси и да намира съгласие в трудни ситуации и точно такъв човек е 
необходим начело на 46-ото Народно събрание", каза председателят на ПГ на "БСП за България" Корнелия Нинова. 
Ива Митева получи подкрепа на 137 депутати от ИТН, ДБ, ДПС, "Изправи се. Бг! Ние идваме!". "Въздържали се" гласуваха 
от ГЕРБ, БСП и по един депутат от ДБ и ДПС. Георги Кадиев от левицата призова за диалог, както и да не се прокарват 
разделителни линии на тема статукво-астистатукво. Каза, че няма партии на статуквото, а хора на статуквото. 
"Познавам хора, които са от антистатуквото сега, но са гласували за Пеевски. Аз не съм гласувал за Пеевски, но съм 
от статуквото. Познавам хора, които преди два месеца щяха да ни станат коалиционни партньори и днес щяха да 
са статукво, но повеже не станаха, днес не са статукво", каза Георги Кадиев от "БСП за България".  
"За" Вигенин гласуваха само от БСП. Така Ива Митева събра мнозинство и седна в председателския стол. 
В първата си реч Митева напомни да се следват принципите на правовота държава, а депутатите призва да не забравят 
за какво са избрани. 
"Трябва до помним и чуваме волята на народа. Да мислим и говорим като народни представители, защото това го 
изисква истинският парламентаризъм. И най-важното - никога не трябва да забравяме откъде сме тръгнали", каза 
председателят на НС. 
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Очерта и основните приоритети пред парламента. 
"Ние трябва да изпълним поетите ангажименти на българските граждани чрез конкретно законодтелство за по-
висок стандарт на живот, законодателство за по-добро здравеопазване, законодателство за по-добро 
образование, законодателство за постигане на реална съдебна реформа", каза Ива Митева. 
А по-късно пред журналисти Митева обяви, че ще държи депутатите да спазва правилника на парламента. Надява се да 
има диалог между политическите сили. Ще предложи да се отмени лятната ваканция на парламента. 
"Защото така е редно. След като нямаше толкова дълго парламент, не е редно народните представители да 
почиват", каза Ива Митева. 
За заместник-председатели на парламента бяха избрани Виктория Василева от "Има такъв народ", Росица Кирова от 
ГЕРБ-СДС, Кристиян Вигенин от БСП, Атанас Атанасов от "Демократична България", Мукаддес Налбант от ДПС и Татяна 
Дончева от "Изправи се.БГ! Ние идваме!" 
Първият председателски съвет реши заседанието утре (б.р. днес) да има само една точка - гласуване на временната 
комисия за изработване на правилник на НС. Отчетено е било, че правилникът, който предишният парламент промени, 
не е достатъчно удачен. 
 
√ Първи законопроекти: Закриване на спецсъдилища, преизчисление на пенсии, обезщетения  
Вълна от законопроекти още в първия работен ден на парламента. Част от тях касаят закриване на спецсъдилищата, 
преизчисление на пенсии, обезщетения. Вносителите на първите предложения са "БСП за България", "Изправи се БГ! Ние 
идваме!" и "Демократична България". 
Приемни семейства за възрастни хора 
"БСП за България" внесе законопроект за възрастните хора. Сред акцентите в него е създаване на Национален съвет за 
възрастните хора към Министерския съвет, гарантиране на достъпа им до здравни услуги, социална подкрепа, 
продължаване на активния живот и др. Както в предишния парламент, групата отново предлага да бъде въведена 
опцията за приемни семейства за възрастните хора. "В приемно семейство, по тяхно искане, могат да бъдат настанявани 
възрастни хора, чиито деца, внуци и роднини по съребрена линия, до втора степен включително, са починали или в 
неизвестност", е записано в законопроекта. 
Безплатни детски градини 
"БСП за България" внася и законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси. Вносителите считат, че 
безплатните ясли и детски градини трябва да бъдат държавна политика. "Кризата с COVID-19 остави много млади хора 
без постоянни доходи. Ако те не могат да плащат таксите за градини и ясли на своите деца, не могат да пристъпят и към 
търсене на работа. Получава се омагьосан кръг, в който потърпевши са младите родители" - е посочено сред мотивите. 
Според "БСП за България" безплатните ясли и детски градини са един от начините за стимулиране и на раждаемостта. 
Според вносителите на общинските бюджети ще струва около 40 милиона лева, за да се гарантира достъпът до детски 
заведения на деца от всички социални групи. 
Преизчисляване на пенсиите 
"БСП за България" внася и законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който касае 
преизчисляването на пенсиите. Според вносителите първото, което трябва да се направи е преизчисляването на старите 
пенсии, като основен принцип в осигуряването трябва да е равнопоставеността и солидарността на осигурените. 
От "Изправи се БГ! Ние идваме!" внасят законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, 
който цели да създаде баланс между пенсиите на хората, които са се пенсионирали преди 2018 г. и тези след това. "Чрез 
него ще се увеличават пенсиите на около 7% от българските пенсионери, като в същото време се намаляват 
диспропорциите в размера на пенсиите заради големите разлики в средния осигурителен доход през годините", пише в 
мотивите. 
10 работни заплати за второ и трето дете 
Друг законопроект на "БСП за България" е този за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи и деца. В 
него е записано, че размерът на помощ за второ и трето дете на родители, осигурени 24 месеца преди раждането на 
детето, не може да бъде по-малък от 10-кратния размер на минималната работна заплата за съответната година за всяко 
дете. Предлага се още помощите за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не 
само за 1-ви клас, както е сега, но и за децата от втори, трети и четвърти клас. 
Обезщетение за отглеждане на дете 
Петото предложение на социалистите е законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С 
него се цели обвързване на размера на обезщетението за отглеждане на дете от една до 2-годишна възраст с размера на 
минималната работна заплата. "За 2021 г. предвиденото обезщетение е 380 лв. Последно 2014 г. обезщетението беше 
изравнено с размера на минималната работна заплата. При минимална работна заплата за 2021 г. от 650 лв., всеки месец 
от осигурените майки се отнемат 270 лв.", аргументират се вносителите. 
Контрол на правосъдния министър върху Бюрото за защита 
От "Изправи се БГ! Ние идваме!" внесоха проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, 
застрашени във връзка с наказателното производство. В мотивите е записано, че прехвърлянето на бюрото за защита към 
главния прокурор е довело до промяна на основната му дейност при защита на лица във връзка с наказателни 
производства до защита единствено на главния прокурор, изчерпвайки дейността си единствено с неговата охрана. 
"Нещо повече, създаде се паравоенна организация, пряко подчинена единствено на главния прокурор", аргументират се 
вносителите. Така в законопроекта се урежда възстановяване контрола върху бюрото от министъра на правосъдието. 
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"Прекратяване на практиката за вземане на решения за единствено и еднолично от главния прокурор, разходване на 
огромни средства за личната му охрана и извършване на дублиращи действия, извършвани по занятие от МВР и ГДИН, но 
превръщащи бюрото в паравоенна, безконтролна структура, изпълняваща незаконосъобразни разпореждания на 
главния прокурор в разрез с демократичните принципи", казват още в мотивите си вносителите. Според изчисленията им 
ще бъдат намалени драстично разходите за транспорт и охрана. 
Закриване на специализираните съдилища и специализираните прокуратури 
От "Демократична България" внасят проект на закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. С него се 
цели да се създадат гаранции за независимост от политическо влияние при упражняване на правомощията на пленума 
на Висшия съдебен съвет при избора на председател на Върховния касационен съд и на председател на Върховния 
административен съд, както и при осъществяване на кадровите правомощия на съдийската колегия на ВСС. 
Със законопроекта се предлага и закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния спецсъд и съответните 
им специализирани прокуратури. 
За закриването на специализираните съдилища и прокуратури, вносителите се аргументират, че за 10-годишния срок на 
своето действие, те не са постигнали заложените със създаването им цели. "През целия период на тяхното 
функциониране публичното възприятие е преобладаващо негативно, като се възприемат не като независими органи, а 
като инструмент на "извънредно правосъдие", което изпълнява политически мотивирани поръчки", се казва още в 
мотивите. 
В законопроекта се предвижда и ограничаване на функциите на прокуратурата извън наказателното производство. 
ВСИЧКО ЗА СТАРТА НА НОВИЯ ПАРЛАМЕНТ ЧЕТЕТЕ ТУК 
 
