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√ Нова идея: България да вземе и заем за възстановяването си 
Тежък сблъсък в бизнес средите как да се харчат парите за частния сектор – през грантове или финансови 
инструменти  
България трябва да кандидатства не само за безвъзмездните средства по механизма на ЕС за възстановяване (12.560 
млрд. лв.), но и да се възползва от допълнителните средства, на които имат право държавите членки - под формата на 
заем. Това предлага служебният министър Атанас Пеканов, както и част от представителите на бизнеса. 
Предишното правителство на ГЕРБ предложи България да не ползва нито лев от заемните средства. Инструментът за 
възстановяване и устойчивост за България предвижда грантове в размер на 6.2 млрд. евро и заеми за 4.5 млрд. евро, 
като връщането на заемите е отложено до 2058 г. 
България може да вземе и заеми 
"Моето мнение е, че следващото българско правителство трябва да работи и по активиране на заемната част по 
Плана за възстановяване и устойчивост. Това са заемни средства, които могат да се влеят сега в икономиката ни и 
да бъдат изплатени далеч във времето. Икономически именно този подход има смисъл и много други страни в ЕС 
също го използват. Това ще даде възможност и на проекти, които към момента не са влезли в Плана, да бъдат 
включени", заяви в четвъртък вицепремиерът, отговарящ за евросредствата, Атанас Пеканов. 
Във вторник той публикува за обществено обсъждане ревизирания план за възстановяване и устойчивост на България. 
Той включва 11 нови проекта и 7 нови реформи, срещу които страната ще получи 12.6 млрд. лева. Общо проектите стават 
57, а реформите – 43, като се очаква да бъдат активирани още около 8 млрд. лева национално съфинансиране през 
държавния бюджет и частни инвестиции, така че общият икономически импулс от плана да бъде около 20 млрд. лева в 
следващите години. 
Тежък сблъсък - грантове v.s финансови инструменти 
За бизнеса най-важната част от плана е т. нар. Програмата за икономическа трансформация. Тя е с увеличен ресурс – от 
900 млн. лв. по инструмента за възстановяване според проекта на ГЕРБ на 1.2 млрд. лв. според варианта на Пеканов. Към 
въпросните 1.2 млрд. лв. се очаква частният сектор да вложи допълнителни инвестиции от 1.6 млрд. лв. с цел общият 
ефект по програмата за трансформация ще бъде 2.8 млрд. лв. 
Сред бизнес асоциациите у нас се оформи тежък сблъсък за това как да бъдат разходвани средствата за икономическа 
трансформация – чрез грантове (тоест безвъзмездно) или чрез финансови инструменти (различни форми на 
дългово/дялово финансиране). 
По-модерните бизнес сектори настояват максимална част от парите да отидат за грантове, докато традиционните 
бизнеси искат повече грантове. 
"Тук (в Програмата за икономическа трансформация, б. р.) се въвежда именно такъв модел на финансови 
инструменти, които да гарантират, че средствата се използват по по-добър начин, именно в такива бизнеси, 
които носят възвръщаемост. В същото време е неимоверно важно да осигурим бърза и безвъзмездна подкрепа за 
бизнеса, като тук остават да се намери точният баланс между грантове и финансови инструменти, който все още 
търсим", обясни министър Атанас Пеканов пред журналисти. 
Васил Велев: И сега е пълно с финансови инструменти, но не се ползват 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев основният аргумент 
срещу насочването на средствата по плана към финансови инструменти е, че и в момента у нас има налични множество 
програми, които предлагат финансови инструменти, но огромна част от средствата по тях стоят неизползвани. 
Допълнителното задлъжняване на фирмите чрез финансови инструменти не би стимулирало развитието им и може да ги 
вкара в дългова спирала, смята Велев, който в това си становище е подкрепен от други бизнес асоциации като 
Българската стопанска камара, БТПП, КРИБ и др. 
Работодателските организации припомнят, че в момента на пазара банките предлагат значителни средства през 
различни финансови инструменти по JESSICA, Jeremie, по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), по COSME. По 
данни на управляващия орган на ОПИК от общо 658 млн. лв. за портфейлни гаранции размерът на потвърдените за 
гарантиране кредити към края на април 2021 г. е възлизал на едва 190 млн. лв. От обявената преди година програма за 
2.5 млрд. лв. антикризисни кредити с портфейлни гаранции от ББР досега са взети едва 289 млн. лв. кредити. Освен това 
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на пазара има над 15 фонда, които предлагат инвестиции в дялов капитал за всеки сектор, размер и стадий на развитие 
на предприятието, твърдят работодателските организации. 
Според тях огромният проблем с финансовите инструменти е, че не само водят до задлъжнялост, но при тях има и 
сериозно забавяне на усвояването на ресурса заради продължителните процедури по одобрение и активиране на самите 
финансови инструменти. Това би забавило сериозно възстановяването от кризата, смята Васил Велев. 
Модерният бизнес: Финансовите инструменти елиминират корупцията 
На другия полюс е позицията на представителите на няколко асоциации на модерния бизнес – Евгени Ангелов (бивш 
зам.-министър на икономиката, председател на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране), Саша 
Безуханова (Move.bg), Добромир Иванов (председател на Българската стартъп асоциация), Мая Маринова (председател 
на Българската асоциация на софтуерните компании) и др. 
Всички те твърдят, че финансовите инструменти трябва да бъдат механизмът за подкрепа на малките и средните фирми у 
нас, защото те са по-гъвкави, прозрачни и генерират по-малко корупция при оценките на проектите. 
Общите резултати за всички инструменти на Европейския инвестиционен фонд, който ще управлява част от финансовите 
инструменти по плана, сочат, че с 451 млн. евро публичен ресурс са привлечени 991 млн. евро допълнителен частен 
ресурс. 11 654 малки и средни предприятия са получили малко над 1.4 млрд. евро – над трикратно мултиплициране на 
публичния ресурс. 
Грантовото финансиране се разпределя в по-малко на брой, основно малки и средни фирми. При кредитите и дяловите 
инвестиции фокусът е върху по-ниския ешелон малък бизнес. От всички 11 654 финансирани фирми 5922 са микрофирми 
с до 9 служители, а само 1118 са с 50 или повече служители. 
Според асоциациите на модерния бизнес финансовите инструменти трябва да преобладават в плана за възстановяване. 
Васил Велев обаче предлага въпросните финансови инструменти да ангажират ресурс от заемното финансиране по 
плана, а не от безвъзмездната част, за което говори и Атанас Пеканов. 
В крайна сметка все още не е ясно в какъв окончателен вариант ще бъде внесен планът за възстановяване след 
приключване на общественото обсъждане и консултациите с политическите партии в парламента. 
БСП: Планът помага повече на банките, отколкото на бизнеса 
Ревизираният План за възстановяване и устойчивост помага повече на банките, а не на малкия и среден бизнес, твърди 
експертът на БСП Станислав Младенов. 
По думите му след преработването на плана са увеличени средствата за финансови инструменти, но няма повишение на 
безвъзмездните помощи. 
"Не разбирам логиката на всичко това. В самия проектен фиш е записано, че съществува голяма ликвидност в 
банковия сектор и най-вече огромна задлъжнялост на малките и средни предприятия. И в същото време държавата 
решава, че ще лекува този проблем като дава още повече заеми на малките и средни предприятия. Тоест - дава им 
още от същата отрова. Държавата не лекува проблема с отпускане на безвъзмездни средства, с които малките и 
средни предприятия да намалят задлъжнялостта си, а ги води към още по-голяма задлъжнялост", каза Младенов. 
Той добави, че в момента на пазара се предлагат финансови инструменти на стойност близо 1.5 млрд. лв., а от тях са 
усвоени не повече от 30%. "На пазара има огромен ресурс, който стои и чака да бъде взет. Тоест, няма търсене на 
тези финансови инструменти. Защо е необходимо да бъдат предлагани още от тях?! Това е лош подход. Освен това, 
тези средства се предлагат от банките. Банките обаче дават кредити на бизнеси, които не са закъсали и в криза, а 
са в цветущо икономическо състояние, за да може след това да няма проблем с връщането им. Тоест, с кредити 
няма да бъде изпълнена целта държавата да помогне на малките и средни предприятия. А това ще доведе до 
дисбаланси в икономиката и икономическите субекти", смята експертът по икономика на БСП - София. 
По думите му трябва да бъде постигнат баланс по отношение на фондовете за технологична модернизация в плана за 
възстановяване и устойчивост. "Бюджетът трябва да бъде увеличен и да е поне 400 милиона лева, колкото беше в 
старата версия. Това отстъпление, което е направено при ревизията сега в полза на финансовите инструменти , 
трябва да бъде премахнато", посочи той. 
Станислав Младенов смята още, че е правилно България да се възползва от възможността за нисколихвени заеми. "Не 
виждам причина държавата ни да не изтегли 5 милиарда нисколихвен кредит, с който да инжектира българската 
икономика и да предизвика бум, да завърти колелото по примера на останалите държави", добави Младенов. 
Червените линии в плана 
Остават няколко червени линии между България и службите на ЕК във връзка с плана, каза още вицепремиерът Атанас 
Пеканов. "Бъдещето на въглищните региони е един от трудните въпроси с дългосрочни последици за съответните 
региони в България. Неслучайно призовавам партиите да водим дискусии по този въпрос. Решенията е редно да 
бъдат взети от демократично избраните представители. Проектите в плана ще се изпълняват през следващите 7 
години и е редно да има приемственост със следващото регулярно правителство, което да е съгласно с тези 
решения", коментира той. 
Атанас Пеканов посочи още, че в сферата на енергетиката е направено много – въведени са три нови проекта, които да 
удовлетворят изискванията за развитие на алтернативни енергийни мощности в бъдещето. 
"В същото време прекалибрираме програмата за саниране, като отпадат 200 млн. лева за саниране на еднофамилни 
къщи, тъй като имаше съмнения дали именно тези бенефициенти имат нужда от тези средства. Въвежда се и 15% 
съфинансиране за къщите от по-висок енергиен клас. Увеличаваме 7 пъти бюджета за програмата за финансиране 
на ВЕИ на покривите на жилищните сгради и почти двукратно тавана за финансиране на даден проект. По другите 
проекти приехме някои ограничения в бюджета, тъй като трябваше да намерим нужните ресурси. Разширява се 
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компонента "Биоразнообразие" с един нов проект за гарантиране и възстановяване на екосистемите",  разказа 
Пеканов. 
Програмата за подкрепа за развитие на индустриални паркове е променена с цел по-цялостно развитие на тези паркове, 
а като партньор се включва Европейската инвестиционна банка, обясни вицепремиерът. 
Проектът за напоителни системи обаче е изваден от плана. 
"За съжаление, проектът за напоителни системи не беше развит и защитен добре при встъпването ми в длъжност 
– липсват нужните за такъв грандиозен проект обосновки пред Европейската комисия как той няма да навреди на 
околната среда, липсва оценката на въздействието върху околната среда. Проектът рискуваше да се забавим с 
плана още месеци и се наложи махането му, но като компенсация сме предложили Фонд за модeрнизиране на 
селското стопанство", каза Пеканов, и добави, че сходен проект на Румъния също е премахнат по Плана заради 
рискове за околната среда. 
 
Икономически живот 
 
√ Част от плана за възстановяване силно притесни бизнеса 
Четирите работодателски организации – АИКБ, КРИБ, БТПП и БСК, както и синдикатите КТ Подкрепа и КНСБ, изпратиха 
писмо до шефовете на шестте парламентарни групи в парламента. То е относно ревизирания проект на Плана за 
възстановяване и устойчивост, който правителството разпространи и предстои да бъде гледан в парламента. 
От една страна социалните партньори – бизнес и синдикати, изразяват своята позитивна оценка на факта, че програмата 
за икономическа трансформация е дофинансирана, достигайки 1,4 млрд. лева. В същото време обаче силно 
безпокойство буди това, че планирането на инструментите за разходване на този ресурс, а именно САМО 500 млн. за 
пряка подкрепа за съфинансиране на инвестиционни проекти на бизнеса и 900 млн. за финансови инструменти, 
управлявани от Европейския инвестиционен фонд. 
В писмото се подчертава, че това предложение за разпределение на средствата на практика не води до подобрение, а 
обратно  – до влошаване на предвидената подкрепа за икономическа трансформация, която в предишния вариант на 
плана е определена на 900 млн. изцяло за безвъзмездни средства за съфинансиране на инвестиционни проекти на 
бизнеса. 
Бизнес и синдикати са на мнение, че е необходима значителна промяна на планираното разпределение на ресурса за 
програмата за икономическа трансформация. В тази програма финансовите инструменти практически нямат място, 
докато безвъзмездни средства за съфинансиране на инвестиционни проекти на бизнеса съответстват на реалната 
ситуация на икономиката в страната ни и биха довели до минимизиране на вредите и съкратили сроковете за 
възстановяване на икономиката, се изтъква в писмото. 
Посочват се и някои основни аргументи: 

• Ликвидността, оборотите и финансовите резултати на предприятията в България, вследствие от КОВИД-19 
кризата, са безпрецедентно влошени. Преобладаваща част от предприятията увеличиха както задълженията си 
към финансови институции, така и задълженията към доставчици. Все по-малко предприятия биха рискували 
вече крехката си финансова стабилност със сериозни кредити за инвестиции; 

• Допълнителното задлъжняване чрез финансови инструменти на предприятията не би стимулирало бързото им 
възстановяване и развитие и не би довело до намаляване на тяхната изостаналост спрямо конкурентите им от 
развитите икономики, а обратно – би задълбочило тази изостаналост. 

• Цитира се доклад на ЕИБ за България „Гледайки напред към следващите три години“, където разширяването на 
капацитета е най-често цитирания инвестиционен приоритет сред фирмите (34%). Това е в съответствие с EIBIS 
2019 г. (35%), но много по-високо от средното за ЕС (26%)“. Инвестициите в България, мерени като съотношение 
на разходите за придобиване на ДМА към БВП, са на рекордно ниско равнище – под 18%. Стимулирането на 
инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна финансова помощ на част от 
инвестицията  е подходът, който ще осигури минимизиране на вредите от световната здравна и икономическа 
криза и ще ускори възстановяването на икономиката; 

• От друга страна – капиталовата адекватност на банкова система у нас е много висока. Кредитирането на 
предприятия в добро „финансово здраве“, използвайки финансови инструменти за обезпечаване на тези 
кредити, е неефективно, тъй като тези предприятия биха получили банково финансиране и без помощ. 

• В момента на пазара редица банки предлагат значителни средства от финансовите инструменти от периода 
2007-2013 г. (JESSICA, Jeremie) и финансовите инструменти по ОПИК от периода 2014-2020 г., както и директно на 
европейско ниво, като само по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни 
предприятия (COSME) те са в размер на почти 1.4 млрд. евро за заеми и рисков капитал. Този наличен ЕС ресурс 
за финансови инструменти е повече от достатъчен спрямо настоящия инвестиционен интерес на фирмите. 

• Ефектът от прилагането на финансови инструменти е неясен – липсва позволяващата анализ информация за: 
бюджета и усвояването му за периода 2007-2020 г., брой и вид подпомогнати предприятия и размер на 
помощта, налични и предлагани средства, платени такси за управление на ЕИФ, Фонд на фондовете, ББР. Факт е 
бавното задействане на мениджърите на фондовете и вследствие – сериозното забавяне на усвояването на 
ресурсите. Това поставя (освен гореизложените доводи) под сериозно съмнение възможността чрез финансови 
инструменти да се постигне задължителното бързо съдействие на фирмите за преодоляване на последиците от 
пандемията и съответно  икономическата трансформация, която искаме да постигнем. 