√ Депутатите създават временни комисии в Народното събрание  
Новите народни представители днес ще се фокусират около създаване на четири временни комисии.  
Първата трябва да изработи проект на нов правилник за организацията и дейността на 46-ото Народно събрание. 
По инициатива на "Демократична България" ще бъде сформирана временна комисия за установяване на факти и 
обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк 
"Росенец". 
Третата комисия ще изясни обстоятелствата около случаите на полицейско насилие по време на летните протести от 
миналата година, като ще започне проверка и на твърденията за подслушване и следене на протестиращи граждани, 
опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. 
По идея на депутатите от "Изправи се БГ! Ние идваме!" се създава комисия, която да ревизира управлението на страната 
в последните 5 години. 
 
√ Стефан Янев: Възможно е служебни министри да продължат в редовно правителство  
Възможно е служебни министри да продължат в редовно правителство. Това каза служебният министър-председател 
Стефан Янев в кулоарите на парламента след откриването на първото заседание на 46-ото Народно събрание. 
"Силно се надявам да бъде сформиран работещ кабинет. От направените изказвания декларации и визии за участие 
на партиите откроявам, че в много от тях чух приоритети и визии, които съвпадат със започнатото от 
служебното правителство - приоритети в здравеопазването и образованието, подпомагане на бизнеса, 
ограничаване на непрозрачното харчене на публичните средства, съдебна реформа", заяви Стефан Янев. 
По думите му заявките, които са били дадени от политическите партии, са да бъде реализиран диалог и да бъде 
постигнат консенсус. 
"Не мога да коментирам личности, необходимо е сформирането на правителство на базата на приоритети и 
програма", каза още Стефан Янев. 
 
√ Кристиан Вигенин: Трябва да се мисли за актуализация на бюджета  
Важно е да видим, че този парламент може да работи по-добре от предишния, в посоката, която ние смятаме, че е 
правилна. Това заяви в "Денят започва" Кристиан Вигенин, заместник-председател на парламентарната група на БСП. 
Даде и пример - по-социално законодателство, бързо решаване на социално-икономически проблеми. Парламентарната 
група вече е внесла няколко законопроекта, които счита, че трябва приоритетно да се разгледат от Народното събрание - 
за преизчисляването на пенсиите, което да повиши средствата за пенсионерите, помощи за учениците не само от първи, 
но и от втори, трети и четвърти клас, както и въпроси, касаещи майчинството през втората година. 
Според Кристиан Вигенин трябва да се мисли за актуализация на бюджета, тъй като доста време страната е без 
парламент и са се натрупали проблеми и видимо средствата не са достатъчни. Въпросът е сега спешно да се види какво е 
нужно да се направи. Много е ранен етапът, за да коментираме участие на БСП във властта, подкрепа за евентуално 
правителство. Това, което е позитивно - БСП няма да дава безусловна подкрепа, ще бъдем внимателни, заяви Кристиан 
Вигенин. 
Ние държим на дълбоката промяна, БСП не може да бъде приравнена към партиите на статуквото, каза още Вигенин. 
По думите му БСП са готови на много широки консултации, ако третият мандат дойде при тях, както и да поканят някои 
от служебните министри в редовен кабинет. Оцени Янаки Стоилов като един от най-добрите министри на служебния 
кабинет. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/46-iyat-parlament-zapochna-rabota-1163037news.html
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√ 1,8 млрд. лв. за образование и наука в Плана за възстановяване и устойчивост  
Близо 1,8 млрд. лв. за образование и наука са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост на 
България. Основните приоритети в сектора са създаване на STEM среда във всички училища в страната, модернизиране и 
изграждане на нови образователни институции, включително на детски градини в общините с недостиг на места, както и 
на центрове за личностно развитие на ученици и младежи. Предвижда се също финансиране на научна и иновативна 
дейност в БАН и изследователските университети и др. 
Повече от 1,3 млрд. лв. са за образователни проекти. Те ще бъдат осигурени изцяло от ЕС. Очаква се европейските 
средства за наука да привлекат и допълнително частно финансиране. 
Всички дейности за образование и научни изследвания, финансирани по Плана, са с хоризонт до средата на 2026 г. 
Малко над 576 млн. лв. са предвидени за създаване на национална STEM система. От тях 20,8 млн. лв. са разчетени за 
изграждане и оборудване на Национален STEM център като централно звено за обучение на учители. В него се планира 
изграждане на 10 лаборатории по STEM науки и 10 зали за обучение по STEM. Целта е учителите да придобият 
практически умения за разработване и прилагане на иновативни учебни часове, въвеждане на нови интегрирани учебни 
предмети (кръгова икономика, изкуствен интелект и неговите приложения, роботика и др.) и въвеждане на нови методи 
на преподаване. 
Още 17,7 млн. лв. са заделени за три регионални STEM центъра в съществуващите бази на Националните детски 
комплекси в с. Ястребино и в с. Ковачевци и Олимпийския център „Св. Иван Рилски“ в Хисаря. Основната част от 
средствата за STEM системата са предвидени за училищата, които досега не са финансирани по националната програма 
на Министерството на образованието и науката (МОН) за изграждане на STEM среда. Нови 1980 училища в страната ще 
могат да изградят STEM кабинети. Сумите ще се отпускат според броя на учениците и варират от 50 хил. лв. за най-
малките училища с до 50 деца до 600 хил. лв. за най-големите – с над 1000 деца. За други 263 училища в страната, които 
вече са финансиране по националната програма на МОН, са предвидени малко над 36 млн. лв. за разширяване на STEM 
средата. 
Планът предвижда над 93,6 млн. лв. за изграждане на високотехнологични класни стаи. Сумите, за които ще могат да 
кандидатстват училищата, отново ще зависят от броя на децата и варират от 10 хил. лв. за най-малките училища до 80 
хил. лв. за най-големите. Тук са предвидени за финансиране 2243 училища. 
Най-голямото перо за образование в Плана се предвижда за модернизиране на образователните институции за 
качествена среда за учене и иновации – близо 680 млн. лв. От тях 380,4 млн. лв. са за ремонт, обновяване и оборудване 
на 73 детски градини и 94 училища. Двадесет и четири професионални училища ще се превърнат в интердисциплинарни 
учебни центрове за обучение в приоритетни икономически сектори с акцент върху дигитализацията и зелените 
технологии. Ще се наблегне върху връзката с интелигентната специализация и надграждането на традиционните 
индустрии (транспорт, селско стопанство, производство и т.н.) за дигитална и зелена трансформация. Ще се подкрепят 
също нововъзникващи индустрии като зелена енергия, роботика, производство на електрически превозни средства и др.  
За изграждане на нови 10 детски градини и 10 училища в общини, в които има недостиг на места, са предвидени 76.5 
млн. лв. Планира се да се отворят около 2000 нови места в детските градини и още толкова в училищата. 
Друг приоритет е програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации. 
Тук средствата са 411 млн. лв. Близо 240 млн. лв. ще отидат в изследователските висши училища. До дни Министерският 
съвет ще одобри първия списък с изследователските университети. Планира се те да получават субсидия за научна и 
иновационна дейност в размер до 40% от тази за обучение. Останалите висши училища също ще получат средства за тази 
цел от националния бюджет. 
Над 52 млн. лв. са предвидени за повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата 
на зелените и цифровите технологии. Ще се развиват Единният център за иновации и Центърът за обучение на БАН. 
Подсиленият Единен център за иновации ще служи като координиращо звено за връзките на институтите на БАН с 
бизнеса. 
Научните организации и изследователските университети ще получават предвидените средства за научни изследвания и 
иновации, след като изпълнят определени индикатори за постигнати резултати. 
 
√ Банкови продукти ще помагат на засегнати от ковид компании  
Две от международните банки, в които България е акционер, също разработват продукти, с които могат да помогнат на 
засегнатите от пандемията компании. Черноморската банка за търговия и развитие предлага допълнителни гаранции, а 
Международната банка за икономическо сътрудничество е готова също да създаде кредитни пакети за малки и средни 
компании. 
Черноморската банка за търговия и развитие вече е била потърсена от българското правителство, за да подкрепи 
мерките за излизане от кризата на засегнатите компании. 
"Имаме балансирано портфолио в България. Интересуват ни проекти в енергийния сектор, хранително-вкусовата 
индустрия, както и инфраструктурни. Но все пак искам да кажа, че ние сме международна финансова институция, 
ние не финансираме ресторанти, кафета или други търговски обекти. Идеята е да предложим гаранции - като по 
този начин подкрепим търговските банки при отпускане на кредити. Планът е да предоставяме гаранции 
паралелно с националния гаранционен фонд и с Българската банка за развитие, смятам, че това може да донесе 
наистина реална подкрепа за малките и средни предприятия", обясни директорът на Черноморската банка за 
търговия и развитие Дмитрий Панкин. 
За кредитната институция няма значение какви са предприятията. 
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"Това е въпрос към търговските банки, различните критерии като брой заети или обем на производство. Ние 
предлагаме гаранции за цялостното портфолио, не гледаме индивидуално всеки проект", каза още Панкин. 
Банката, разбира се, има и основна целева група на финансиране, а именно - средноголемите предприятия. 
"Достъпът до изгодни кредити не е проблем в страни, които са членки на Европейския съюз: като Румъния, България, 
Гърция, проблемът е да се изработят проекти, да се анализират рисковете. Това са приоритетите ни за идващите 
години, да развиваме капацитета си в посока да помогне на компаниите да развиват проектите си", допълни 
Панкин. 
Едно от най-големите предизвикателства, но в същото време и интересен сектор за инвестиране е енергетиката и по-
точно инвестициите в зелена енергия. Към този сектор са насочени и усилията на Международната банка за 
икономическо сътрудничество. 
"Говорейки за приоритетните сектори в България, това са първо енергийният сектор, към този момент ние имаме 
много добри клиенти, работим с "Овергаз", "Булгартрансгаз", които правят инвестиции в изграждане на 
инфраструктурни проекти. За България вярваме, че инфраструктурата е многообещаващ сектор, развитието на 
дигитализацията, инвестицията в човешки ресурси, научни изследвания също е много атрактивен пазар", обясни 
управителят на Международната банка за икономическо сътрудничество Денис Иванов. 
Банката обмисля и специални продукти за малки и средни компании, които се нуждаят от подкрепа след началото на 
кризата, причинена от коронавируса. 
"Разбира се, малките и средни предприятия също са един от приоритетите ни в контекста на пандемията, много е 
важно да се развиват малките и средни предприятия, подобна практика вече развиваме в други страни членки на 
банката, например в Монголия", допълни Иванов. 
Банката има сключено споразумение и с Българската банка за развитие. 
"Имаме специални продукти за компаниите, засегнати от ковид кризата, особено насочени към секторите, които 
са най много засегнати от ковид - медицинския сектор, застрахователния сектор, а също така останалите 
институции, които не са свързани с националните програми за възстановяване", каза още Иванов. 
В същото време продължават проектите за подкрепа на бизнеса у нас от Българската банка за развитие. 
 