 

https://ikj.bg/novini/gotovo-e-predlozhenieto-za-aktualizatsia-na-byudzheta/


4 

 

НОВА ТВ 
 
√ Предлагат увеличение на пенсиите от 1 октомври 
Планът на служебната власт е то да бъде средно с 12,5% 
Служебният кабинет предложи конкретни параметри, по които да бъде актуализиран държавният бюджет. В държавната 
хазна ще влязат допълнителни 2 милиарда лева, като вече са разпределени един милиард и 800 милиона. Те са за 
социални разходи, здраве, мерки за бизнеса и за новите избори за президент. 
Една от най-съществените промени е вдигането на пенсиите. От първи октомври се предлага минималният доход за 
възрастните да скочи от 300 лв. на 340 лв., социалната пенсия за старост - от 158 лв. на 170 лв., а максималната пенсия от 
1440 лв. да стане 1500 лв. 
Служебният кабинет предлага и специална надбавка за възраст и бедност, така че всички пенсионери под линията на 
бедност да бъдат извадени от нея. 
Планът на служебната власт е от първи октомври пенсиите да скочат средно с 12,5%. „По този начин абсолютно всички 
български пенсионери ще получат увеличение на пенсиите и добавката от 50 лева ще бъде инкорпорирана трайно в 
размера на получаваните една или повече пенсии”, заяви служебният министър на социалната политика Гълъб Донев. 
431 000 са пенсионерите над 65 години, които имат доход под линията на бедност. Затова се предлага и допълнителна 
надбавка, така че да няма пенсионер с доход под 369 лв., колкото е линията на бедност през тази година. „Съответно от 
следващата става 413 лв.”, каза още Донев. 
„С всички тези мерки, всички пенсионери ще бъдат извадени от бедност”, посочи служебният министър на финансите 
Асен Василев. 
„Това няма да доведе до отпадане от енергийното подпомагане, така че пенсионерите да бъдат спокойни”, заяви Донев. 
Както за енергийната помощ, така и за надбавката възрастните трябва да отговарят на определени критерии. „Ще бъдат 
отчетени дали даден пенсионер работи или не, дали има жилище повече от тристайно и дали има влогове в банки”, 
обясни служебният министър на социалната политика. 
Работодателите скочиха срещу увеличението на минималната пенсия. „В края на миналата година беше повишена вече 
от 250 на 300 лв. Нашата позиция е, че наистина не трябва да има хора под линията на бедност, но пенсиите не са 
социални помощи”, коментира Добрин Иванов от АИКБ. 
Синдикатите обаче предлагат минималният доход за възрастните да стане 370 лв., за да подмине прага на бедност. „Ние 
категорично считаме, че подходът трябва да бъде друг. Трябва да има минимална пенсия и държа да подчертая, че 
хората, които получават минимална пенсия, не получават подарък”, каза Ася Гонева от КНСБ. 
Дали предложенията ще станат факт, ще стане ясно, след като актуализацията на бюджета бъде гласувана в Народното 
събрание. На този етап промяната в доходите на пенсионерите не е свързана с повишаване на данъците на работещите. 
„В тази актуализация няма нито промяна на данъци, нито промяна на прагове”, заяви Асен Василев. 
Кабинетът е провел срещи с пет от парламентарното представените партии, с изключение на ДПС, които са поискали да 
разгледат промените директно в парламента. 
 
БТВ 
 
√ Актуализацията на бюджета: Най-много допълнителни пари за здравеопазване и за бизнеса  
Предстои одобряването на предложенията на служебното правителство от партиите и парламента 
Служебното правителство предлага актуализиране на бюджета. Кабинетът предвижда още хазната допълнително да 
събере 2 милиарда лева, а разходите да се увеличат с малко по-малко – 1 милиард и 800 милиона лева. 
Не се налага да се тегли нов дълг. Най-сериозна част от допълнителните разходи отиват в социалната сфера - над 
половин милиард. 
Допълнителни пари ще има и за подкрепа на бизнеса, и за здравеопазване. Предвидени са и над 130 милиона за 
президентските избори наесен. 
Стои обаче въпросът дали прекрояването на бюджета ще бъде припознато и от следващата власт. 
Допълнителните пари за допълнителните харчове идват от по-добрата събираемост на данъчните и митниците, и от 
авансовата вноска по Плана за възстановяване. 
Въпреки вдигането на максималната пенсия, максималния осигурителен праг няма да бъде променян. Така хората с 
доходи над 3000 лева няма да плащат по-високи осигуровки 
Асен Василев: Вдигането на пенсиите е заложено в актуализацията на бюджета 
„В тази актуализация няма нито промяна на данъци, нито промяна на прагове“, подчерта финансовият министър Асен 
Василев. 
Прекрояването на бюджета беше обсъдено и в обществения съвет към министерството на финансите. С допълнителните 
пари за здраве се гарантира посрещане на нова COVID вълна. 
„Предвидени са средства за нов удар - за купуване на нови ваксини „Пфайзер“, пари за лекарите на първа линия, за 
ремдисивир и медикаменти“, заяви Йорданка Пенкова от НЗОК. 
Синдикатите подкрепиха актуализацията, но от работодателските организации предупредиха, че с временни приходи се 
планират постоянни разходи. 
„Това са разходи, които веднъж увеличени много трудно след това биват намалявани - за справка 50-те лева за 
пенсионерите - бяха за 1-2-3 месеца, сега ги вкарваме към пенсиите“, заяви Добрин Иванов от АИКБ. 
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„Поздравления за екипа на министерство на финансите, че сте успели да съберете тези нови 2 милиарда, ако наистина е 
така, тъй като тези разходи са необходими“, каза пък Любомир Костов от КНСБ. 
Предстои синдикати, работодатели и държава да одобрят актуализацията. Следващата стъпка е и одобрение от 
парламента. 
Асен Василев съобщи, че проекта вече е представен на партиите, с изключение на ДПС, които са поискали да разгледат 
предложенията след внасянето им в Народното събрание. 
Премиерът призова за приемственост. 
 „Приемственост по отношение на това което е направило до момента служебното правителство и се оценява като добро 
и, разбира се, развитие на онези приоритети, които поставят в центъра хората и бизнеса“, заяви Стефан Янев. 
 
БсТВ 
 
√ АИКБ: Страната има нужда от стабилно управление, а не от нови избори 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ в предаването "СТУДИО ИКОНОМИКА" (22.07.2021) 
Ние активно участвахме в изготвянето на Националния план за въстановяване и устойчивост. Удовлетворени сме от 
факта, че в него има план за икономическа трансформация на икономиката на страната, чийто ресурс беше 900 млн. В 
последната версия на плана този ресурс е увеличен на 1 млрд. и 300 млн., но е променен механизмът за 
оползотворяване на този ресурс. В първия вариант тези 900 млн. бяха предвидени за безвъзмедна помощ или по-скоро 
за инвестиции, които да активират частни инвестиции, които да трансформират икономиката с ускорени темпове. Докато 
в последния вариант повечето средства за заделени за финансови инструменти, т.е. за кредитиране на бизнеса. Смятаме, 
че това не е достатъчно ефективно, имайки предвид, че на пазара съществуват множество такива инструменти, които 
бизнесът не припознава като „ефективни“. Това заяви изпълнителният директор на АИКБ в предаването "СТУДИО 
ИКОНОМИКА" по БсТВ. 
На въпрос какво очаква бизнесът от новия парламент, Иванов заяви, че е изключително важно да се нормализира 
политическата обстановка, а оттам и бизнес средата.  И допълни, че тази изборна спирала, в която влизаме пречи на 
възстановяването на страната, затова е важно политическите сили да сформират кабинет. Изпълнителният директор на 
АИКБ каза, че са належащи редица реформи в здравеопазването, съдебната власт, в сектор „Сигурност“, енергетиката, 
които изискват да има сформирана изпълнителна власт. 
Гледайте разговора с Добрин Иванов след 23 мин. на видеозаписа. 

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Служебният кабинет очаква инфлация от 2% тази година  
Служебният кабинет очаква средногодишна инфлация от 2 % тази година. Това стана ясно при представянето на 
актуализирания бюджет, в който се залага увеличение на приходите и разходите в държавната хазна. По-високите 
разходи са основно за социални и здравни плащания, както и президентските избори. Новият вариант на бюджета залага 
подобрени приходи от икономическа дейност и по-голяма от очакваната първа вноска по плана за възстановяване, 
обясни служебният министър Асен Василев. 
"Впреки че увеличаваме разходите, приходите растат по-бързо, така че дефицитът пада с 0.3%. Тъй като това води до 
намаляване на дефицита, не се налага поемане на допълнителен дълг. Ще се се поеме дългът, който е заложен в 
бюджета за 2021 година". 
В настоящия закон за бюджета е заложено поемане на нов дълг до 4,5 милиарда лева. Към момента са изтеглени 800 
милиона лева от вътрешния пазар в първите месеци на годината. 
Подробности по актуализацията очаквайте в следващите ни емисии. 
 
√ Икономическите екипи на синдикати и работодатели обсъждат актуализацията на бюджета  
Актуализацията на бюджета ще бъде обсъдена от икономическите екипи на синдикалните и работодателските 
организации в Министерството на финансите.  
Министър Асен Василев представи вчера промените в параметрите в макрорамката, в които се залагат два милиарда 
лева повече приходи и допълнителни разходи за 1,8 милиарда лева.  
Това може да стане дори със свиване на настоящия дефицит до 3,6 на сто.  
Срещата днес е с експертен характер и по правило предшества обсъждането в Съвета за тристранно сътрудничество, 
което се очаква да бъде в понеделник.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pCqNEJLyb3Y
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√ 430 млн. лв. за подкрепа на компаниите при нова Covid вълна  
Допълнителни средства за социални помощи, здравеопазване и мерки за подпомагане на бизнеса при влошаване на 
пандемията са заложени в актуализацията на бюджета, предлагана от служебния кабинет. Ресорният министър Асен 
Василев обяви, че дефицитът ще бъде свит от 3,9 на 3,6 на сто, като няма да се налага да теглим повече дълг от 
заложеното в настоящия бюджет. Обновяването на финансовата рамка е направено при възможно най-лошия сценарий 
на развитие на пандемията от Covid-19. 
Два милиарда лева допълнителни приходи и 1,8 милиарда лева нови разходи очакват хазната, ако парламентът одобри 
предложената от служебния кабинет актуализация на бюджета. 
"Тук е заложено, че влизаме за 2 месеца в тъмночервена зона", заяви министър Асен Василев очаква средногодишна 
инфлация от 2%, донякъде и подкрепена от актуализацията на доходите на пенсионерите.  
В здравата система – ще продължи подпомагането на медиците на първа линия, обясни Лидия Чорбанова от ресорното 
министерство. Освен допълнителните средства, които се налагат за социални плащания като осъвременяването на 
пенсиите, се залага на запазването на възнагражденията от 1000 лева за медиците.  
Предвидени са средства за закупуване на ваксини от Пфайзер, за закупуване на Ремдесивир и други необходими 
медикаменти, част от които ще бъдат поставени в резерв при потенциален дефицит на лекарства.  
Ще се закупят и още ваксини на Пфайзер, с което се подготвя здравата система за нов шок. 
"Цялостно прекрояване на системата с актуалицация на бюджета е несериозно да се прави" и то от служебен кабинет, 
допълни Василев, но предупреди, че има необходимост от такава.  
Отделени са пари за изборите при сценарий на вот 2 в 1 , както и за непредвидени харчове по казуса с пътната агенция и 
за осъдителни дела на КЕВР 
"Моето лично мнение е, специално за МРРБ, е престъпление, а за КЕВР може би лошо управление", заяви министър Асен 
Василев. 
Подобни случаи ще бъдат анализирани от правосъдното министерство и институциите, загубили дела, ще ги плащат от 
бюджета си. Подготвят се 430 милиона лева за подпомагане на бизнеса, въпреки че ще се търсят варианти за гъвкавост и 
при най-тежкия сценарий: 
"Бизнеси, чиито работници са 100% ваксинирани или тестват 2 пъти седмично, ще могат да останат отворени независимо 
от нивото на пандемията", каза министърът. 
Ако ситуацията е по-благоприятна от миналата година, няма да се изхарчат всички предвидени пари. Тъй като 
събираемостта е по-голяма от очакваната, новите харчове трябва да бъдат одобрени от парламента, а не да бъдат „на 
тъмно“ с постановления на кабинета, каквато бе предишната практика, убеден е Асен Василев. 
От 430-те милиона лева, предвидени за подкрепа на компаниите при нова вълна от коронавируса, 30 ще бъдат 
подкрепени авиопревозвачите. 
В разходната част са заложени непредвидени средства заради проблема с пътните проекти – 100 милиона лева, и 19 
милиона за загубени дела от КЕВР. 
На правосъдното министерство е възложен анализ на загубени дела и парите за тях ще бъдат удържани от бюджетите на 
съответните институции. 
 
√ Светлан Стоев дава брифинг за отношенията с РСМ  
Отношенията на България с Република Северна Македония и организацията на предсрочния вот в чужбина ще бъдат 
темата на брифинг на служебния министър на външните работи Светлан Стоев. Отминалите избори на 11 юли бяха 
първите, в които машинният вот бе задължителен с изключение на секциите, в които бе невъзможно провеждането му. 
Промените в Изборния кодекс, направени от 45-ото Народно събрание, поставиха предизвикателство пред 
организирането на вота в чужбина. Министър Светлан Стоев ще присъства на отчета на организацията на изборите зад 
граница по новите правила. 
Също така се очаква министър Стоев да коментира развитието на българо-македонските отношения. Брифингът идва 
ден, след като ръководството на партия Граждански демократичен съюз от Република Северна Македония проведе 
срещи в президентството и външното ни министерство. 
„Общите позиции, а не различието трябва да е водещо в отношенията между София и Скопие“ бе отправеното от 
министър Стоев послание. Проблемът с неспазването на Договора за добросъседство обаче стои, стана ясно след 
срещата във външното ни министерство. 
От „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ясно заяви, че преустановяването на дискриминацията и уважението на 
правата на българите на територията на Република Северна Македония ще бъде знак за европейската зрялост на 
страната. 
 
√ Любомир Дацов: Линията на служебното правителство не се различава от тази на ГЕРБ преди изборите 
През последните месеци в бюджета са били „набити кухи разходи“, смята финансистът  
Интервю на Марта Младенова с Любомир Дацов 
„Всичко е възможно. В края на краищата съм готов каквото мога, да направя. Ако ме поканят, ще работя с удоволствие в 
това правителство и ще направя каквото мога по силите си за държавата.“ Това каза пред БНР финансистът и член 
на Фискалния съвет Любомир Дацов, който бе сред кандидатурите в първоначално представения от ИТН проект за 
правителство. 
Дацов определи като странно две от партиите в парламента да имат проекти за промяна на пенсиите, а същевременно 
правителството внася съвсем различен вариант. 

https://bnr.bg/horizont/post/101502469
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Относно проекта на служебния кабинет за актуализация на бюджета финансистът отбеляза: 
„Тази линия, която прави служебното правителство, не се различава много силно от това, което направи правителството 
на ГЕРБ преди изборите. Те рязко се заиграха със заплатите и повишаването на пенсиите и то в посока, която няма общо с 
икономическите показатели.“ 
Според Дацов заложеният в проекта за актуализация на бюджета растеж е по-скоро консервативен, а данните показват, 
че може да се очаква такъв над 5% в отделните тримесечия. 
„Просто ефектът, който се получава след криза, това е ефектът на махалото.“ 
Дацов обърна внимание върху 4 до 6 милиарда повече БВП, който ще бъде произведен тази година. През първото 
тримесечие БВП все още е отрицателен на годишна база, същевременно данъчните приходи в бюджета са се увеличили с 
10%, посочи той. 
Математическите модели показват, че при очакваните данни за БВП дефицитът трудно може да надхвърли 1-1,5%, 
коментира Любомир Дацов в предаването „Преди всички“. 
„В бюджета бяха набити кухи разходи. Вместо да отидем на оптимизация на тези разходи и свиването им, 
преструктурирането на тези разходи – например да се прехвърлят към неща като пенсиите, ние виждаме, че автоматично 
тези приходи, които идват от икономическия растеж и които не са били предвидени, те отново се харчат.“ 
Любомир Дацов бе предложен преди десетина дни за министър на икономиката в проектокабинет на "Има такъв народ", 
от който впоследствие партията се отказа.  
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.   
 