√ Пленумът на ВСС обсъжда предсрочното освобождаване на Иван Гешев  
Пленумът на ВСС обсъжда предложението на служебния министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов за предсрочно 
освобождаване на главния прокурор Иван Гешев.  
Предложението е след доклад на вътрешния министър Бойко Рашков от 14 юли. В него се посочва, че в качеството си на 
главен прокурор Гешев е допуснал нарушения, които накърняват престижа на съдебната власт. 
Прокуратурата определи като политически акт предложението за оставка. Според говорителя на главния прокурор Сийка 
Милева това е политически акт, целящ извличането на политически дивиденти и пиар. 
За да започне процедура по отстраняването на главния прокурор е необходимо мнозинство от не по-малко от 17 гласа 
сред висшите магистрати. 
 
√ Проучване на „Европейци“: Помагат ли европейските фондове за развитието на България  
В проекта „Европейци” обичаме да търсим отговорите на важните въпроси. След като всяка събота ви показваме лицата 
на промяната в Европа, решихме да разберем дали хората в България си дават сметка как влияе Европейският съюз на 
местата, където живеят. 
Специално социологическо проучване, направено от „Галъп Интернешънъл“ за проекта „Европейци” показва, че почти 
половината от хората вярват, че европейските фондове помагат за развитието на страната ни. 
Над 1000 души отговарят на въпроса: „Помагат ли европейските фондове за развитието на България?”. 
Освен оптимистични, има и песимистични насторения. 32% смятат, че парите от Европа не помагат реално, а цели 19 на 
сто не могат да преценят. 
 

 

https://europeans.bntnews.bg/
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Ако погледнем по-внимателно насторенията сред хората, се вижда, че активните хора до 55 години са най-убедени в 
положителния ефект на европейските средства за България. Цели 64%. Очаквано по-скептично е по-възрастното 
поколение. 
 

 
 
Най-силно усещат въздействието на европейските пари за облагородяване на местата, където живеят хората от големите 
градове и София - цели 56%. В малките градове и селата хората, които смятат, че Европа помага са по-малко. Явно, има 
какво да бъде наваксано в бъдеще. 
 

 
 
Тези, които смятат, че европейските фондове помагат реално на България: 
30% с висше образование; 
58% със средно образование. 
 



15 

 

 
 
Общата картина на настроенията допълва и следващия въпрос от проучването на „Галъп интернешънъл“: Има или няма 
реални подобрения във Вашето населено място в резултат на европейските средства? 
 

 
 
Повечето хора не свързват подобренията с европейските средства. Те са с най-висок процент – 42. 37 на сто са на 
противоположното мнение. 
Доброто влияние се усеща най-силно в големите градове и София. Хората често не си дават сметка или не знаят кои 
проекти в региона им са се случили благодарение на европейски средства. 
Сред тези, които смятат, че има реални подобрения: 
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Може би очаквано, в селата и малките градове най-малко виждат реални подобрения на мястото, където живеят. 
 

 
 
Ако се опитаме да тълкуваме, ясно се вижда, че трябва да се инвестират повече средства в малките места, за да се 
изравнят различията. 
Кой обаче трябва да прави и да бъде активен в политиката на сближаване? 
Отговорите на следващия въпрос са категорични. Над половината от запитаните смятат, че това зависи от държавата. 
Любопитно е, че едва 14% смятат, че промяната зависи и от тяхната активност. 
 

 
 
Ползите от европейските средства трябва да бъдат по-ясно показвани на хората, за да знаят и разбират повече за ролята 
на Европейския съюз за подобряване на начина им на живот. Често те нямат пълна представа за влиянието на 
европейските средства за развитието на местата, където живеят. Особено в по-малките градове и селата. 
"Европейци" е проект на Българската национална телевизия, който разказва кратки истории на хора от цяла 
Европа. Хора, които с идеите и мисленето си променят света, градовете, местата, в които живеят. Фокусът е 
върху оригиналната мисъл, мащабните и смели хрумвания, които се превръщат в печеливши формули. Предаването 
ще показва лицата на промяната в Европа и ще разказва по модерен визуален начин техните истории. Рубриката се 
излъчва с подкрепата на ЕС. 
Гледайте "Европейци" всяка събота веднага след централните новини на БНТ 1 в 20.00 ч. 
 
Земя 
 
√ Страната ни седма по износ на зърно в ЕС  
България е на седмо място по износ на зърно между страните от Европейския съюз. Това сочат данните на Генералната 
дирекция на ЕС за земеделие и развитие на селските райони (ГД „Агри“). През миналата година страната са напус-
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нали 1.99 млн. тона зърно, от които 1.4 млн. тона е пшеница. Страната ни е на второ място по износ на царевица 
с 0.36 млн. тона, като пред са са само северните ни съседите , но със значително по-голямо количество — 1.96 млн. тона. 
Всъщност Румъния е вторият по големина износител на зърно в Европейския съюз и държи 1-вото място по износ на 
царевица през пазарната 2020–2021 година, приключила на 30 юни. Официалните данни показват, че от там са 
излезли 3,17 милиона тона пшеница, 1,96 милиона тона царевица и 1,06 милиона тона ечемик. 
Лидер по експорт на зърно е Франция, която е изнесла почти два пъти повече от Румъния, над 11,3 милиона тона, с 
пазарен дял от над 28%. 
Най-големите вносители от ЕС бяха Йордания, Саудитска Арабия и Ливан. В същото време обаче, европейската зърнена 
индустрия предупреждава, че ЕС може да стане нетен вносител поради много амбициозни климатични цели. 
 
√ Общо 67 схеми и мерки ще се прилагат у нас с новата ОСП  
Земеделските производители ще имат възможност да получат подкрепа по 67 схеми и мерки в областта на директните 
плащания, развитие на селските райони и секторните интервенции в новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Това 
каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на видеоконферентна среща с Европейс-
ката комисия и ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, на тема „Напредък по разработването на Стратегическия 
план на България — директни плащания и развитие на селските райони“. Той поясни, че до настоящия момент са 
проведени 13 заседания на Тематичната работна група, на които на заинтересованите страни са представени и обсъдени 
интервенционната стратегия. 
Голяма част от интервенциите са повторно обсъдени след взимане предвид на постъпилите становища и бележки. „Нор-
мативната уредба, която ще регламентира бъдещата ОСП се очаква да бъде приета от Европейския парламента и Съвета 
в последното тримесечие на тази година“ отбеляза земеделският зам.-министър, цитиран от пресофиса на аграрното 
министерство. „Основното подпомагане на доходите за устойчивост ще бъде приоритетна схема за директни плащания 
от 2023 г. Целта е да се гарантира минимално равнище на подпомагане на селскостопанските доходи за всички активни 
земеделски стопани“, разясни Събев. По думите му, разработените интервенции ще стимулират прилагането на селскос-
топански практики, които са благоприятни за климата и околната среда и за по-добро насочване на подпомагането за 
малки, средни и млади земеделски стопани. 
Той подчерта, че предвид увеличението на бюджета за екологизация от 20 на 25% съгласно постигнатото предварително 
споразумение, предстои прецизиране на интервенциите за екосхеми по Първи стълб. „След постигнатото предварително 
споразумение по отношение на насочването на плащанията към малки и средни земеделски стопани, работим върху 
приоритетизиране на потребностите и определяне на необходимото ниво на подкрепата, както и върху изчисляване на 
ефекта от преразпределяне на плащанията, съобразно националните специфики и структурата на стопанствата“, уточни 
Събев. Той поясни, че резултатите и изводите от този анализ ще дадат необходимата информация за вземане на 
национално решение за приложимия подход при преразпределяне на плащанията за прилагането на 10% преразп-
ределително плащане или възможността за дерогация. 
 