√ Светослав Малинов: Без диалог правителството ще е жертва на конюнктурни интереси и комбинации 
Оттук нататък партиите на протеста няма да нарастват като партии на протеста, а като партии на добро 
управление, казва политологът  
Интервю на Таня Милушева със Светослав Малинов 
Най-важното е фигурата на министър-председателя да е силна и да не оставя впечатление, че някой друг зад нея и 
управлява, каза пред БНР  доц. Светослав Малинов, ръководител на катедра „Политология" във Философския факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“, бивш евродепутат от ЕНП. 
Изглежда, че се връщаме в ситуация на по-висока предсказуемост и рационалност – това става с връщане на 
диалогичността от страна на ИТН, отбеляза политологът и наблегна върху смяната на тактиката и на тона, както и върху 
поканата на ИТН към всички партии с изключение на ГЕРБ. Според Малинов от партията на Трифонов са отчели грешката 
си с представянето на кабинет директно след парламентарния вот. 
Ще има правителство, което ще има труден живот и няма да изкара пълния си мандат, което не означава бързи избори, 
подчерта доц. Светослав Малинов в предаването „Преди всички“. 
„Доста време може да бъде полезно едно такова правителство. Ще има тематични мнозинства по определени 
законопроекти. Това означава нестабилност, известна непоследователност, слабост, което обаче не означава, че това 
правителство не може да извърши много полезни неща.“ 
Вероятно нито една от партиите на протеста няма да види реализирана голяма част от своите обещания и това е 
реалността, коментира Светослав Малинов. По думите му ще трябва да се осъществяват само онези политики, по които 
има максимално съгласие, което да обхване не само партиите на протеста, но и партии на статуквото. 
Оттук нататък партиите на протеста няма да нарастват като партии на протеста, а като партии на добро управление. Те 
следва да сменят подхода и визията, категоричен е Малинов. 
„Протестите вече официално свършиха и партиите на протеста са на ръба да станат управляващи.“ 
„Без диалогичност и прозрачност правителството ще стане жертва на моментни конюнктурни интереси и комбинации, 
които ще пораждат мнозинство“, предупреди доц. Светослав Малинов. 
Може би дойде моментът след тежко, корумпирано управление ГЕРБ да бъде полезна на страната като опозиция, посочи 
още преподавателят.   
Доц. Малинов очаква съгласуването и работата по законопроектите да бъде на много по-високо ниво от досегашната 
практика да се гласува „какво ли не“. Той очерта рисковете: 
„Като бройка това правителство ще има многобройна опозиция. Често пъти тази опозиция ще се доближава до 
мнозинство.“ 
Нови избори ще са лоши за всички, обобщи Малинов. 
„Аз дори бих казал катастрофа за политическата система като цяло. Най-важният знак за това е намалялата избирателна 
активност. Не бива да се допускат трети избори. Играем си с огъня, с чувствата и страстите на хора, които имат силите да 
протестират и тъкмо заради това разочарованието им ще бъде много голямо.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ ГЕРБ-СДС няма да участват в консултациите при президента  
ГЕРБ-СДС няма да участват в консултациите при президента, обяви днес председателят на парламентарната група на 
коалицията Десислава Атанасова на брифинг в парламента. 
Президентът Румен Радев наруши принципите в Конституцията, че трябва да обединява нацията и да води диалог с 
всички политически партии. Той трябва да плати цената на това разделение на предстоящите президентски избори, 
отбеляза на свой ред зам.-председателят на ГЕРБ Даниел Митов. 
 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101502569/slujebniat-kabinet-ochakva-inflacia-ot-2-tazi-godina
https://bnr.bg/horizont/post/101497593/slavi-trifonov-itn-nama-da-pravi-koalicii-shte-predloji-svoi-kabinet
https://bnr.bg/horizont/post/101499613/ot-itn-shte-dadat-preskonferencia-za-vcherashnoto-si-reshenie
https://bnr.bg/post/101502832
https://bnr.bg/post/101502808
https://bnr.bg/post/101502362/prezidentat-svikva-konsultaciite-s-partiite
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√ Пандемията удари и винарите, браншът вече излиза от кризата 
За да се ограничат кражбите и злоупотребите при прибирането реколтата ще се търси съдействието на 
полицията 
Репортаж на Емил Костов 
За да се ограничат кражбите и злоупотребите при прибирането на гроздето от новата реколта и при изкупуването на 
продукцията и тази година ще се търси съдействието на полицията. Това заяви в Пловдив изпълнителният директор на 
Агенцията по лозата и виното Красимир Коев на среща с представители на лозаро-винарския сектор. Той подчерта, че ще 
се работи също в синхрон  с  Агенция "Митници" и НАП. Ще се следи да няма изкупуване на грозде в нерегламентирани 
обекти, както и за внос на грозде от ЕС или от трети страни. 
Значителното количество непродадено вино от миналогодишната реколта трябва да се реализира така, че да не се 
дебалансира пазара в следващите години. За това предупреди служебният заместник-министър на земеделието Явор 
Гечев на дискусия в Аграрния университет в Пловдив, организирана от Националната лозаро-винарска камара.  
Става дума за 80 милиона литра вино, което не е намерило реализация основно заради кризата около пандемията с 
коронавируса.  
Според изпълнителния директор на Агенцията по лозата и виното Красимир Коев браншът е преодолял критичния 
период като от общо 327 винарски предприятия в страната само 3 са обявили ,че тази година няма да приемат грозде за 
преработка. 35 производители на грозде върху 711 хектара са се възползвали от държавната подкрепа за изкупуване на 
продукцията на зелено.  
Екипът на земеделското ведомство е разработил инструменти, които да компенсират разликите в подпомагането между 
българските фермери и западноевропейските им колеги, обясни Гечев.  
Става дума за взаимоспомагателен фонд, който да осигури оцеляването на бизнеса на производители, претърпели тежки 
щети, както и гаранционни фондове за износа на продукция в трети страни.  
Изравняването на директните плащания към българските земеделски производители с тези от Западна Европа се 
предвижда да стане едва през 2027 година. 
 
√ Нови изисквания към организациите, които имат право да участват в Съвета по животновъдство  
Само национално представени организации, които поддържат структури поне в 30% от областите в страната, ще имат 
право да участват в Съвета по животновъдство. 
Това става ясно от новия Правилник за организацията и дейността на Съвета, обнародван  в „Държавен вестник”. 
Малките браншови организации няма да бъдат представени в Съвета, според записаното в правилника. 
За да могат животновъдните организации да се нарекат национално представени, трябва да имат структури поне в 8 
области, което се удостоверява с декларация и посочване на координаторите по места. 
Изисква се и членуващите в съответните организации животновъди да отглеждат поне 15% от вида животни спрямо 
официалните статистически данни, като в първоначалния обсъждан вариант изискването беше дори за 30 на сто. 
Освен това браншовите организации трябва да докажат с годишен финансов отчет дейност през последните две години, 
а сдружения, които членуват в повече от една организация, трябва да заявят писмено коя организация искат да ги 
представлява. 
Новият правилник се опитва дългогодишен проблем с многобройните браншови организации в земеделието, които 
съществуват на хартия почти без реални членове. 
 
√ ЕЦБ запази рекордно ниските лихвени ставки и силно стимулиращата парична политика  
Европейската централна банка остави без промяна основните си лихви и размера на "Пандемичната програма за 
извънредни покупки" (PEPP), сигнализирайки, че може да запази рекордно ниските лихвени ставки дори за по-дълъг 
период, за да помогне на мудната инфлация в еврозоната да се върне към симетричното целевото ниво от 2 на сто. 
Днешните решения на ЕЦБ за запазване на стилно стимулиращата парична политика потвърдиха очакванията на 
икономисти, анализатори и на финансовите пазари. 
На днешното си пето за 2021 г. редовно заседание ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите по 
рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. Тя остави без промяна 
депозитната лихва от -0,5%, което означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще 
продължава да бъде налагана "наказателна" лихва от 0,5 на сто. 
В подкрепа на договореното преди време от банката симетрично целево инфлационно ниво от 2 на сто и в съответствие 
със стратегията си за парична политика, Управителният съвет очаква ключовите лихвени проценти на ЕЦБ да останат на 
сегашните си или по-ниски нива, докато не види, че инфлацията достига два процента много преди края на 
прогнозирания хоризонт и стабилизира трайно през останалата част от прогнозирания период, и след като прецени, че 
основната инфлация е достатъчно напреднал, за да бъде в съответствие с инфлацията, стабилизираща се на два процента 
в средносрочен план. Това може да означава и преходен период, в който инфлацията е умерено над целта от 2 на сто, се 
посочва в изявлението на ЕЦБ след края на заседанието. 
След като потвърди своята юнска оценка за условията на финансиране и перспективите за инфлацията, Управителният 
съвет на ЕЦБ продължава да очаква покупките по  "Пандемичната програма за извънредни покупки" (PEPP) през 
текущото тримесечие да се извършват със значително по-високи темпове, отколкото през първите месеци на годината. 
Централната банка ще продължи да извършва нетни покупки на активи по програмата PEPP, чийто общ размер остава 
1,85 трлн. долара, най-малко до края на март 2022 г., и във всеки случай докато не прецени, че кризата с коронавируса е 
отминала. 

https://bnr.bg/horizont/post/101445283/promenat-kriteriite-za-branshovite-organizacii-v-saveta-po-jivotnovadstvo
https://bnr.bg/horizont/post/101445283/promenat-kriteriite-za-branshovite-organizacii-v-saveta-po-jivotnovadstvo
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708~dc78cc4b0d.bg.html
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ЕЦБ също така запазва месечния темп от 20 млрд. евро при покупките на активи по програмата за закупуване на активи 
(APP). Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата APP да продължат 
толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят стимулиращото въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, 
и да приключат малко преди той да започне да повишава лихвените ставки. 
Управителният съвет на ЕЦБ ще продължи да предоставя и значително количество ликвидност посредством операциите 
си по рефинансиране. Финансирането, придобито посредством третата поредица целеви операции по дългосрочно 
рефинансиране (TLTRO III), продължава да има решаваща роля в подкрепа на банковото кредитиране за предприятията и 
домакинствата. 
Централната банка на еврозоната остава в готовност да приспособи всички свои инструменти, както е целесъобразно, за 
да осигури устойчива стабилизация на инфлацията в целевото равнище от 2 на сто в съответствие със стремежа си към 
симетрия. 
 
√ Кристин Лагард: Делта вариантът на Covid-19 е нарастващ източник на несигурност  
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви след края на редовното заседание на ЕЦБ, че е "в 
ход" икономическото възстановяване в еврозоната, но то все още може да бъде повлияно от пандемията, тъй като 
вариантът Делта на Covid-19 е "нарастващ източник на несигурност". 
Лагард също така отбеляза, че инфлацията се е повишила в еврозоната, но предупреди, че увеличението се очаква да 
бъде временно и че средносрочната инфлационна перспектива "остава слаба". Тя посочи, че поради провежданата от 
ЕЦБ политика може да настъпи умерено превишаване на целта за инфлация от 2 на сто. Според нея ЕЦБ приема, че 
инфлацията може да е над заложената цел, добавяйки, че ако това се случи, то ще бъде "случайно, а не умишлено". 
Председателят на ЕЦБ подчерта, че банката трябва да запази условията за финансиране за всички сектори на 
икономиката, за да може да превърне настоящото възстановяване в "трайна експанзия и да компенсира негативното 
въздействие на пандемията върху инфлацията“. 
Според Лагард промяната в бъдещите насоки на ЕЦБ (по отношение на инфлационната цел) не е резултат от единодушно 
гласуване, но е постигнато съгласие от "преобладаващото мнозинство" от членовете на банката. Тя смята, че промяната е 
необходима, за да се улесни прилагането на новоприетия стратегически преглед на ЕЦБ. 
"Най-важното е, че всички бяхме решени да ревизираме предните насоки, както и направихме", заключи Лагард. 
На пресконференцията след края на заседанието на ЕЦБ тя също така заяви, че централната банка не иска 
"преждевременно" да затегне своята парична политика. 
Лагард настоя, че това не означава, че ЕЦБ иска да запази лихвите по-ниски за по-дълго, но че иска да гарантира, че има 
"солидни, трайни" елементи, които да ръководят действието й, преди да реши да повиши лихвите. Тя посочи, че 
"елементът на търпение" е от решаващо значение, тъй като преждевременното затягане може да бъде вредно за 
икономиката и за нейното възстановяване от коронавирусната криза. 
Според нея централната банка също така възнамерява да запази "Пандемичната програма за извънредни покупки" 
(PEPP), докато приключи "извънредната част“ на пандемията. 
И накрая, Лагард заяви, че прогнозите за септември ще бъдат "по-показателни" за икономическите перспективи и ще 
повлияят на политиките на централната банка при излизането от коронавирусната пандемия. 
 
√ Гръцкият парламент одобри задължителната ваксинация 
Отказващите ще бъдат в неплатен отпуск 
Има възможност за разширяване на кръга от работещи, извън здравните, за които ще важи  
Мярката засяга здравните работници и всички трудещи се в здравната система, както и персонала на домове за 
възрастни хора и тези със специални нужди. 
Всички неваксинирани ще бъдат пускани в неплатен отпуск, до завършване на ваксинацията им. 
На работодателите, които нарушават наредбата, ще бъдат налагани санкции от 10 000 до 50 000 евро. При повторно 
нарушение - от 20 000 до 200 000 евро. 
Предвижда се и възможността за разширяване на кръга от работещи, извън здравните, за които се изисква задължителна 
ваксинация срещу коронавирус, спрямо ситуацията. 
С гласуваното от парламента в Атина се предвижда всички работещи в държавния и частния сектор, които са със 
завършен ваксинационен цикъл или са преболедували през изминалите 6 месеца, да представят документ за това на 
работодателите си. 
 
√ Над 52 на сто от населението на Испания вече е напълно ваксинирано  
29 535 са новозаразените с Covid-19 в Испания за последните 24 часа. Починалите са 28 души. Натрупаната честотата 
продължава да нараства, макар и с по-малки темпове, като средната за страната е 659 случая на 100 000 жители.  
В същото време повече от 25 милиона или 52,8 % от населението на страната вече е напълно ваксинирано, а близо 63% 
са с една доза. 
Всички автономни региони вече са с лоши показатели. Във възрастовата група от 20 до 29 години, 14 региона са с над 1 
000 случая на 100 000 жители, а в Каталуния, Астурия, Навара и Кастиля и Леон надхвърлят 3 000. Заетостта в 
интензивните отделения е средна за страната- 12.92 %, по-голяма е за Кантабрия, Балеарските острови, Кастиля и Леон и 
Мелийя, а в Каталуния е вече близо 38 на 100.  
В опит да ограничи бързото разпространение на Делта варианта на коронавируса почти всички автономни общности 
въведоха по-строги ограничителни мерки, а някой от тях искат да върнат и задължителното носене на маски на открито. 
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За да се улесни откриването на заразата централното правителство разреши продажбата на бързи антигенни тестове в 
аптеките и ускорява ваксинацията сред младите. 
 