Мениджър 
 
√ Служебният кабинет представя днес предложението си за актуализация на бюджета  
Предложението на служебното правителство за актуализация на бюджета се очаква да бъде представено днес по време 
на Третия обществен съвет към министъра на финансите. 
Според досегашните изявления на министър Асен Василев той очаква събираемостта на приходите да се подобри с 1,5 
милиарда лева, които ще бъдат използвани за осъвременяване на пенсиите и подпомагане на бизнеса, ако се наложат 
нови ограничителни мерки заради Covid-19. 
Заложеният в настоящата финансова рамка бюджетен дефицит от 3,9 на сто от брутния вътрешен продукт няма да се 
променя, заяви наскоро министър Василев. 
 
√ Парите в обращение се увеличиха с 3,4 млрд. лв. за 1 година  
Парите в обращение към края на юни месец са бил над 22 млрд. лв., съобщи БНБ. 
Съпоставка на данните показва, че в последната 1 година кешът у нас се увеличава с близо 20%, след като сумата в 
оборот в края на юни 2020 г. бе 18,9 млрд. лв.   
Увеличението в последните 5 години на наличния кеш у нас възлиза на близо 10 млрд. лв. – тоест наличните пари в 
обращение са нараснали през този период с 75%. 
Към края на юни 2021 г. сумата на наличните банкноти у нас се увеличава до 21,8 млрд. лв., а на монетите – до 496 млн. 
лв. 
Средната по стойност сума в обращение в края на второто тримесечие на 2021 г. е 41 лв., което представлява увеличение 
с 0,63 лв. спрямо края на първото. За едногодишен период стойността й се е повишила с 3,56 лв., което възлиза на 10%. 
С най-голям брой в оборот са банкнотите от 50 лв. - 188 млн. броя банкноти, възлизащи общо на 9,5 млрд. лв. 
Парите в обращение се подкрепят от резервите на БНБ, които към 16 юли възлизат на общо 55 млрд. лв. - 23 млрд. лв. в 
чужда валута, 4 млрд. лв. в злато и 28 млрд. лв. в ценни книжа. 
 
√ Националният план за възстановяване и устойчивост: 57 инвестиции и 43 реформи  
Националният план за възстановяване и устойчивост - версия 1.3 от 20 юли, е структуриран в четири стълба и е на 
стойност 12,6 млрд. лева. Планът беше публикуван за обществено обсъждане на сайта https://www.nextgeneration.bg/. 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/nac_paydeskactivity_202106_bg.pdf
https://www.nextgeneration.bg/
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Ревизираната от служебния кабинет версия е налична за обществено обсъждане преди предстоящото финализиране. 
Последната санкция за поемането на ангажименти с дългосрочен характер, поставени като изискване от европейските 
служби, ще се очаква от партиите в парламента, посочиха от кабинета на вицепремиера по управление на европейските 
средства Атанас Пеканов. 
Планът за възстановяване и устойчивост представя вижданията на правителството и обществото за начина, по който 
трябва да бъдат адресирани структурни проблеми в икономиката чрез вътрешно съгласувана и последователна 
комбинация от реформи и инвестиции, се посочва в документа. Планът включва 57 инвестиции и 43 реформи, 
информира БТА. Концентрацията на реформаторските усилия е най-висока в компонентите "Бизнес среда" 
и "Нисковъглеродна икономика". 
Първият стълб е "Иновативна България", целящ повишаването на конкурентоспособността на икономиката и 
трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в сферата на 
образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях. По него са 
предвидени 27.4 на сто от ресурсите по Плана. 
По стълба "Зелена България" - с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо 
задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези 
потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план, са предвидени 36.8 на сто от 
ресурсите по Плана. 
По "Свързана България", който акцентира върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на 
районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на 
местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал, са предвидени 17.8 на сто от ресурсите. 
По стълба "Справедлива България" - с фокус върху хората в неравностойно положение, за постигане на по-включващ и 
по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни 
публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите, са планирани 18 на сто от 
ресурсите по Плана за възстановяване. 
По мярката "Образование и умения" от Плана най-много средства са предвидени за модернизиране на 
образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации, за което са отделени 4.5 на 
сто от средствата по плана, по "Научни изследвания и иновации" Програмата за ускоряване на икономическото 
възстановяване и трансформация чрез наука и иновации е с дял от 3 на сто, по "Интелигентна индустрия" - Програмата за 
икономическа трансформация е с дял от 9.5 на сто, по "Нисковъглеродна икономика" за енергийна ефективност на 
сградния фонд за отделени 14.6 на сто от средствата, по мярка "Биоразнообразие" за възстановяване на ключови за 
климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС 2030 и целите на Европейския зелен 
пакт са предвидени 0.5 на сто на средствата, по мярката "Устойчиво земеделие" - за Фонд за насърчаване на 
технологичния и екологичен преход на селското стопанство са предвидени 2 на сто от средствата по плана. 
По мярката "Здравеопазване" - за модернизиране на здравната система в България чрез осигуряване на съвременна и 
иновативна медицинска апаратура за лечебни заведения за болнична помощ, са предвидени 3 процента от ресурсите. 
По мярката "Социално включване" най-много пари се предвиждат за продължаваща подкрепа за 
деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания - 5.1 на сто от средствата. За "Бизнес 
среда" най-много /1,3 на от средствата/ се предвиждат за изграждане на Национален комплексен център и мрежа за 
мониторинг, контрол и управление. По мярката "Местно развитие" най-много - 2,4 процента от ресурсите, се предлагат 
за Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и 
пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 еквивалент жители. По мярката 
"Транспортна свързаност" най-много - 2,3 на сто, се предвиждат да се отделят в цифровизация в железопътния транспорт 
чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и 
широкообхватната TEN-T мрежа. По "Цифрова свързаност" - за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура, 
се предвиждат 4,2 процента от средствата. 
 