√ Притеснения в САЩ заради „по-агресивния“ Делта вариант  
Американските здравни власти отправиха ново предупреждение свързано с Covid-19. Директорът на Центровете за 
контрол и превенция на заболяванията заяви, че увеличаването на случаите на Делта варианта на вируса се забелязва и 
увеличаване на постъпванията в болници.  
Доктор Рошел Валенски подчерта, че Делта вариантът на коронавируса е по-агресивен и че се предава по-лесно в 
сравнение с предишните варианти.  
„Това е един от най-заразните респираторни вируси, за които знаем и които аз съм виждала в моята 20-годишна 
кариера,“ заяви Валенски. Тя каза още, че страната се намира в ключов момент и „някои болници достигат капацитета 
си“.  
По данни на Белия дом наличието на Делта варианта е накарало повече хора да си поставят ваксина – през изминалата 
седмица в петте щата с най-голямо увеличаване на случаите (Арканзас, Флорида, Луизиана, Мисури и Невада) се 
регистрира по-голям темп на поставянето на нови ваксини в сравнение със средните общонационални данни.  
По официални данни 83 процента от новите случаи на Covid -19 в Съединените щати са на Делта варианта.  
Посланието от Центровете за контрол и превенция на заболяванията продължава да е, че носенето за маска е 
необходимо за неваксинираните, а ваксинираните може и да са без маска в повечето случаи на закрито. 
Въпреки това някои щати ще задължават носенето на маскa от всички ученици при откриването на новата учебна година.  
 
√ САЩ обвиниха Китай в безотговорно поведение заради въпроса с произхода на Covid-19  
Съединените щати обвиниха Китай в безотговорно и опасно поведение заради отказа на Пекин да приеме 
предложението на Световната здравна организация за това какво трябва да включва втората фаза на разследването за 
произхода на коронавируса, който причини пандемията от Covid-19. 
Критиката отправи говорителката на Белия дом Джен Саки, според която Пекин вече открито блокира разследването. 
По-рано вчера здравното министерство на Китай категорично отхвърли плана на СЗО за независима инспекция на 
биотехнологичната лаборатория в Ухан като "неуважително и арогантно спрямо науката". 
А директорът на уханската лаборатория Юан Чжъмин беше категоричен: 
"Преди 30-и декември 2019 г. не сме имали досег, нито сме съхранявали, нито сме изследвали Covid-19. Институтът по 
вирусология в Ухан никога не е създавал изкуствено, нито е допускал "теч" на Covid-19. Досега нито един от служителите 
и студентите ни не се е заразявал". 
 
√ Русия глоби Twitter, Facebook и Telegram заради непремахване на съдържание  
Магистратският окръжен съд в Москва глоби компаниите Twitter Inc. и Facebook Inc., тъй като техните социални медийни 
платформи не са успели да премахнат съдържание, което беше обявено за незаконно в Русия. 
Twitter беше признат за виновен за две административни нарушения и компанията е длъжна да плати глоба в размер на 
74 415 долара (5,5 милиона рубли). По-рано през деня Facebook и Telegram също бяха признати за виновни за съответно 
три и два отделни акаунта, като са принудени да платят глоби съответно за 81 180 долара (6 милиона рубли) и за 148 830 
долара (11 милиона рубли). 
Това е най-новото развитие в репресиите срещу големите технологични компании в Русия, следвайки новия руски закон, 
принуждаващ компаниите да имат офиси в страната, за да могат да бъдат регулирани по-добре. 
Както Twitter, така и Facebook са били глобявани и преди това от страната, като първата също така има ограничена 
скорост на трафика. 
 
√ Стартът на 32-ите летни олимпийски игри в Токио ще бъде даден следобяд  
Официалният старт на 32-ите летни олимпийски игри в Токио ще бъде даден в 14.00 часа българско време с церемонията 
по Откриването. Япония е домакин на лятна Олимпиада за втори път в историята си след 1964-а година. 
Токио 2020 трябваше да се състои миналото лято, но за първи път в мирно време Игрите бяха отложени с година заради 
пандемията от коронавируса. Covid-19 доведе до огромни загуби за подготвената за приемане на най-висшия спортен 
форум страна, но в крайна сметка олимпийски игри ще има, макар и с година по-късно. 
Японците продължават да изпитват сериозни притеснения за здравето на атлети, съдии и други официални лица в 
столицата Токио, която ще бъде под извънредно положение и по време на двуседмичната надпревара от 23 юли до 8 
август и ще се проведе в по-голямата си част без публика. Ваксинацията срещу коронавируса в страната закъсня и фактът, 
че тя не е задължителна за всички участници в Токио, повдига въпроси и допълнителни тревоги. 
За никого не е изненада, че се появиха вече положителни случаи за коронавируса в Олимпийското село, както и сред 
делегациите на някои страни. Делегацията на Гвинея пък се оттегли от участие заради вируса, а по-рано през април 
Северна Корея обяви, че няма да пусне атлетите си в Токио, за да не рискува тяхното здраве. Публичното мнение за 
Олимпиадата също не беше от най-положителните – по-голямата част от местното население бе или за ново отлагане на 
форума, или за отмяна на Игрите. 
Олимпиадата продължава да бъде разтърсвана малко преди откриващата церемония и от скандали, които доведоха до 
уволнения и оставки. Бившият шеф на Токио 2020 Йоширо Мори подаде оставка поради сексистки коментари и бе 
заменен от Сейко Хашимото. В последните дни композитор за откриващата церемония – Кейго Оямада, се оттегли 
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заради стари интервюта, в които заплашвал свои съученици с увреждания. Режисьорът на церемонията за старт на 
Игрите Кентаро Кобаяши подаде оставка заради осмиване на Холокоста и антисемитски шеги. 
Въпреки трусовете, обществената опозиция, бавният темп на ваксинация и оставки на ключови фигури, Токио 2020 ще се 
проведе с година закъснение, макар и при закрити врати в по-голямата си част. Олимпиадата стартира с двубой по 
софтбол между Япония и Австралия в сряда, в който домакините спечелиха с разгромното 8:1.  
Страната ни ще започне участието си в Токио в събота. Родната делегация е представена от 42 спортисти – 3 бадминтон 
(Линда Зечири, Габриела и Стефани Стоеви), 3 бокс (Стойка Кръстева, Станимира Петрова, Даниел Асенов), 7 борба 
(Миглена Селишка, Евелина Николова, Тайбе Юсеин, Мими Христова, Айк Мнацаканян, Кирил Милов, Георги Вангелов), 
вдигане на тежести 2 (Божидар Андреев и Христо Христов), спортна гимнастика 1 (Дейвид Хъдълстоун), джудо 3 (Ивелина 
Илиева, Янислав Герчев и Ивайло Иванов), кану каяк 1 (Станилия Стаменова), олимпийско карате 1 (Ивет Горанова), лека 
атлетика 5 (Ивет Лалова-Колио, Мирела Демирева, Габриела Петрова, Инна Ефтимова, Тихомир Иванов), плуване 5 
(Диана Петкова, Антъни Иванов, Любомир Епитропов, Йосиф Миладинов и Калоян Левтеров), спортна стрелба 2 (Мария 
Гроздева и Антоанета Костадинова), трап и скийт 1 (Селин Али), тенис на маса 1 (Полина Трифонова) и художествена 
гимнастика 7 (Боряна Калейн, Катрин Тасева, Симона Дянкова, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и 
Ерика Зафирова). 
Българското участие в японската столица стартира в събота, 24 юли, с груповата фаза на двойките в бадминтона, където 
се състезават сестрите Стоеви. Програмата с мачове започва в 09:00 часа местно време. При добро стечение на 
обстоятелствата за нашите отбори, ансамбълът по художествена гимнастика ще затвори родното участие с финал на 8 
август. Служебният министър на спорта Андрей Кузманов пристигна в Токио и ще участва в откриващата церемония. За 
съжаление, световната рекордьорка в скока на височина Стефка Костадинова отказа да пътува за Япония поради 
разкъсана вътрешна странична връзка на дясното коляно, която налага няколкоседмична усилена терапия за президента 
на Българския олимпийски комитет. 
Международният олимпийски комитет и неговият президент Томас Бах, който неколкократно увери за „безопасното 
провеждане на Игрите“, успокоявайки местното население на фона на скока на заразени с коронавирус, обяви 
решението на МОК да възнагради Бризбън с домакинство на Летните игри през 2032 година. Домакините на следващите 
две летни олимпиади са вече ясни – Париж през 2024 и Лос Анджелис четири години по-късно. Освен това, от МОК 
призоваха за присъствието на фенове на Зимната олимпиада в Пекин през февруари 2022, която безпрецедентно ще се 
състои шест месеца след края на Летните игри. 
По програма "Хоризонт" на БНР и сайта bnr.bg ще Ви информираме за всичко най-интересно от Игрите с акцент 
българското участие, благодарение и на пратениците ни Антони Йорданов и Христо Денев. 
 
БНТ 
 
√ Президентът провежда консултации с партиите  
Президентът ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото НС за съставянето на 
нов кабинет. 
Очаква се след консултациите Румен Радев да връчи и мандат за съставяне на правителство, на излъчения за премиер от 
най-голямата сред тях "Има такъв народ". Те са и първите в поредицата разговори в Президентството днес. 
Консултациите продължават през целия ден с останалите политически сили по ред Коалиция „ГЕРБ - СДС", "БСП за 
България", "Демократична България", ДПС и "Изправи се.БГ. Ние идваме".  
9.00 ч. – с представители на парламентарната група на „Има такъв народ“; 
10.15 ч. – с ГЕРБ-СДС; 
11.30 ч. – с "БСП за България"; 
13.30 ч. – с „Демократична България“; 
14.45 ч. – с „Движение за права и свободи“; 
16.00 ч. – с „Изправи се БГ! Ние идваме!“. 
Може да ги проследите след 9 часа по БНТ 2 и на новинарския сайт на БНТ bntnews.bg. 
 
√ Радев: Очакваме необратимо преустановяване на дискриминацията към българите в Р Северна Македония 
Преустановяването на дискриминацията и зачитането на правата на българите в Република Северна Македония ще бъде 
важен знак за европейската зрялост на страната. Такава позиция изрази президентът Румен Радев по време на среща с 
ръководството на партията "Граждански демократичен съюз" в Република Северна Македония. 
По думите на държавния глава, България е най-заинтересованата страна от ускоряването на процеса на европейска 
интеграция на югозападната ни съседка. 
"Очакваме устойчиво и необратимо преустановяване на дискриминацията към българите в Република Северна 
Македония, очакваме изоставяне на езика на омразата в учебниците по история в надписите на историческите 
паметници, в музеите, в обществените медии", заяви Радев. 
"С нетърпение и с голямо очакване гледаме към деня, в който нашата страна ще започне преговори с ЕС, но в едно 
нещо сме убедени, че това няма как да се случи без да имаме един откровен, искрен и братски разговор със София, с 
институциите в България и с българските политически фактори", каза Петър Колев, лидер на партията 
"Граждански демократичен съюз". 
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√ Министър Стоев: Няма по-заинтересована държава от България РС Македония да започне преговори  
Двустранните отношения и европейската интеграция с Република Северна Македония бяха акцент в разговорите на 
министъра на външните работи Светлан Стоев с ръководството на партията Граждански демократичен съюз от Република 
Северна Македония. 
"Няма по-заинтересована държава от България Република Северна Македония да започне преговорния процес с 
Европейския съюз", каза външният ни министър, който прие лидера на партията Петър Колев в МВнР. 
Светлан Стоев разясни българската позиция по отношение на евроинтеграцията на Република Северна Македония, която 
не е конюнктурна, а обективно обоснована от проблемите, произтичащи от неизпълнението Договора за 
добросъседство, приятелство и сътрудничество от 2017 г. 
Министър Стоев подчерта, че България продължава да води диалог с Република Северна Македония по откритите 
въпроси. "Това, което ни обединява, трябва да бъде водещо, а не това, което ни разделя", каза външният ни министър.  
От българска страна бе подчертано, че езикът на омразата не е път за решаване на спорните въпроси. 
По темата за европейската интеграция на Република Северна Македония българската страна подчерта, че полага 
сериозни усилия за активен и конструктивен диалог с властите в Република Северна Македония, както и с европейските 
си партньори, където българската позиция намира все повече разбиране. 
Председателят на Гражданския демократичен съюз Петър Колев представи позицията на партията си по отношение на 
преговорния процес на Република Северна Македония за присъединяване към ЕС, като отбеляза необходимостта от 
решаването на два основни проблема: езика на омразата и явленията на дискриминация. 
"Не е нормално в 21 век една страна, член на НАТО и кандидат за ЕС, да не уважава основни човешки ценности. Ние сме 
твърдо решени да работим по тези въпроси", каза Петър Колев. 
Той обясни, че партията му ще поиска официални срещи с президента и премиера на Република Северния Македония 
през следващите седмици, за да изложи и пред тях своите аргументи как да се решат спорните въпроси с България. 
Ръководството на Гражданския демократичен съюз благодари на министър Стоев за възможността да се срещат, както и 
за вниманието на българските институции и като цяло към българите в Република Северна Македония. 
 
√ Формулата на властта: Президентът свиква консултации, ИТН започва преговори за кабинет 
Президентът свиква днес консултации с всички парламентарно представени сили, преди да връчи мандата на най-
голямата - "Има такъв народ". Вчера стана ясно, че от партията на Трифонов ще разговарят за съставяне на кабинет с 
всички партии без ГЕРБ. 
Още от сутринта от "Има такъв народ" обявиха, че изпращат писмени покани до всички парламентарни групи, без ГЕРБ-
СДС, за разговори за излъчване на правителство.Уточниха и какво ще обсъждат. 
"За конкретните идеи, които имаме в управлението, за имена и постове няма да преговаряме. Това сме го казвали 
многократно и благодарим ви, следете процеса, той ще се случи тук публично пред всички", каза Филип Станев от 
"Има такъв народ". 
Аргументираха се и защо не канят ГЕРБ-СДС. 
"ГЕРБ няма как да бъдат поканени на подобни разговори. Всичко, което се случи в България в икономически, в здравен, 
в какъвто щете план е заслуга на ГЕРБ, последните 12 години те са на власт", допълни още Станев. 
Тома Биков отговори от парламентарната трибуна защо ГЕРБ-СДС не са поканени, но ДПС ще участват в разговорите . 
"Това ще е първото смокиново листо, което ще трябва да скрие подкрепата, която колегите от ДПС ще трябва да 
дадат за вашето управление. Само, че няма да го скрие, ще трябва цял букет от смокинови листа да съберете, още 
поне 10-15 комисии, плюс още няколко такива патетични скандала, за да обясните на вашите избиратели как 
изведнъж партиите на промяната изведнъж от три станаха пет. Защото докато тук спорите толкова остро, 
след малко ще отидете на консултации, да се консултирате там", коментира Тома Биков от ГЕРБ-СДС. 
БСП ще участва в разговорите с контактна група. Резултатите ще бъдат представени пред Националния съвет на  партията 
и колективният орган ще реши каква ще е позицията на левицата. 
"Ние, както заявихме, сме готови за диалог и смятаме, че в тази ситуация разговорите между парламентарните 
групи са необходими и задължителни, за да намерим най-верния път, така че да не оставим страната в следващите 
месеци без стабилно управление. Надяваме се, че тази първа среща няма да е последна. Разговорите ще продължат 
и за всичко ще бъдете информирани публично", заяви Корнелия Нинова, председател на "БСП за България".  
От "Демократична България" определиха като позитивно решението на ИТН за диалог с другите политически сили и 
обявиха какво е важно за тях в тези разговори . 
"Това, което нас ще ни интересува като първа тема - как те си представят архитектурата на парламентарната 
конфигурация, която ще излъчи евентуалното правителство. Втори въпрос - какви цели си поставяме политически 
да бъдат реализирани от това правителство с тази парламентарна подкрепа. И едва третият въпрос е 
обсъждането на техните предложения евентуален състав на МС", каза съпредседателят на "Демократична 
България" Христо Иванов. 
ДПС се въздържаха от коментар по същество преди срещата. Мустафа Карадайъ беше лаконичен. 
"След срещите ще коментираме какво е било. Сега няма какво да коментираме", каза Карадайъ. 
"Изправи се БГ! Ние идваме!" ще настояват разговорите да са публични. Отново заявиха, че не искат постове, обявиха от 
какво няма да отстъпят. 
"Ангажиментът, който сме поели към българските граждани за повишаване на доходите и за преизчисляване на 
пенсиите, за подкрепа на малките семейства на децата - тези ангажименти трябва да намерят своето място в 
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програмата на следващото управление. Ще настояваме преизчисляването на пенсиите да се случи веднага", заяви 
председателят на парламентарната група Мая Манолова. 
Манолова каза, че няма да подкрепят управление с участието на ГЕРБ и ДПС. 
 
√ Избраха единодушно Мая Манолова за председател на Комисията по ревизията  
С пълно единодушие от 153 гласа за председател на Комисията по ревизията в 46-ото Народно събрание бе избрана 
отново Мая Манолова. Заместник-председател ще бъде Борислав Сандов от "Демократична България". 
В речта си от трибуната Манолова посочи, че Комисията е стрес тест за политическата воля на партиите да застанат зад 
Комисията или на страната на статуквото. Тя добави, че по време на работата на Комисията по ревизията в 45-ия 
парламент е събрала широка обществена подкрепа. 
В обхвата на Комисията влизат над 50 сектора, министерства, дружества, програми за финансиране, регулатори и други, в 
това число отпуснатите бонуси в държавната администрация. 
Комисията ще работи 6 месеца и ще ревизира сектори и органи за 5 години назад. 
Създаването на Комисията бе подкрепено единодушно от всички останали в залата народни представители – 145 души, 
без „против“ и „въздържал се“. 
ПГ на ГЕРБ напусна залата преди гласуването, като посочи, че партия ГЕРБ няма да участва, но след това излъчи трима 
свои членове за състава ѝ. 
 
√ Над 2 млрд. допълнителни приходи в актуализацията на Бюджет 2021  
Всички пенсии трябва да скочат средно с 12,5% от 1-ви октомври, според проекта за актуализация на бюджета, 
представен от служебния финансов министър. Асен Василев обясни, че ревизираният вариант на макрорамката е 
представен на всички парламентарни групи по тяхно желание без ДПС. 
Предложеният вчера проект за актуализация на бюджета от служебния министър Асен Василев предвижда 
допълнителни приходи над планираните от 2 млрд. лв. На тази база са заложени разходи от 1 милиард и 800 млн., като 
акцентът е върху социалната сфера. 
В проекта за актуализация на бюджета е заложено увеличение на средногодишната инфлация на 2%, поемане на нов 
дълг до 4,5 млрд., леко подобряване на растежа и без промяна на коефициента за безработица. Финансовият министър 
обясни колко са допълнителните средства над планираните, заложени в редактираната макрорамка. 
"С допълнителните приходи по Плана за възстановяване и устойчивост, плюс допълнителните проходи, които 
очакваме вследствие на подобрената икономическа обстановка и по-добрата събираемост на НАП и митници 
очакваме малко над 2 млрд. лв. допълнителни приходи над това, което е планирано за бюджета за 2021 г.", заяви 
служебният финансов министър Асен Василев. 
 

 
 
На тази база са заложени харчове за милиард и 800 млн., като най-много са предвидени в социалната сфера - малко над 
половин милиард. Част от тях са предвидени за повишаване на пенсиите с 12,5%. 
"Коефициентът за стаж се вдига от 1,2 на 1,35. Минималната пенсия от 300 на 340 лв., максималната от 1440 на 
1500 лв., социалната пенсия от 158 на 170 лв", обясни Василев. 
"От 1-ви октомври всички български пенсионери, които получават доходи под линията на бедност, да бъдат 
допълнени през социалното подпомагане до тази линия, която за 2021 г. е 369 лв., съответно следващата година 
става 413 лв", поясни служебният министър на труда Гълъб Донев. 
Финансовият министър увери, че проектът за актуализацията не променя досегашната философия и принципи на 
формиране на бюджета. 
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"В тази актуализация няма нито промяна на данъци, нито промяна на прагове, няма промяна за нищо по 
параметрите, с които се осигуряват приходите в хазната", коментира Василев. 
 

 
 
А вицепремиерът по еврофондовете, обясни че в Плана за възстановяване и устойчивост, на който се разчита да осигури 
част от приходите в бюджета, е заложена и възможност за ползване на кредити, но следващия редовен кабинет трябва 
да реши дали да активира заемната част. 
"Надявам се, че тези приоритети и това, което е започнато ще бъде продължено и от следващото правителство, 
което ще бъде избрано от 46 НС и в тази връзка ние сме готови да предоставим нашите практически методи, 
които сме намерили в нашата работа, така че те да бъдат продължени и развити по подходящия начин", заяви 
служебният министър-председател Стефан Янев. 
Проектът за актуализация на бюджета вчера следобед беше обсъден с Обществения съвет към финансовия министър, а 
днес ще бъде представен пред синдикатите и работодателите. 
 
√ Гълъб Донев: Няма да има пенсионери с доходи под линията на бедност  
Няма да има пенсионери, които да получават доходи под линията на бедност. Това заяви на брифинг социалният 
министър Гълъб Донев, който представи мерки, разработени от служебния кабинет 
50-те лева добавка влизат трайно в размера на получаваните пенсии, но целта ще бъде за политиката за това пенсиите да 
бъдат по-адекватни, коментира Донев. 
Всички, които имат нужда от енергийно подпомагане, ще бъдат включени, увеличението е с 5,6%. Отразен е темпът на 
нарастване на електрическата енергия, коментира Гълъб Донев. 
Увеличението на пенсиите от 1 юли ще бъде 12,5%. Добавката от 50 лв. ще бъде трайна, каза Донев. 
Разработена е мярка, която има значение за 431 000 български пенсионери - от 1 октомври всички с доходи под линията 
на бедност, ще бъдат изравнени с размера ѝ. 
Ще се отчита имотното състояние, има ли влогове в банките, дали продължава да работи, за да е сигурно, че ще бъдат 
обхванати само хора, чийто размер на пенсията е под линията на бедност. 
 
√ Изслушват вътрешния и правосъдния министър в НС за мандата на Гешев  
Дебатът за прекратяване мандата на главния прокурор Иван Гешев се пренася в Народното събрание. 
Депутатите ще изслушат вътрешния министър Бойко Рашков и правосъдния министър проф. Янаки Стоилов по темата. 
Вчера магистратите от ВСС отхвърлиха като „недопустимо" искането за предсрочното освобождаване на главния 
прокурор с 12 гласа "против" и 8 "за". Предложението беше внесено от министър Стоилов след доклад на колегата му 
Бойко Рашков. Според събраните данни в него Иван Гешев е оронил престижа на институцията и нарушил закона, 
оповестявайки информация по текущи разследвания. 
След няколко часови дебати между магистратите самият Гешев коментира, че действията срещу него целят 
компрометиране на ВСС. 
Днес депутатите ще изслушат мотивите на правосъдния министър да поиска прекратяване на мандата на главния 
прокурор и доклада на вътрешния министър, на който се базира това искане. 
 
√ ВСС отхвърли като недопустимо предложението за оставка на Гешев  
След повече от 8 часа обсъждане, Висшият съдебният съвет реши - Иван Гешев остава. 
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Предложението с искане за отстраняването на Гешев от поста главен прокурор внесе миналата седмица правосъдният 
министър Янаки Стоилов. Съдебните кадровици спориха дали служебният министър има правомощия да внася подобни 
сигнали и дали е възможно да бъде образувано дисциплинарно производство срещу главния прокурор. 
Правосъдният министър влезе във Висшия съдебен съвет с твърдото настояване казусът с предсрочното прекратяване 
мандата на главния прокурор да бъде решен. 
Съветът прие дневния ред единодушно и без възражения срещу точката. В дебата обаче спор се оказа има ли право 
правосъдния министър да внесе подобно искане. 
Част от членовете на съвета настояваха, че министърът няма такива правомощия. Атанаска Дишева застъпи тезата, че 
както може да издига кандидатури за главен прокурор и председател на върховни съдилища, така може и да предлага 
предсрочното прекратяване на мандата. Подкрепиха я Боян Магдалинчев и Цветанка Пашкунова, която подчерта обаче, 
че искането не е мотивирано и ако се обсъжда по същество министърът ще трябва да го допълни и да посочи конкретни 
действия на главния прокурор, които са причинили уронване на престижа на съдебната власт. 
Ние не дискутирахме поставените въпроси във връзка с нарушенията. Факт е обаче, подобно събитие предизвика... 
да защитят президентската институция, която беше поругана и унизена..., каза Лозан Панов, председател на ВКС. 
Иван Гешев подчерта, че в президентството са влезли прокурори, следователи и поемни лица след разрешение от съда. 
Говорили са 15 минути с главния секретар, той ги е въвел и завел до кабинетите. Аз не мога да казвам кой как да го 
определя. 
В крайна сметка, 12 от членовете на ВСС отхвърлиха искането като недопустимо. 
Това е дописване на закона, но пък отваря дискусия, която ще продължи, каза проф. Янаки Стоилов, служебен министър  
на правосъдието. 
Целта е нелегитимна политически. Някой иска да овладее част от съдебната система, каза Иван Гешев, главен 
прокурор. 
Гешев заяви още, че от 2016 година прокуратурата не е централизирана и главният прокурор не може да влияе на 
различни разследвания. 
Докато ВСС дебатираше, под прозорците им имаше шумен протест, а в парламента темата предизвика спор между 
"Демократична България" и ДПС на тема кой точно уронва престижа на съдебната власт. 
Засега въпросът изглежда приключен. Дали ще последва ново искане и от кого ще бъде внесено, предстои да разберем. 
 
√ Седем висши училища получават статут на изследователски университети  
Седем висши училища получават статут на изследователски университети за следващите четири години. Списъкът беше 
одобрен от Министерския съвет вчера и от 2022 г. ще се актуализира до 1 ноември всяка година. 
На критериите за изследователски университети отговарят Софийският университет "Св. Климент Охридски" (СУ), 
медицинските университети в София, Варна и Пловдив, Техническият университет в София, Химикотехнологичният и 
металургичен университет (ХТМУ) и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. 
Седемте университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната 
литература. Със значителен брой защитили докторанти се отличават широкопрофилните университети, а тези с 
инженерен профил имат научна продукция, видима в международните издания. Всички са със сериозен дял на 
привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и 
чуждестранни предприятия. 
СУ и Медицинският университет в София събират над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Между 2000 и 3000 са 
точките на медицинските университети във Варна и Пловдив и на Техническия университет в София. ХТМУ и 
Пловдивският университет имат между 1000 и 2000 точки. 
Оценката за научната дейност на висшите училища се изчислява по приета неотдавна от кабинета методика, която 
включва само обективни критерии. Взимат се предвид научните резултати, видими в международните бази данни Scopus 
и/или Web of Science, и други проверими данни, отразяващи развитието на академичния състав, общественото и 
икономическото въздействие на научната дейност. Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки и 
оформят крайна оценка по определена формула. 
При определянето на първите изследователски университети е използвана информацията, представена от висшите 
училища в периода 2017-2020 г. във връзка с ежегодната оценка на тяхната научна дейност съгласно Закона за 
насърчаване на научните изследвания. 
Университетите бяха поканени да подготвят кандидатурите си за предстоящата процедура още на 24 юни т.г., след като 
МОН публикува за обществено обсъждане методика за придобиване на изследователски статут. В Министерството на 
образованието и науката постъпиха заявления от 26 висши училища. Те бяха оценени по приетата от служебния кабинет 
методика от междуведомствена група, създадена със заповед на министъра на образованието и науката. 
Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за 
значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от 
научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели. 
Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от 
Националния план за възстановяване и устойчивост. Затова определянето им е задължително условие за това неговата 
реализация да започне навреме. 
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√ Все по-малко ще завършат висше образование до 2025 г.  
През следващите години броят на завършилите висше образование български граждани ще продължи да намалява. 
Очаква се между 2021 и 2025 г. да се дипломират 239 000 абсолвенти. Това е спад от 9% спрямо 263 000 успешно 
приключили следването си в периода 2016-2020 г. Прогнозата е броят на завършилите да се стабилизира след 2025 г. 
Това е записано в Националната карта на висшето образование в Република България, която кабинетът прие вчера. 
До 2025 г. броят на действащите студенти на национално равнище ще остане стабилен, дори е възможно известно 
покачване. Заради значителните промени в приема през последните години обаче ще продължи процесът на 
ребалансиране на броя на студентите по професионални направления. 
Най-голям спад в абсолютния брой се очаква в „Икономика“ (с около 2400 студенти). В процентно изражение най-
сериозно ще е намалението в „Туризъм“ (16%). Най-много ще се увеличи броят студенти в „Педагогика на обучението по 
... “ (с близо 1700). В процентно изражение най-висок ръст се очертава в „Материали и материалознание“ – 86% и 
„Химични технологии“ – 40%. 
Разместване между професионалните направления ще има в броя на завършилите. Най-голямо увеличение през 
следващите пет години се очаква в „Теория и управление на образованието“ – 76%, „Материали и материалознание“ и 
„Педагогика на обучението по ...“ – 45%. Най-голям спад ще има в „Животновъдство“ – 41%, „Металургия“ – 39%, 
„Социални дейности“ и „Туризъм“ – 32% и „Икономика“ – 31%. 
Освен че съдържа прогноза за промените в броя на студентите и на завършилите през следващите пет години, 
Националната карта на висшето образование в Република България на първо място дава информация за актуалната 
профилна и териториална структура на висшето образование в страната. Документът идентифицира регионалните 
потребности за развитие на висшето образование в зависимост от демографския потенциал и състоянието на пазара на 
труда в различните райони в страната. Той определя групи професионални направления, специалности от регулираните 
професии и висши училища в зависимост от съответствието между профила на предлаганите от университетите 
образователни услуги и търсенето от страна на кандидат-студентите, както и в зависимост от реализацията на 
завършилите на националния пазар на труда. 
По време на едномесечното обществено обсъждане на Картата са получени положителни становища от всички 
министерства, от работодателски организации и множество университети. Те отчитат важността на документа като 
инструмент за анализ на профилната и регионална структура на висшето образование в България, като предлагат и 
редица допълнения. Повечето предложения са отчетени в одобрения от правителството вариант. Отразена е например 
спецификата при военните висши училища и при някои професионални направления като "Транспорт корабоплаване и 
авиация", при които относително голям дял от завършилите намират професионална реализация извън България. 
Националната карта на висшето образование в Република България ще се актуализира всяка година. Така ще се 
идентифицират промените в необходимостта от специалисти във всеки регион. Ще се отчита наличният ресурс от 
преподаватели и кандидат-студенти, както и възможностите за привличане на чуждестранни студенти и на българи, 
живеещи в чужбина. 
В съчетание с данните от Рейтинговата система на висшите училища в България, картата на висшето образование ще се 
използва при вземането на решения за разкриване на нови висши училища, факултети или филиали. Тя ще помага за 
насърчаване или контролиране на броя на местата в определени направления и региони. Целта е мрежата от 
университети да се развива балансирано и да отговаря на реалните нужди на регионите и на прогнозите на пазара на 
труда. 
 
√ „Властта говори! Открито“: Министър Кирил Петков ще отговаря на въпроси на граждани и медии  
Във Фейсбук страницата на Министерския съвет стартира рубриката „Властта говори! Открито“. В нея членове на 
правителството ще отговарят на въпроси на граждани и медии, зададени по време на излъчването или предварително на 
Фейсбук страницата на Министерския съвет. 
Първи в рубриката „Властта говори! Открито“ ще участва министърът на икономиката Кирил Петков. Началото е в петък – 
23 юли, в 8.30 ч. 
Въпросите към него ще могат да бъдат задавани във Фейсбук страницата на Министерския съвет както по време на 
излъчването, така и предварително публикувани в коментарите под видео анонса на министъра. 
Правителствената информационна служба чрез Българската национална телевизия ще предоставя чист сигнал за 
свободно ползване на всички медии на рубриката на Министерския съвет "Властта говори! Открито". 
 