√ БФБ и Софийският университет разработват образователна програма за устойчиви финанси  
Българска фондова борса и Стопанският факултет към СУ „Св. Климент Oхридски“ подписаха споразумение за 
сътрудничество. Двете страни ще си партнират в обучението на висококвалифицирани специалисти в областта на 
устойчивите финанси. Съвместните инициативи ще започнат с началото на новата учебна година през есента. 
„Зеленият преход е най-голямото предизвикателство пред съвременната финансовата индустрия. Целта на обединените 
ни с Университета усилия е да интегрираме добрите практики и регулации на устойчивите финанси в образованието на 
студентите, които са бъдещите лидери на трансформацията“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на 
БФБ. 
„Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е лидер в професионално направление 
„Икономика“ и част от този успех е свързан с иновативните съвместни инициативи с български и международни 
компании и институции. Партньорството с Българската фондова борса по темата „устойчиви финанси“ стартира в рамките 
на новата магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“, с която Университетът ще затвърди водещата си 
роля като образователна и научна институция в областта на устойчиво развитие, корпоративна социална отговорност и 
техните проявления за българската политика и администрация, индустрия и граждански сектор“, добави проф. дфн 
Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
В рамките на договореностите БФБ и Стопанският факултет ще обсъждат промени в дисциплините, преподавани в 
бакалавърските и магистърските програми съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на 
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нови курсове и специалности. Експерти от Борсата ще представят реални казуси от практиката и ще дискутират 
включването им в учебния процес, както и ще изнасят практически ориентирани презентации в областта на устойчивите 
финанси и инвестиции. БФБ се ангажира също да осигурява студентски стажове и посещения, да подпомага кариерното 
ориентиране и мотивиране на студентите от Стопанския факултет. Двете институции ще провеждат съвместни 
специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, 
включително по линия на следдипломната квалификация на Университета. 
Магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление" е в задочна форма на обучение, предназначена е за 
икономисти и неикономисти. Редовният прием за нея е от 26 юли до 10 септември 2021. 
В края на миналата година Българска фондова борса стана част от  Инициативата на ООН за „Устойчиви фондови борси“ 
(United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative - UN SSE). 
 
√ Австрия в тревога от решението на Словения да строи втори реактор на АЕЦ  
Австрия е разтревожена от решението на правителството на Словения да издаде на държавната компания "ГЕН-Енергия" 
разрешение за проектиране на втори енергоблок на АЕЦ "Кръшко". Това съобщи ТАСС, като се позова на днешно 
изявление в Туитър на австрийския министър на околната среда Леоноре Гевеслер, посочва БТА€ 
Атомната електроцентрала "Кръшко" е разположена в сеизмична зона в непосредствена близост до Австрия. Словения в 
момента планира строителство на допълнителен реактор, аз се срещнах със своя словенски колега Андрей Визяк и 
изразих сериозната си разтревоженост, подчерта Гевеслер. Единствената словенска АЕЦ е разположена в покрайнините 
на град Кръшко, на разстояние 100 км от границата с Австрия. 
Първият енергоблок на АЕЦ "Кръшко" бе построен от компанията "Уестингхаус" и се експлоатира съвместно от Хърватия 
и Словения. Във връзка с планираното през 2043 година прекратяване на неговата работа, правителството на Словения 
възнамерава да изгради втори блок на АЕЦ "Кръшко". Началото на строителството се планира през 2023 г. 
 