√ БНБ прие Насоки относно рисковите фактори за пране на пари и финансиране на тероризма  
Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 7 октомври 2021 г. на „Насоки съгласно чл. 17 и чл. 18, пар. 4 
от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите 
институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан 
с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоки относно рисковите фактори, свързани с изпиране 
на пари и финансиране на тероризма“), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37“ (EBA/GL/2021/02 от 1 март 2021 г.), 
издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница. 
Адресати на насоките са кредитните и финансовите институции, определени в член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2 от 
Директива (ЕС) 2015/849, и компетентните органи, отговорни за надзора на спазването от тези дружества на техните 
задължения във връзка с мерките срещу изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма. 
С Насоките относно рисковите фактори, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма, се определят 
факторите, които дружествата следва да вземат предвид при оценяване на риска от изпиране на пари и финансиране на 

https://www.facebook.com/watch/?v=213865157330374
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тероризма, свързан с тяхната стопанска дейност, деловите им взаимоотношения или случайни сделки с физическо или 
юридическо лице. 
Те също определят начините, по които дружествата следва да коригират степента на своите мерки за комплексна 
проверка на клиента по начин, който е съразмерен на идентифицирания риск от изпиране на пари и финансиране на 
тероризма. 
 
√ Икономистът Петър Ганев: Трябва устойчив кабинет, за да има преизчисление на пенсиите  
На практика предложението на служебния кабинет е за покачване на пенсиите, не е някаква изцяло нова философия от 
гледна точка на плащанията, които ще прави НОИ. Това обясни в "Още от деня" Петър Ганев от Института за пазарна 
икономика. Той допълни, че идеята на МС е да покачи пенсиите с 12,5%, с което минималната от 300 става 340 лв. 
Предлага се и допълващ елемент в рамките на 20 и няколко лева до линията на бедност от 369 лв. 
По думите му, за да бъде променена цялата система и да има съвсем ново преизчисление на пенсиите, това е работа на 
нов кабинет, който трябва да е устойчив, тъй като това не е работа за една-две седмици. 
Според Петър Ганев не е вярно, че в момента, в който минималната пенсия стане 369 лева, няма да има бедни 
пенсионери. 
"Бедността в България се определя от НСИ, не от правителството. Официалната линия на бедността към 
момента е 451 лева", отбеляза той и допълни, че 23,8% от населението живеят под линията на бедност. 
Според Ганев е необходима по-насочена политика. Ако се стремим да се справим с бедността, трябва да има 
целенасочени мерки. Такава мярка е предложението за гарантиране на минимален доход. "Нека фокусът да е там, 
където има реален резултат." 
Той коментира и актуализацията на бюджета, като подчерта, че предвидените мерки за бизнеса и за работниците са 
заради прогнозата, че ще има тежка ковид вълна през зимата и потенциално един-два месеца на затваряне. 
Ганев попита защо не са предвидени мерки, ако няма вълна. По думите му са необходими мерки, които подобряват 
средата, мерки срещу крайната бедност, а не мерки за защита на работни места, които не са заплашени. 
Относно Плана за възстановяване и развитие той посочи, че тепърва ще бъде гледан детайлно и подробно. Еврозоната в 
момента не е най-важната тема. По тази тема по-скоро текат технически уточняващи въпроси. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Здравният министър разпореди свикване на областните кризисни щабове заради COVID-19  
Със заповед от вчера, 22 юли, министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров разпореди на директорите на 
регионалните здравни инспекции да уведомят съответните областни управители за приетия с Решение № 518 на 
Министерския съвет от 15 юли 2021 г. Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 и да поискат 
незабавно свикване на областните кризисни щабове. 
Директорите на РЗИ трябва да представят на заседанието на областните кризисни щабове Националния план, като целта 
е да бъде създадена организация, отчитаща спецификите и потребностите на съответния регион, по отношение на: 

• привеждането в изпълнение на националния план и предвидените в него съответни противоепидемични мерки, 
в случай на повишаване ръста на заболяемостта от COVID-19 в страната и в съответния регион; 

• контрола по спазването на въведените противоепидемични мерки и спазването на предписаната задължителна 
карантина на контактни лица и изолация на болни и заразоносители; 

• своевременната диагностика и лечение, включително осигуряване на необходимия брой легла за 
хоспитализация на пациенти с COVID-19, които се нуждаят от болнично лечение и интензивни грижи. 

В срок до 29 юли директорите на регионалните здравни инспекции следва да уведомят министъра на здравеопазването 
за проведените заседания на областните щабове, както и да представят протокол с взетите решения, направените 
обсъждания и предложения. 
С пълния текст на Заповед № РД-01-616/22.07.2021 г. можете да се запознаете ТУК. 
 
√ България продължава да е последна по ваксинирани в ЕС  
България продължава да е на последно място по ваксинирани в ЕС. Това показват последните данни на Европейския 
център за профилактика и контрол на заболяванията (ЕСDC), публикувани вчера. 
Само 18% от българите над 18 години са ваксинирани с първа доза, а 16,2% са напълно имунизирани срещу COVID-19. 
Говорител на Европейската комисия каза вчера, че Брюксел е разтревожен от ниските нива на ваксинация в някои 
държави и е готов да предоставя помощ. Еврокомисарят по здравеопазване Стела Кириакидес продължава да посещава 
страните, в които има проблеми с процеса на имунизация. Наскоро тя беше и в София. 
Досега в ЕС напълно ваксинирани против COVID-19 са 54.7 на сто от пълнолетните или 200 милиона граждани. Според 
Еврокомисията има осигурени ваксини за постигането на целта до края на месеца делът на изцяло имунизираните в ЕС 
да достигне 70 на сто. 
Малта е на първо място в ЕС по процент напълно ваксинирани граждани - 82,7%, следвана от Ирландия, Унгария и 
Белгия. На предпоследно място (преди България) по най-малко имунизирани е Румъния с 30,1% напълно ваксинирани 
граждани. 
Европейската комисия предложи вчера държавите да въведат възможност COVID сертификатите да бъдат проверявани 
преди пристигането на пътуващите по летищата. ЕК предлага държавите, летищата и авиокомпаниите да се споразумеят 
кой да отговаря за проверките в отделните държави. 

https://bntnews.bg/news/ikonomistat-petar-ganev-tryabva-ustoichiv-kabinet-za-da-ima-preizchislenie-na-pensiite-1163255news.html
https://bntnews.bg/f/news/o/1163/404c410f7c755605166602430c19a64a.pdf
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Брюксел очаква този месец броят на европейските полети да достигне 60 на сто от равнището от предпандемичната 2019 
година. 
 
√ ЕК издаде нови насоки за проверка на пътниците с COVID сертификат  
След като на 1 юли Европейската комисия стартира цифровия сертификат на ЕС за COVID-19, вчера публикува насоки 
относно най-добрите начини за проверка на сертификатите преди пътуването, за да се гарантира възможно най-
безпроблемно придвижване за пътниците във въздушния транспорт и улеснена работа за персонала. 
За да се избегне дублиране, т.е. проверки от повече от един участник (авиокомпании, публични органи и т.н.), ЕК 
препоръчва процес на проверка "на едно гише" преди заминаването, включващ координация между органите, летищата 
и авиокомпаниите. 
Освен това държавите – членки на ЕС следва да гарантират, че проверката се извършва възможно най-рано и за 
предпочитане преди пътникът да пристигне на летището на заминаване. Това следва да гарантира по-гладко пътуване и 
по-малка тежест за всички участници. 
Използването в пълна степен на предимствата на цифровия сертификат на ЕС за COVID-19 изисква хармонизиране на 
протокола за проверка. Сътрудничеството при система за обслужване на едно гише за проверка на сертификатите дава 
възможност за безпроблемно пътуване на пътниците в целия ЕС, заяви комисарят по транспорта Адина Вълян. 
Незадължителният цифров сертификат на ЕС за COVID-19 предоставя доказателство за ваксинация, показва дали дадено 
лице притежава отрицателен резултат от SARS-COV-2 или се е възстановило от коронавирус. 
Тъй като броят на пътниците се увеличава през лятото, по границите ще трябва да се проверява по-голям брой 
сертификати. Секторът на въздухоплаването е особено обезпокоен от това, тъй като през юли се очаква въздушният 
трафик да достигне над 60 % от равнищата от 2019 г. и след това да нарасне. 
В момента, как и колко често се проверяват сертификатите на пътниците, зависи от мястото на заминаване, транзитно 
преминаване и пристигане на притежателя. По-добре координиран подход би спомогнал за избягване на 
претоварването на летищата и ненужен стрес за пътниците и персонала. 
 
Класа 
 
√ Как да четем най-важните знаци в 46-ото Народно събрание  
Поведението на хората като цяло е смислено: т.е. всяко действие носи определена информация за намеренията на 
извършителя му. Смислено не означава добро или умно, а по-скоро “действие с определен замисъл”:  затова смислени 
действия може да се окажат в крайна сметка глупави и неоправдани. 
46-тият парламент ще бъде сложен за разбиране и затова отсега е необходимо да има някакъв базов тълковен речник за 
действията (реални и потенциални) на партиите. Oсобено на новата формация ИТН, която и бездруго поддържа стил на 
политическа енигма. Този речник, разбира се, ще трябва да се развива и допълва, но някакво начало е необходимо да 
бъде сложено. Ето и един неазбучен списък на десетте най-важни поведенчески знаци на партиите: 
1. ИТН и ГЕРБ не участват в общата снимка: ГЕРБ маркират факта, че са обидена опозиция, а ИТН не са решили още 
дали да не предизвикат нови парламентарни избори. Това може да е знак на ИТН към останалите - да бъдат по 
отстъпчиви в преговорите за правителство. Но може и да е сигнал към електората, че това НС няма бъдеще.  
2. ИТН кани всички без ГЕРБ на консултации за правителство: Трифонов иска да покаже, че е водещата партия и 
избягва тясно обвързване с “партиите на протеста” като оставя вратата за договаряне даже с ДПС. Това е начин да се 
окаже натиск върху останалите партии, за да се съгласят по-лесно на правителство, предложено от ИТН: ако някоя от тях 
не се съгласи, има и други кандидати, които да я заместят. Но това е много рискова стратегия, защото тя означава, че 
правителството няма да има “гръбнак” от партии на промяната (които заедно имат 112 места), а ще разчита на ад хок 
договорки на ИТН с останалите в парламента. Това ще направи партии като ДБ особено внимателни, когато се обвързват 
с каквато и да е подкрепа за подобен кабинет; 
3. ДПС подкрепя Ива Митева за председател на НС: ДПС искат да са официално припознати като част от мнозинството. 
Те знаят, че това няма да може да стане, но се стремят да омаловажат ролята на ДБ в управляващо мнозинство и да се 
позиционират като резерва на БСП за неговата поддръжка; 
4. ИТН сформират мнозинство с ДБ и ИСБГНИ (ако такова съкращение може да съществува) като договарят 
подкрепа с БСП за кворум, бюджет и важни приоритети: Трифонов иска да управлява в парламентарна демокрация и 
сформира единствено възможното в този парламент правителство, което може да има някакъв по-дълъг хоризонт на 
действие; 
5. ИТН опитват да сформират правителство с ДБ, ИСБГНИ и ДПС: този вариант е невъзможен и означава, че ИТН искат 
да отидат на нови избори, но да прехвърлят вината за несъставеното правителство на ДБ и ИСБГНИ;  
6. ИТН искат да сведат преговорите до мъгляво съгласие върху общи принципи, а не до реално обсъждане на 
детайлна програма: Това би било знак, че ИТН искат картбланш сами да определят какво и с кого ще се прави нещо в 
46-тото НС. Ако формално се гласува правителство с гласовете на ИТН, ДБ, ИСБГНИ и БСП, а след това се окаже, че закони 
се приемат с гласовете на ИТН, ГЕРБ и БСП, ще станем свидетели на поредната подмяна в българската политика. 
Единствената гаранция е договаряне на достатъчно подробна програма за това какво ще се прави, какво няма да се 
прави от парламентарното мнозинство и какво партиите могат да гласуват свободно и без предварителна уговорка за 
координирани действия. Ако такава програма липсва, знакът за възможна подмяна започва да свети в ярко червено; 
7. В новото правителство има знакови министри от служебното: Възможностите за договорки на ИТН с ГЕРБ и ДПС 
стават по-малки; 

https://www.dw.com/bg/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%81%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/a-58578296
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8. Предложеният кабинет от ИТН е същият като този с Николай Василев, но без него: Трифонов иска нови избори; 
9. Опити за изолиране на ДБ от управляващото мнозинство: сигнал, че ДПС надделяват и успяват да се интегрират във 
властта;  
10. Правителство е гласувано с гласовете на ИТН и ДПС (при сваляне от кворума на ГЕРБ): Вероятна цел на тази 
операция е приемане на нов мажоритарен изборен закон и няколко промени в спешно законодателство и нови избори, 
при които в парламента остават основно три партии – ИТН, ГЕРБ и ДПС.  
Най-важният знак за това, което предстои, е качеството на разговорите между политическите партии. Ако те са формални 
и не влязат в дълбочината на политиките, много е вероятно да се стигне в кратки срокове до нови избори. Възможността 
за подмяна, а не промяна, е реална в 46-то НС, но подмяната много бързо би лъснала и не може да бъде скрита. А 
отговорността за нови избори би била изцяло върху ИТН, особено ако проблемите се дължат на липсата на ясни и 
конструктивни разговори, инициирани от тях. Защото това, което ИТН спечилиха на изборите на 11-ти юли, не е право да 
управляват, а право да сформират управленско мнозинство. Дали ще се възползват пълноценно от него, предстои да 
видим. 
 
√ САЩ разкриха подробности за споразумението с Германия за "Северен поток 2"  
САЩ постигнаха споразумение с Германия за газопровода "Северен поток 2", потвърдиха страните в съвместно 
изявление в сряда. 
Според държавния заместник-секретар на САЩ, Виктория Нуланд, Германия е обещала да предприеме самостоятелни 
действия срещу Русия и да подкрепи действия на ниво Европейски съюз, ако Москва се стреми да използва енергията 
като оръжие или да предприеме агресивни действия срещу Украйна. 
Тези мерки, включително санкциите, ще се съсредоточат върху "ограничаването на руските възможности за износ в 
енергийния сектор", каза Нуланд пред депутатите. 
Освен това Берлин ще трябва да търси 10-годишно удължаване на споразумението между Киев и Москва за транзит на 
газ, което изтича през 2024 г., заяви държавният заместник-секретар. 
Говорителят на руския президент Дмитрий Песков коментира, че макар да е наясно, че Берлин и Вашингтон са 
постигнали "определено разбирателство" за газопровода по време на неотдавнашното посещение на Ангела Меркел в 
САЩ, Кремъл все още не е наясно с конкретните договорки. 
В същото време Песков припомни, че " Русия винаги е отхвърляла всяко обвинение, че използва енергийните ресурси 
като инструмент за политически натиск". 
На свой ред президентът на Русия Владимир Путин е провел телефонен разговор с германския канцлер, в който и 
двамата лидери са изразили задоволство от предстоящото завършване на Северен поток 2. 
По време на разговора Меркел също така информирала руския президент за резултатите от обсъждането на ситуацията 
около газопровода по време на неотдавнашните си разговори с американския президент Джоузеф Байдън във 
Вашингтон, информира уебсайтът на Кремъл. 
 
Мениджър 
 
√ 11 проекта и 7 нови реформи добавени в ревизираната версия на плана за възстановяване  
С 11 нови проекта и 7 нови реформи е бил надграден ревизираният от служебното правителство национален план за 
възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът по европейските въпроси Атанас Пеканов на брифинг пред 
журналисти в Министерския съвет по повод публикуваната за обществено обсъждане на 
сайта www.nextgeneration.bg преди два дни обновена версия на плана. Освен инвестиционни проекти Планът за 
възстановяване и устойчивост съдържа и много реформи и това е правилният подход, защото в бъдещето, когато идват 
допълнителни финансови средства, не трябва да има само инвестиционни проекти, но и да има реформи към тях, обясни 
той. 
Така, новата версия на плана съдържа вече общо 57 инвестиционни проекта и 43 реформи. Общата сума, която страната 
ни ще получи от Механизма за възстановяване и устойчивост, е 12,6 млрд. лева. Очаква се и допълнителен 
икономически импулс, който ще дойде и от частните инвестиции, които ще бъдат предизвикани от тези инвестиционни 
проекти, от още 8 млрд. лева. "Т.е. в следващите седем години по този план ще се влеят в българската икономика общо 
около 20 млрд. лева", добави служебният вицепремиер. 
Атанас Пеканов увери, че няма да има забавяне на средствата по плана и те не са поставени под риск, предаде БТА. Дори  
страните, които са представили своите проекти, не са получили все още парите. Не са получили средства дори тези 
страни, които са с одобрени планове, защото има техническо време. "Средствата за България не са под риск и ние много 
пъти сме получили от европейските институции уверения, че е важно планът да е хубав", добави вицепремиерът. 
Бъдещето на въглищните региони - един от най-застрашените според общата европейска концепция за постигане на 
нулева въглеродна неутралност - ще бъде дискутирано с политическите партии какъв според тях е правилният подход. 
"Това е един от трудните въпроси с изключително дългосрочни последици за някои региони в България и решенията е 
редно да бъдат взети от демократично избрани представители, за да има приемственост", каза Пеканов 
Има два нови проекта в бизнес средата - за наблюдаване на рисковете, и проект за киберсигурността. Има и много важни 
реформи в сферата за бизнес средата, допълни вицепремиерът. 
В компонента "социално включване" са заложени два нови проекта. Много важна реформа е за индексирането на 
гарантиран минимален доход. 

http://www.nextgeneration.bg/
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В сферата на здравеопазването има нови проекти и доста сериозна промяна в съществуващите. Пеканов уточни, че са 
намалени средствата, които са били планирани за саниране на болници и те са насочени към закупуването на нова и 
модерна апаратура за болниците. В новата версия на плана е включен проектът за медицинска помощ по въздух. 
Други реформи са създаването на Комисия за енергиен преход за стимулирането на производството на електроенергия 
от ВЕИ, допълни още Пеканов. 
Вицепремиерът отново изтъкна, че приемствеността е много важна и апелира към политическите партии да се обсъдят 
двете горещи теми - едната в сферата на енергетиката, другата е за върховенството на закона. 
Заложените реформи и приоритети в Националния план за възстановяване и устойчивост са онзи жалон, който ще 
позволи развитието на страната в посока по-добро икономическо състояние, заяви и служебният премиер Стефан Янев 
по-рано днес в началото на заседанието на Министерския съвет. 
Той изтъкна значението на плана за решаването на демографските проблеми на България. Нека не забравяме, че една 
друга криза, която не споменаваме много често, но тя е част от ежедневието ни - така наречената демографска криза, за 
която решенията са трудни, дългосрочни, но едно от тези решения е именно развитата икономика, изтъкна премиерът. 
Такава икономика ще предоставя добре платени работни места и това ще е една предпоставка за българите в чужбина 
да се върнат в родината, особено младите, които са в състояние да подобрят демографската картина в страната, допълни 
премиерът. Той изрази надежда, че тези приоритети и започнатото ще бъде продължено и от следващо правителство, 
което ще бъде избрано от 46-о НС и изрази готовност за споделяне на опитността от практиката на служебния кабинет. 
Премиерът също обърна внимание, че служебното правителство е направило промени и преструктуриране в Плана, 
който вече е публикуван за обществено обсъждане, и изрази надежда в близките дни да има възможност екипът на 
Атанас Пеканов - вицепремиер по управление на европейските средства, да го обсъди с партиите, представени в НС. 
Янев изброи някои от важните акценти в Плана и изрази очакване те да бъдат подкрепени и "продължени с нужната 
дълбочина на необходимите реформи, които трябва да бъдат направени". Сред акцентите премиерът открои 
образованието и иновациите, "интелигентната" индустрия, икономическата трансформация, технологичния и екологичен 
преход, и декарбонизация в енергетиката, както и технологичния и екологичен преход в селското стопанство. 
 
√ 154 работодатели с право да сключват договори за стаж на студенти  
През академичната 2021-2022 г. 154 работодатели ще имат право да сключват договори за обучение на студенти за 
периода на обучението им и да им осигурят работно място след успешно завършване. Те са включени в списък, одобрен 
вчера от Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет. 
Работодателите са предложени от осем ресорни министри - на икономиката, здравеопазването, енергетиката, 
регионалното развитие и благоустройството, земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, на околната среда и водите, и на образованието и науката. Тези компании са заявили необходимост от 975 
студенти. Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и 
науката.  
С решението ще се приложи механизмът за оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на 
икономиката и обществото и ще се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където 
има недостиг на висококвалифицирани кадри, се посочва в прессъобщението. 
 
√ Стоилов: Обсъждането на отстраняването на Гешев изпълни своето предназначение 
Не съм изненадан от резултата във Висшият съдебен съвет. Не съм имал и илюзии, че те ще приемат моето 
предложение. Това заяви пред NOVA правосъдният министър проф. д-р Янаки Стоилов по повод отхвърлянето на 
искането му за отстраняване на главния прокурор. В четвъртък ВСС отхвърли предложението като недопустимо. 
„Странното е, че след като 7 часа беше обсъждана тази тема, накрая се прие решение, че предложението се оставя без 
разглеждане. В обществен план това обсъждане изпълни своето предназначение. Хората чуха мотиви, аргументи и 
видяха резултата”, коментира той. 
„Аз продължавам да съм убеден, че нашата Конституция съдържа средства и инструменти, чрез които могат да се 
поставят въпроси за отговорността на тримата най-висши ръководители в съдебната власт, включително и главния 
прокурор. Опитът да се преустанови този въпрос още на фазата на допустимост показва, че има силно притеснение в 
мнозинството на ВСС тази тема да продължи да бъде обсъждана и да се навлезе в нейната същина“, добави проф. 
Стоилов. 
По думите му ако се допусне за обсъждане, би могло да се спори доколко е основателно едно или друго искане. 
„Моите основания се съдържат в Конституцията – системно неизпълняване на задълженията и действия, накърняващи 
престижа на съдебната власт. Според мен тези хора опитаха да изнесат много напред щита, който да бъде поставен пред 
главния прокурор, за да не може никой след мен да повтори това действие”, каза правосъдният министър. 
Той каза, че ако България е правова държава, у нас не би трябвало да има недосегаеми лица. 
„Някои силно бъркат независимостта на съдебната власт с недосегаемост. С някои от членовете на ВСС ние имаме не 
просто различия по фактите, но и концептуални различия. Някои от тях разбират разделението на властите, като 
невъзможност едната да се занимава с това, което върши друга”, обясни Стоилов. 
По думите му един от големите проблеми на нашата система е недостатъчната предвидимост на съдебните актове. 
„Когато правосъдието не е достатъчно предвидимо, у хората се създава усещането, че това е някаква мистична дейност и 
има други интереси, които движат решенията", каза още министърът на правосъдието. 
Той смята, че влизането на прокуратурата в президентството през лятото на 2020 г. при всички случаи е дало силен 
импулс, за да се изрази голямото недоволство срещу неограничената власт на главния прокурор. 

https://nova.bg/news/view/2021/07/23/334479/%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%81%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5/
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„Не мога да обещавам от името на съдебната власт, но важно е, че служебното правителство прояви голяма 
настойчивост, за да започне отхвърлянето на този корупционен модел в управлението на България. Бе зададена посока, 
която да се следва. Всяко следващо правителство, което се отклони от зададения стандарт, ще срещне голяма 
съпротива“, заяви той на въпрос дали трябва да има дела срещу бивши министри. 
 
√ Половин милион служители може да останат без ваучери за храна в края на годината  
Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България (АОВХ) алармира за предстоящото изчерпване на годишната 
квота за ваучери за храна, която е фиксирана в Държавния бюджет за 2021 г. на 350 млн. лв., и настоява за нейното 
увеличаване с 40 млн. лв. при предстоящата актуализация на бюджета. По изчисления на АОВХ годишната квота ще бъде 
изчерпана през септември 2021 г., което би оставило над 500 хил. служители без ваучери за храна в последните месеци 
на годината, предупреждават от организацията в позиция до медиите. 
Ваучерите за храна са най-популярната социална придобивка в България от вече близо 20 г., като те увеличават 
покупателната способност на служителите и са предпочитан инструмент за мотивация от работодателите, особено в 
момент на криза като настоящия. Ваучерите за храна до 80 лв. на месец на служител са освободени от данъци и 
осигуровки. Всяка година в държавния бюджет се залага годишна квота с общия размер на ваучерите за храна, които 
могат да бъдат отпечатани от операторите. Ваучерите се използват в широка мрежа от над 15 хил. търговски обекта в 
цялата страна. 
В края на 2020 г. максималната необлагаема стойност на ваучерите за храна беше увеличена от 60 на 80 лв. Тази промяна 
позволи на работодателите да отговорят по-адекватно на нуждите на своите служители и на икономическата реалност 
във връзка с кризата с коронавируса. Междувременно обаче годишната квота не беше увеличена спрямо 2020 г. и остана 
в размер на 350 млн. лв. Към момента над 2/3 от годишните квоти за ваучери за храна вече са изразходвани и очакваме 
потреблението допълнително да се увеличи през следващите месеци при прогнозираното за тази година икономическо 
възстановяване и ръст на БВП. 
Ето защо АОВХ настоява при актуализация на бюджета годишната квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 59 от 
Държавния бюджет за 2021 г. да бъде увеличена на 390 млн. лв. Това предложение има подкрепата на основните 
социални партньори и представители на работодателите и синдикатите в Националния съвет по тристранно 
сътрудничество, които представляват интересите на българските работодатели и служители. 
Ваучерната система носи неоспорими ползи за държавата, тъй като води до изсветляване на икономиката (м/у 15 и 20% 
от общия размер на квотата), увеличава покупателната способност на работещите и потреблението, като създава нови 
работни места и добавена стойност между 0.20-0.25 лв. за всеки 1 лв. под формата на ваучер за храна. 
 
√ Полша с трета присъда за три месеца от Европейския съд по правата на човека  
Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) осъди вчера Полша за трети път в рамките на три месеца във връзка с 
реформите в съдебните й институции, предадоха Франс прес и Ройтерс. ЕСПЧ за пореден път неправомерното влияние 
на законодателната и изпълнителната власт в Полша върху съдебната система. 
Делото, по което се произнесе ЕСПЧ, бе за състава на Дисциплинарната камара при Върховния съд, която беше 
отхвърлила искане на адвокат, който след това сезира ЕСПЧ, отбелязва БТА. 
Дисциплинарната камара е една от двете нови камари, създадени в резултат на реформите в системата на 
правораздаването, въведени от консервативната националистическа партия "Право и справедливост". 
Според магистратите от ЕСПЧ процедурата по назначаване на съдии, които са членове на тази Дисциплинарна камара, е 
била неправомерно повлияна от законодателната и изпълнителната власт. 
Става дума за фундаментална нередност, която уронва легитимността на Дисциплинарната камара към Върховния съд на 
Полша, заключават магистратите. Дисциплинарната камара не е "трибунал, създаден със закон" по смисъла на 
Европейската конвенция за правата на човека, изтъкват съдиите. В резултат Полша е осъдена да плати 15 хиляди евро на 
адвоката, сезирал ЕСПЧ за морални щети, сума, която е относително висока, като се има предвид практиката на ЕСПЧ. На 
14 юли Съдът на ЕС вече разпореди на Полша да прекрати незабавно дейността на тази Дисциплинарна камара. 
Европейската комисия заплаши да поиска налагане на финансови санкции, ако Полша не вземе мерки до 16 август. 
Тази камара е резултат на преврат, извършен от действащата в Полша власт, написа вчера в Туитър юристът Никола 
Ервьо, специалист по право на ЕС. ЕСПЧ припомни също, че това дело е част от общо 38 искания, внесени между 2018 и 
2021 г. относно различни аспекти на започналата през 2017 г. реорганизация на полската съдебна система. През май 
ЕСПЧ вече осъди Полша за нередовното назначаване на един от съдиите в полския Конституционен съд и след това през 
юни - за уволняването, без мотиви, на други двама съдии. 
Ситуацията с върховенството на закона в Полша накара Европейската комисия да започне процедура, известна като 
процедура по член 7 от договора за ЕС, която теоретично може доведе до лишаване на страната от право на глас в 
Европейския съвет. Тази процедура обаче в момента е спряна, отбелязва Франс прес. 
 
√ Държавният дълг в Еврозоната за първи път прехвърли 100% от БВП  
В края на първото тримесечие на 2021 г. държавният дълг в Европейският съюз е достигнал 92,9% от брутния вътрешен 
продукт, а в Еврозоната – 100,5%, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. 
Този резултат е до голяма степен повлиян от политиките за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на 
пандемията и възстановителни мерки, за които продължават да се отделят значителни средства. 
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За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2020 г. държавният дълг в ЕС е бил 90,5%, а в Еврозоната – 97,8%. Ръстът е 
още по-голям на годишна база – 79,2% през първото тримесечие на 2020 г. спрямо 92,9% през първото на 2021 г. в ЕС, 
и  86,1% през първите три месеца на миналата година до 100,5% през периода януари-март 2021 г. в Еврозоната. 
За първото тримесечие България е сред страните в ЕС най-малък дял на дълга спрямо БВП – 25,1%, като показателя е по-
нисък само при Естония (18,5%) и Люксембург (28,1%). 
Най-високи нива са отчетени в Гърция (209,3%), Италия (160,0%), Португалия (137,2%), Кипър (125,7 %), Испания 
(125,2%),Белгия (118,6%) и Франция (118,0%). 
 

 
 
Ръст на държавния дълг през първото тримесечие в сравнение с периода октомври-декември 2020 г. са отчели 23 страни 
членки на ЕС. В две държави показателят е намалял, а в Словакия и България е останал без промяна. 
В сравнение с първото тримесечие на 2020 г., всички страни отчели ръст на държавния дълг към края на 2021. Най-
голямо увеличение има в Кипър (29,5 процентни пункта), Гърция (28,6 пп), Италия (22,1 пп) и Португалия (18,0 пп). Най-
малък ръст са отчели Ирландия (1,7 пп), Швеция (4,5 пп) и България (5 пп). 
 
√ Зеленият преход може да струва до 173 трлн. долара  
Правителствата и бизнесите ще трябва да инвестират най-малко 92 трлн. долара до 2050 г., за да намалят въглеродните 
емисии достатъчно, че да предотвратят най-лошите последици от климатичните промени, сочи прогноза на Блумбърг. 
От Блумбърг посочват, че 30 години са кратък срок за постигане на нужната мащабна трансформация, която да ограничи 
ръст на глобалните температури. Инвестициите в инфраструктура, необходима за енергийния преход, трябва да нараснат 
до между 3,1 и 5,8 трлн. долара годишно до 2050 г. Според изчисленията на медията през 2020 г. тези инвестиции са 
били 2020 г. Това означава, че цената на прехода в крайна сметка може да бъде и по-скъпа и да достигне цели 173 трлн. 
долара, което е 8 пъти повече от брутният вътрешен продукт на САЩ за 2019 г. 
Тези разходи биха помогнали за ограничаване на ръста на глобалните температури до 1,75 градуса по Целзий спрямо 
периода преди индустриализацията. В момента ръстът на световните температури е 1,2 градуса по Целзий над тези нива. 
Ако не бъдат предприети нужните действия, природните бедствия като наводненията, горещите вълни и горските 
пожари ще станат все по чести и опасни. 
Големи надежди се възлагат на засилването на ролята на електрическата енергия, като очакванията са около три 
четвърти от потенциалния спад на въглеродните емисии да се дължи именно на електрификацията и на повишена 
употреба на вятърна и слънчева енергия. Други 14% от въглеродните емисии могат да бъдат свалени чрез намаляването 
на употребата на изкопаеми горива от автомобилите, домовете и индустриите. 
Като цяло производството на електроенергия трябва поне да се удвои до 2050 г. до 62,2 хил. тераватчаса, като 
електроенергията трябва да отговаря за около 50% от крайното потребление в сравнение с 19% в момента. 
„Няма време за губене“, коментира Себ Ханбастен, главният икономист на BloombergNEF. „Ако светът иска да постигне 
или поне да се приближи до целта от нулеви емисии до средата на века, трябва да ускорим внедряването на 
нисковъглеродните решения, с които разполагаме в момента – това означава повече вятърна и слънчева енергия, повече 
батерии и електрически превозни средства, повече рециклиране и електрификация на промишлеността, преход към 
биогорива в корабоплаването и авиацията“, добави той. 
Засега обаче глобалните лидери не приемат достатъчно сериозно предупрежденията. По-малко от 15% от сумата от 2,4 
трлн. долара, която правителствата похарчиха за възстановяването на икономиките си след пандемията, са отишли за 
инвестиции в чиста енергия, става ясно от доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ). От организацията 
посочват, че тази сума е крайно недостатъчна за постигането на нулеви емисии до 2050 г. 
 