√ Леко поевтиняване на петрола на фона на спада на запасите в САЩ  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък на фона на неочакван ръст на запасите в САЩ и 
опасенията, че нарастващия брой на заразените с COVID-19 ще доведе до спад на търсенето, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,08 долара, или 0,11%, до 72,15 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,03 долара или 0,04%, до 70,27 долара за барел. 
„Волатилността в енергетиката остава завишена, тъй като търговците се борят с краткосрочната слабост на търсенето 
заради опасенията, свързани с варианта Делта на коронавируса и очакванията, че дефицита на суров петрол ще 
продължи до края на годината“, коментира Едуард Моя от OANDA. 
Вчера Енергийната информационна администрация на САЩ съобщи, че запасите от суров петрол на страната са 
нараснали с 2,1 млн. барела през последната седмица до 439,7 млн. барела. Анализаторите очакваха спад от 4,5 млн. 
барела. 
През седмицата обаче е регистрирано понижение на запасите от бензин и дестилати съответно със 121 хил. и 1,3 млн. 
барела. 
Анализаторите на JPMorgan очакват глобалното търсене на петрол да достигне средно 99,6 млн. барела на ден през 
август, което е с 5,4 милиона барела повече спрямо април. 
Цените на петрола паднаха по-рано тази седмица след сделката на OPEC + за увеличаване на предлагането с 400 000 
барела на ден от август до декември. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в зелено  
Основните европейски борсови индекси записаха повишения в ранната търговия в сряда, след като добри новини от 
водещи компании подкрепиха пазара, а туристическият сектор записа печалби след седмици на спад, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст 5,95 пункта, или 1,33%, до 452,56 пункта. Туристическият подиндекс 
SXTP напредна с цели 3,59%, след като през последните дни регистрира тежки загуби на фона на опасенията около 
разпространението на Делта варианта на коронавируса. 
Немският показател DAX се повиши със 134,54 пункта, или 0,88%, до 15 350,81 пункта. Френският измерител CAC 40 
напредна с 86,51 пункта, или 1,36%, до 6 433,36 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира ръст 
от 113,73 пункта, или 1,655, до 6 994,86 пункта. 
Акциите на ASML скочиха с 3,20%, след като нидерландската компания за оборудване за производство на чипове повиши 
прогнозата си за продажби за 2021 г. и обяви нов план за обратно изкупуване на акции. 
Цената на книжата на швейцарската фармацевтична компания Novartis се повиши с 0,88%, след като нетната печалба на 
фирмата за второто тримесечие надмина прогнозите на анализаторите. 
Очаква се компаниите от STOXX 600 да отчетат 115,2-процентов ръст на печалбата за второто тримесечие в сравнение със 
същия период на миналата година, сочат данни на Refinitiv IBES. Макар че очакванията за печалбите непрекъснато растат, 
много експерти смятат, че растежът е достигнал своя пик именно през второто тримесечие и че следващите няма да 
бъдат толкова впечатляващи. 
Добрите корпоративни резултати накараха инвеститорите да пренебрегнат поне за кратко опасенията за забавяне на 
глобалния икономически растеж на фона на разпространението на Делта варианта на коронавируса в много чати на 
Азия, Европа и САЩ. 
„Резкият скок на броя на заразните с COVID-19 остава реална опасност, особено за онези страни, в които нивата на 
ваксинация са под 50%“, коментира Майкъл Хюсън, главен пазарен анализатор в CMC Markets. 
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„В случая с Великобритания и САЩ, където нивата на имунизация са много по-високи, пазарите залагат на това, че 
ваксините ще противодействат на вируса достатъчно силно, за да не се стига до претоварване на здравните системи“, 
добави той. 
Фокусът на инвеститорите е насочен върху срещата на Европейската централна банка в четвъртък, като очакванията са 
финансовата институция да запази спокойния тон. По-рано този месец тя прие нова цел за инфлация от 2%, като ще се 
толерират периоди на надвишаване на тази стойност. 
Сред губещите днес е германският софтуерен гигант SAP, чиито акции поевтиняха с 2,16%, след като компаниятa повиши 
прогнозата си за печалба и приходи за годината с по-малко от очакваното.  
Цената на книжата на Daimler се понижи с 0,57, след като автомобилната компания предупреди, че глобалния недостиг 
на чипове ще се отрази на продажбите на автомобили през втората половина на 2021 г. 
Инвеститорите очакват Европейската централна банка да се придържа към глупавия тон на политическата си среща в 
четвъртък. По-рано този месец тя представи нова стратегия, при която ще толерира по-висока инфлация, като се насочи 
към 2% инфлация. 
Сред отказалите се германската бизнес група за софтуер SAP се понижи с 1,9%, въпреки че повиши перспективите си за 
втори път тази година. 
Производителят на Mercedes-Benz Daimler AG падна с 0,9%, след като предупреди, че глобалният недостиг на 
полупроводникови чипове ще намали продажбите на автомобили през втората половина на 2021 г. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения във вторник, възстановявайки част от 
загубите, натрупани в понеделник, предаде Си Ен БИ Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 549,95 пункта, или 1,62%, до 34 511,99 пункта, след като в понеделник 
изтри 725 пункта от стойността си. Това е най-голямото еднодневно повишение за бенчмарка от повече от 
месец.  Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 2223,89 пункта, или 1,57%, до 14 498,88 пункта. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq записа ръст от 223,90 пункта, или 1,57%, до 14 498,88 пункта. 
За ралито допринесе ръста на доходността по 10-годишните американски облигации, която отново прескочи прага от 
1,20%. 
Множество от акциите, които бяха засегнати най-тежко в понеделник от опасенията относно разпространението на Делта 
варианта на коронавируса, регистрираха печалби във вторник. Акциите на авиопревозвачите American Airlines и Delta 
Airlines поскъпнаха с 8,38% и 5,45%, а тези на оператора на круизни кораби Royal Caribbean – със 7,74%. 
Банковите акции също се възстановиха, като цените на книжата на JP Morgan и Bank of America се повишиха с 1,86% и 
2,03%. 
Енергийният и индустриалният сектор – два от най-тежко засегнатите в понеделник, също отчетоха печалби, като акциите 
на Exxon Mobil, General Electric и Honeywell поскъпнаха съответно с 1,10%, 5,83% и 4,08%.  Цената на книжата на 
технологичния гигант Apple скочи с 2,6%. 
„Продължаваме да гледаме конструктивно на пазара на акции и виждаме, че последният кръг от растеж показва, че 
притесненията за забавяне са преждевременни и преувеличени“, коментира стратег от JPMorgan. Той очаква до края на 
годината S&P 500 да достигне ниво от 4600 пункта, което е ръст с 8% в сравнение с равнището от края на сесията в 
понеделник. 
Водещият на финансовото телевизионно предаване на Си Ен Би Си - „Луди пари“(Mad Money) Джим Креймър заяви, че 
разпродажбата в понеделник е изтласкала някои от спекулантите, поемащи твърде големи рискове на пазара тази 
година. 
„След като спекулантите бъдат отстранени... и акциите, които бяха потопени тръгнат нагоре, можем да открием дъното 
на търговията. Близо сме, но спекулантите още не са напълно премахнати“, каза той. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в сряда на фона на 
възстановяването на Уолстрийт и скока на индекса на сините чипове Dow Jones са над 500 пункта, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 159,84 пункта, или 0,58%, до 27 548 пункта. 
Финансовото министерство на Япония съобщи, че износът на страната е нараснал с 48,6% на годишна база през юни. 
Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от 46,2%. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа ръст от 25,87 пункта, или 0,73%, до 3 562,66 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 35,79 пункта, или 1,46%, до 2 492,54 пункта. Хонконгският 
бенчмарк Hang Seng се понижи с 34,67 пункта, или 0,13%, до 27 224,58 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi отчете спад от 16,79 пункта, или 0,52%, до 3 215,91 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 56,5 пункта, или 0,78%, до 7 308,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 3,17 пункта, или 0,56%, до 567,03 пункта. BGBX40 напредна с 0,45 пункта, или 0,36%, до 124,28 пункта. BGTR30 
регистрира ръст от 1,60 пункта, или 0,27%, до 601,74 пункта. BGREIT се повиши с 0,60 пункта, или 0,38%, до 158,02 пункта.  
 