√ Петролът поевтиня в края на седмицата  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, но са на път да завършат седмицата извън червената зона, 
предаде Ройтерс. 
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Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,25 долара, или 0,34%„ до 73,54 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,22 долара, или 0,31%, до 71,69 долара за барел. Брентът върви към 
седмичен ръст от 0,1%, а WTI изглежда ще завърши седмицата без съществена промяна. 
Очакванията са рътът на търсенето да изпревари този на новите доставки, въпреки постигнатото споразумение между 
страните от ОПЕК+ за добавяне на допълнителни 400 хил. барела на ден на пазара всеки месец от август до декември. 
Цените на петрола, заедно с тези на другите рискови активи, се понижиха в началото на седмицата на фона на 
нарастващия брой на заразени с Делта варианта на COVID-19 в страни като САЩ, Великобритания и Япония. В 
понеделник двата бенчмарка поевтиняха с около 6 долара, но в следващите дни успяха да компенсират тези загуби, като 
инвеститорите очакват търсенето на сурво петрол да остане силно на фона на нарастващите нива на ваксинация. 
„Продължаваме да очакваме по-високи цени на петрола през второто полугодие на 2021 г., тъй като растежът на 
търсенето на петрол изпреварва този на предлагането“, коментира Вивек Дар от Commonwealth Bank. От CBA очакват 
Брентът да поскъпне до 85 долара за барел до четвъртото тримесечие. 
 
√ Повишения на борсите в Европа преди резултатите от срещата на ЕЦБ  
Европейските акции се повишиха в ранната търговия в четвъртък на фона на очакванията, че Европейската централна 
банка ще запази благоприятната си парична политика, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст 3,68 пункта, или 0,81%, до 457,65 пункта, възстановявайки се напълно 
от разпродажбата в понеделник, която бе най-тежката от началото на годината. Туристическият сектор, който удари 
петмесечно дъно в понеделник заради опасенията около разпространението на Делта варианта на коронавируса, записа 
най-големи печалби в ранната търговия, като индексът SXTP напредна с 2,88%. 
Немският показател DAX се повиши със 127,66 пункта, или 0,83%, до 15 550,16 пункта. Френският измерител CAC 40 
напредна с 49,06 пункта, или 0,76%, до 6 513,54 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира ръст 
от 16,8 пункта, или 0,24%, до 7 015,08 пункта. 
Акциите на гиганта в областта на потребителските стоки Unilever поевтиняха с 5,41%, след като компанията понижи 
прогнозата си за целогодишния оперативен марж на фона на разходи за суровини. 
Цената на книжата на Publicis скочи с 3,18%, след като третата най-голяма рекламна група в светa прогнозира, че 
финансите и ще се завърнат до нивата от преди пандемията тази година. 
От компаниите от STOXX 600, които до момента са представили финансовите си отчети за последното тримесечие, 61% са 
надхвърлили очакванията на анализаторите за печалба, сочат данните на Refinitiv IBES. Обикновено 51% надминават 
прогнозите на анализаторите. 
Миналата седмица STOXX 600 достигна най-високата си стойност на фона на оптимизма около силното икономическо 
възстановяване и растежа на печалбите. През последните дни волатилността на пазарите нарасна заради скока на 
инфлацията и нарастването на броя на заразените с COVID-19. 
Инвеститорите са фокусирани върху срещата на ЕЦБ, като очакванията са, че финансовата институция ще удължи срока 
на действие на програмата си за стимулиране на икономиката и че ще потвърди ангажимента си за засилване на 
инфлацията. 
По-рано този месец ЕЦБ промени инфлационната си цел на 2%, като ще се толерират и периоди на надвишаване на тази 
стойност. 
 „Въпросът ще бъде дали ЕЦБ ще надмине очакванията на пазарите. Понижението на доходността по облигациите и 
отслабването на еврото през последните седмици предполагат, че пазарите вземат предвид някакво разхлабване от 
страна на ЕЦБ“, коментира Пол Джаксън от Invesco. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха повишения в сряда, продължавайки възстановяването си от разпродажбите в 
понеделник, след като по-добрите от очакваното отчети на Coca-Cola и Johnson & Johnson подкрепиха пазара, предаде Си 
Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 286,01 пункта, или 0,83%, до 34 798 пункта, оставайки на около 1% от 
рекордния си връх. Бенчмаркът на практика компенсира загубата от 725 пункта в понеделник, след като във вторник 
напредна с 550 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 35,63 пункта, или 0,82%, до 4 
358,69 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 133,08 пункта, или 0,92%, до 14 
631,95 пункта. 
Пазарът на облигации продължава да играе ключова роля за движенията на пазара. В сряда доходността по 10-
годишните американски държавни ценни книжа нарасна с 8 базисни пункта (0,08%) до 1,29%. В понеделник показателят 
падна до 5-месечно дъно и стресна инвеститорите, които разчетоха това като сигнал за потенциално забавяне на 
икономиката на фона на разпространението на новите варианти на коронавируса. 
 „Катализаторът, които накара инвеститорите да се чувстват по-комфортно с залозите на рискови активи през последните 
два дни, остава неясен“, коментира Крис Хюси от Goldman Sachs. „Може би инвеститорите са приели идеята, че 
реакцията но новата вълна на коронавируса няма да бъде същата като тази от пролетта на 2020 г.“, добави той. 
Компонентът на Dow Jones Coca-Cola даде ранен тласък на пазарите, след като точете тримесечни приходи, надхвърлящи 
тези от 2019 г. и повиши прогнозата си за цялата година. Компанията отчете приходи от 10,13 млрд. долара и коригирана 
печалба на акция от 0,68 долара за второто тримесечие на годината, докато очакванията бяха за приходи от 9,32 млрд. 
долара и печалба на акция от 0,56 долара. Акциите на Coca-Cola поскъпнаха с 1,29%. 
Цената на книжата на друг компонент на Dow - Johnson & Johnson, се повиши с 0,62%, след като фармацевтичния гигант 
отчете по-добри от очакваното финансови резултати и повиши прогнозата си за 2021 г. Компанията отчете приходи от 
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23,31 млрд. долара и коригирана печалба на акция от 2,48 долара за второто тримесечие. Прогнозите бяха за приходи от 
22,1 млрд. долара и печалба на акция от 2,27 долара. 
Netflix представи разочароващ отчете за последното си тримесечие. Стрийминг гигантът съобщи, че очаква по-слаб ръст 
на абонатите от прогнозираното на фона на нарастващата конкуренция. Акциите на компанията поевтиняха с 3,28%. 
Около 85% от компаниите от S&P 500, които вече са представили финансовите си отчети, са надминали очакванията на 
пазара, сочат данни на FactSet. 
Повишения в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха ръст в четвъртък, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа ръст от 12,07 пункта, или 0,34%, до 3 574,73 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 11,32 пункта, или 0,45%, до 2 503,85 пункта. Хонконгският 
бенчмарк Hang Seng се повиши с 499,26 пункта, или 1,83%, до 27 723,84 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi отчете ръст от 34,3 пункта, или 1,07%, до 3 250,21 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна със 77,7 пункта, или 1,06%, до 7 386,4 пункта. 
Токийската фондова борса днес е затворена по случай отбелязването на Деня на морето. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,98 пункта, или 0,17%, до 562,20 пункта. BGBX40 напредна с 0,05 пункта, или 0,04%, до 123,81 пункта. 
BGTR30 регистрира ръст от 0,28 пункта, или 0,05%, до 600,34 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 157,51 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - ВСС реши: Искането за отстраняване на Гешев е нелегитимно Той: Целта бе политическа 
в. Труд -Трифонов играе булката-беглец 
в. Телеграф -  Дървата стотачка, при горския 50 лева 
в. Монитор - 2211 гимназисти бият път до друга област 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 1500 лв. най-високата пенсия, минималната 340 лв. от 1 октомври 
в. 24 часа - Проф. Габровски даде оставка, новите шефове на "Пирогов" спряха протеста 
в. Труд -  Сигналът на Рашков - едно правно нищо 
в. Труд -  Предлагат вдигане на пенсиите със 17% 
в. Телеграф -  ВСС отхвърли предложението за отстраняването на Гешев 
в. Телеграф - Пирогов спря протестите, лекарите не 
в. Монитор -  Добавка "бедност" към минималната пенсия 
в. Монитор -  Радев свиква партиите на консултации днес 
Водещи интервюта 
в. 24 часа -  Васил Велев, ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели: С 40% 
намаляха студентите в специалности, които не се търсят, а още има глад за инженери 
в. Труд - Кметът на поморийското село Батак, Георги Георгиев, пред "Труд": Арестуваха ме 3 дни преди изборите, за да 
сплашат и съсипят симпатизантите на ГЕРБ 
в. Телеграф - Васил Алексиев, старши спасител и инструктор по водно спасяване: Пощурелият климат направи мъртвото 
вълнение постоянно 
в. Монитор -  Д-р Пламен Панайотов, общопрактикуващ лекар: Личните лекари са армията, която може да убеди хората 
да се ваксинират 
Водещи анализи 
в. Сега -  Слави засега изчегърта само думата "коалиция" 
в. Сега - Радев се е запътил да оглави "Демократична(та) България" 
в. Сега -  Слуховете за смъртта на ГЕРБ са силно преувеличени 
в. Сега - Търсят се 17 смелчаци срещу Гешев 
в. 24 часа - В парламента гномове избиват комплекси 
в. Труд -  България - зрител на енергийното поле на Европа 
в. Телеграф - Без книжка до живот 
в. Монитор - Евъргрийни на небрежността и глупостта 
 
√ Предстоящи събития на 23 юли 
София. 

- От 9.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе консултации с представители на 
парламентарната група на „Има такъв народ". 

- От 10.15 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе консултации с представители на 
парламентарната група на ГЕРБ-СДС.  

- От 11.30 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе консултации с представители на 
парламентарната група на "БСП за България". 
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- От 13.30 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе консултации с представители на 
парламентарната група на „Демократична България". 

- От 14.45 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе консултации с представители на 
парламентарната група на „Движение за права и свободи". 

- От 16.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе консултации с представители на 
парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!" 

- От 09.00 ч. ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание. 
- От 8.30 часа във фейсбук страницата на Министерския съвет стартира рубриката „Властта говори! Открито", като 

първи в нея ще участва министърът на икономиката Кирил Петков. 
- От 09.00 часа чрез платформата CISCO Webex Meeting ще се проведе заседание на Столичния общински съвет. 
- От 10.00 часа в Министерството на образованието и науката ще бъде представен анализът за обучението от 

разстояние в електронна среда през 2020/2021 г. 
- От 10.00 часа на Мемориала „Гарнизонно стрелбище" ще се проведе възпоменателен митинг-поклонение по 

повод 79 години от разстрела на поета Никола Вапцаров. 
- От 10.30 часа в зала 101 „Антарктида" в МВнР министърът на външните работи Светлан Стоев ще даде брифинг, 

на който ще бъдат направени анализ на организацията на изборите зад граница и предложения на МВнР, 
свързани с изборния процес. 

- От 10.30 в хотел "ИнтерКонтинентал" ще се проведе международна конференция „Енергийна ефективност в 
многофамилни сгради - моделът „обслужване на едно гише" в България" 

- От 11.00 часа в МРРБ ще се проведе среща между министър Виолета Комитова и кметове и фирми, засегнати от 
писмото на бившия председател на АПИ Апостол Минчев за спиране на всички строителни дейности на 
Агенцията. 

- От 10:00 часа в офиса на ОИЦ-София - гр. София, бул. „Витоша" № 99, екипът на Областен информационен център 
София-град и София-област ще проведе среща с представители на медии по проект „Осигуряване ефективното 
функциониране на Областен информационен център София-град и Софияобласт за популяризиране на ЕСИФ в 
България през периода 2019-2021". 

*** 
Благоевград. 

- От 11.30 часа в зала „22-ри септември" ще се проведе среща за обсъждане на проблема с неизплатените до 
момента финансови поощрения от бюджета на Община Благоевград за първо, второ и трето дете, родени през 
2020 г. и 2021 г. 

*** 
Бургас. 

- От 9.00 часа в административната сграда на „Индустриален и логистичен парк - Бургас" ще се проведе бизнес 
форумът „Добрите практики между синдикатите и бизнеса". 

*** 
Добрич. 

- От 10.30 часа в голямата заседателна зала на Общината ще се проведе информационно събитие на тема 
„Европейските фондове в област Добрич и 10 години ОИЦ". 

- От 13.00 часа в Бизнес залата на Общината ще се състои пресконференция за представяне на първи работен 
вариант на новите линии на градския транспорт в града. 

- От 16.00 часа чрез приложението WEBEX ще се проведе онлайн публично обсъждане на актуализация на 
Програмата за капиталови разходи на Добрич. 

*** 
Разград. 

- От 9.00 часа в Градския парк ще се състои откриване на 21-вата Детска полицейска академия. 
*** 
Стара Загора. 

- От 19.30 часа на сцената пред Общината ще се състои инициативата Танцово училище за всички. 
*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева" ще се проведе публично обсъждане на касовото изпълнение на 
бюджета към 31 декември 2020 година. 

- От 13.30 часа в зала „Проф. Венета Вичева" ще се проведе общественото обсъждане за поемане на дългосрочен 
общински дълг с договор за банков кредит за финансиране на инвестиционните проекти: Рехабилитация на 
улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен на стойност 15 000 000 лв. с ДДС; Рехабилитация на 
улици/части от улици в села на територията на община Шумен на стойност 3 000 000 лв. с ДДС. 

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

- Преди консултациите при президента: какви са нагласите на политическите сили? На живо от Народнотo         
събрание; 
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- Правителство на малцинството или нови избори? Какви са вариантите пред партиите? Анализ на политoлога 
Слави Василев и блогъра Асен Генов. 

- Защо Висшият съдебният съвет остави без разглеждане искането за отстраняване на главния прокурор Иван 
Гешев? 

- Ще разреши ли Европейската агенция по лекарствата още една ваксина за имунизация на децата срещу COVID-
19? Гост проф. Илко Гетов. 

- Край на протестите пред болница „Пирогов". Потушено ли е напрежението между медиците и министерството? 
- Часове преди старта на Летните олимпийски игри: директно от Токио - какви са емоциите в българската 

делегация? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- НА ЖИВО: Президентът Румен Радев започва консултации с парламентарните партии за съставяне на 
правителство. 

- След подозренията за бракониерски лов. Президентът на ФК „Витоша" (Бистрица) Сергей Ташков с разказ за 
ареста.  

- След отхвърленото от ВСС искане за предсрочно освобождаване на главния прокурор - разговор с правосъдния 
министър Янаки Стоилов 

 

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