√ СЗО предупреди: Светът е в ранен етап на нова covid-вълна  
Светът е в ранен стадий на нова вълна от инфекции и смърт от COVID-19. Това заяви генералният директор на Световната 
здравна организация Тедрос Гебрейесус, циитран от Си Ен Би Си . 
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В разговор с членове на Международния олимпийски комитет в Токио ръководителят на СЗО определи ситуацията като 
"пандемия на две скорости", а причините по негови думи са глобалният провал в споделянето на ваксини, тестове и 
лечения. Страните, които разполагат с нужните ресурси, като например ваксини, отварят икономиките си, докато другите 
влизат въвеждат нови ограничителни мерки в опит да забавят разпространението на вируса. Ваксинационните 
несъответствия по света прикриват „ужасяваща несправедливост“, коментира Гебрейесус. 
„Това е не просто морално безчинство, а и епидемиологичен и икономически самосаботаж“, каза шефът на СЗО, като 
добави, че колкото по-дълго се проточи пандемията, толкова по-големи ще бъдат социоикономическите сътресения. 
„Пандемията е тест и светът се проваля“, каза още Гебрейесус. 
Той предупреди, че „19 месеца от началото на пандемията и седем месеца от одобряването на първите ваксини, сега сме 
в ранните етапи на поредна вълна от инфекции и смъртни случаи“. По думите му глобалната заплаха от пандемията няма 
да изчезне, докато всички страни не се справят с болестта. 
По повод на започващите в петък  Олимпийски игри в Токио, шефът на СЗО заяви, че игрите са „празник на надеждата“. 
„Въпреки че пандемията доведе до тяхното отлагане, тя не ги победи“, добави той. 
Все още обаче съществуват опасения, че те могат да бъдат отменени в последния момент, като Председателят на 
организационния комитет на Токио 2020 Тоширо Муто не отхвърли тази възможност в скорошно изказване 
В момента японската столица е в извънредно положение, като през последните дни се отчитат средно по 1000 нови 
случая на заразени с COVID-19 в Токио. 
Тедрос Гебрейесус разкритикува и неравенството в достъпа до ваксини между  страни и страните с ниски доходи. Той 
посочи, че 75% от всички дози ваксини, или повече от 3,5 млрд. дози, са приложени само в 10 държави, докато едва 1% 
от хората в по-бедните страни са получили поне по една доза. 
Ваксините са мощни и основни инструменти, но до момента светът не ги използва добре“, каза той, като добави, 
че  вместо да бъдат широко разпространени, те са съсредоточени в „ръцете на малко късметлии“. 
По-рано СЗО призова да се положат големи усилия в глобален мащаб, за да се гарантира, че поне 70% от населението във 
всяка страна ще бъде ваксинирано до среда на следващата година. 
„Пандемията ще свърши, когато светът реши да й сложи край. Това е в нашите ръце. Имаме всички инструменти, от които 
се нуждаем: можем да предотвратим това заболяване, да се тестваме за него и да го лекуваме", каза още Гебрейесус. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Кабинет на Слави към 5 август с гласове от ДПС, премиерът ще се договаря следващата седмица 
в. Монитор - COVID-19 остави психично болните на улицата 
в. Монитор - Мнозинство от 137 депутати избра шефа на парламента 
в. Монитор - Влагаме над 3,6 млрд. лв. в интелигентна индустрия 
в. Телеграф - Градският плаж по-скъп от морето 
в. Труд - Слави с първо рамо от ДПС 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Преди парламентът да е заработил, отляво внесоха по-високи пенсии 
в. 24 часа - ВСС объркан дали Янаки Стоилов може да иска отстраняване на главния прокурор 
в. 24 часа - Ексшефът на ДАНС и босът на "бистришките тигри" застреляли прасето, защото куцало 
в. 24 часа - А от месец НАП и ДАНС търсят подарени ли са 8,6 млрд. лв. на фирми 
в. Телеграф - Парното осъди КЕВР за 34 млн. лева 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Първанов, президент (2002-2012): Коалицията да е на националното съгласие - обречена е, ако не бъде 
приобщена и БСП 
в. Монитор - Проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ "Св. Климент Охридски" и председател на Съвета на ректорите: След 
3 години ще имаме първите студенти с международни дипломи 
в. Телеграф - Красимир Ципов, член на ЦИК и бивш зам. вътрешен министър: Държавата не може да си позволи трети път 
избори 
в. Труд - Михаил Кожарев, прокурор във Върховна административна прокуратура, пред "Труд": Ако целта на реформата е 
само личността на един главен прокурор, жалко за държавност 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Проф. Румяна Коларова: Червените се пазят да не изглеждат като третото или четвъртото джудже на Слави 
в. 24 часа - Щедрост за бедните или бюджетна строгост? Има сценарий, добър за всички 
в. 24 часа - Толът наистина е печатница за пари. Но няма кой да пусне машините 
в. Монитор - Психичноболните заслужават по-добро отношение 
в. Телеграф - Пироговци са истинските герои на България 
в. Труд - Глобалистите с картечница 
 
√ Предстоящи събития на 22 юли 
София. 

- От 09.00 ч. ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание. 
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- От 09.00 ч. пред сградата на „Бул Био - НЦЗПБ" изпълнителният директор на ИАЛ маг.-фарм. Богдан Кирилов ще 
даде брифинг във връзка с транспортирането на 172 500 ваксини срещу COVID-19 към Кралство Бутан 

- От 09.00 ч. чрез платформата CISCO Webex Meeting Столичният общински съвет ще проведе заседание. 
- От 09.30 ч. Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание в сградата на ВСС на ул. „Екзарх Йосиф" 12. 
- От 10.00 ч. ще се проведе заседание на служебното правителство. 
- От 18.00 ч. пред Президентството ще протестират служители на УМБАЛСМ "Н. И .Пирогов". 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 ч. в обновения Културен дом НХК ще започне пресконференция във връзка с провеждането на „София 
филм фест на брега". 

*** 
Благоевград. 

- От 11.30 ч. в зала №5 кметът на община Благоевград Илко Стоянов ще даде пресконферецния. 
*** 
Видин. 

- От 10.30 до 11.10 ч. в заседателната зала на ОИЦ-Видин ще се проведе среща с медиите. 
*** 
Враца. 

- От 17.00 ч. в Концертната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.00 ч. във Филиал „Лозенец" на библиотека „Родина" на ул. „Кап. Петко Войвода" 54 ще се 
проведат „Летни предизвикателства в библиотеката": „Магията на книжките" - четене, разказване и писане на 
истории, литературни игри и викторини. 

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

- Политическите заявки в 46-то Народно събрание - какви са приоритетите на новите депутати - в студиото Христо 
Гаджев, Кристиан Вигенин, Надежда Йорданова и Мая Манолова. 

- След първото пленарно заседание - за посланията от парламентарната трибуна и възможен ли е ли диалогът. 
- На живо след ареста на бракониери в Симитли - какви ще бъдат наказанията и какъв е контролът в горите. 
- Опасен подлез в столицата - какво е състоянието на съоръжението и очаква ли се ремонт? 
- На живо - проверка на наш екип: Има ли нарушители в бус лентите в София и как се контролира движението? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Служебната власт - равносметката. Разговор с говорителя на правителството Антон Кутев. 
- На ход са новите депутати. На живо от парламента - какво ще свършат на първото редовно заседание? 
- Задължителна ваксинация или не? Кога ще удари четвъртата COVID вълна? В студиото - епидемиологът от 

Лондон д-р Петър Марков. 
- Дръжте крадеца! Как обирджии нахлуха в дома на певцата Йоана Захариева - Йоко? 

 

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

