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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Още има глад за инженери 
Правителството да остави 900 млн. лв. за директна подкрепа на инвестиции в индустрията, казва ротационният 
председател на  Асоциацията на организациите на българските работодатели 
Още акценти: 

- По плана за възстановяване има възможност за още близо 9 млрд. лв. заеми с нулева лихва, нека да ги вземем 
- В картата за образованието трябва да има  данни за заетите работни места по специалности 
- Няма нужда от 200 000 студенти 

- Г-н Велев, националната карта на висшето образование помага ли на бизнеса? Явно в нея е вложен много труд и 
експертиза. 
- Тя е направена да помага не само на бизнеса, а на цялото общество, за да има такова висше образование, каквото ни е 
нужно, че да е с такова разпределение по територии и направления, което да съответства на потребностите от кадри. 
В картата се виждат много диспропорции. В този често цитиран Северозападен район за планиране съотношенията брой 
ученици в гимназия към брой студенти е 6,22 към 1. Тоест на 6 гимназисти се пада един студент. Другият регион с такъв 
дефицит е Югоизточният, там съотношението е 3 към 1. В другите региони съотношението е едно към едно, а в София е 
обратно - има повече студенти, отколкото ученици в гимназия. 
- Какви други диспропорции се виждат? 
- Пак в Северозападния регион на петима студенти, които са излезли от него и са отишли другаде да учат, има само един, 
който се обучава на място. От друга страна, в региона работят два пъти повече специалисти с висше образование, 
отколкото са студентите, които се обучават. В Монтана, Враца, Плевен има индустрия, но няма специалисти. 
- Нали не искате във всеки регион да има вуз? 
- Искам да кажа, че няма нужда с пари на данъкоплатците в другите региони да се правят нови университети, особено по 
направления, които нямат реализация. Докато в такива региони има смисъл да се откриват. 
- Какво показва картата за реализацията на завършилите? 
- В последните 5 г. на 100 завършили само 50 се реализират на позиция за висшисти. Имаме много повече производство 
на висшисти, отколкото е необходимо. Доскоро имахме на входа на вузовете повече места, отколкото са завършващите 
гимназисти. 
Очевидно е, че не е нужно, няма никакъв конкурс, никакво състезание. Тази учебна година са приети да се обучават 216 
370 души, два пъти по-голям капацитет имаме, отколкото са студентите, като тук са и 17 000 чуждестранни студенти. Аз 
ще кажа, че и тези над 200 000 са много. 
- И какво да се прави? 
- Да погледнем направленията, в които се обучават студентите. В специалности като администрация и управление, 
социални дейности, политика, психология, пиар и т.н., които не са търсени от предприятията, преди 5 г. са се обучавали 
97 000 студенти, срещу 62 000 в инженерните, природоматематическите и аграрните специалности. Съотношението беше 
три към две в ущърб на бизнеса. След това започва промяна. 
Икономическите места се намаляват с 41%, администрация и управление - с 40%, политически науки - с 38 на сто, 
социални дейности - с 40 на сто, и т.н. В последната година съотношението е почти изравнено, но правилното е 
обратното, би трябвало да е две към три. Не е нужно един студент да губи 4-5 години да учи икономика и да работи като 
продавач-консултант, за която позиция едноседмичен инструктаж е достатъчен. 
Въпреки това намаление с 40% на специалността “Администрация и управление” в първи курс са записани 4830 студенти, 
да ги закръглим на 5000 и да ги умножим по 40, колкото е трудовият стаж. Това означава, че за 40 г. ще има 200 000 с 
тази специалност. Ще се пенсионират ли за 40 г. толкова хора в тази сфера? В цялата държавна и общинска 
администрация те са 110 000 души, но там работят още юристи, инженери, архитекти, икономисти. 
Трябва да продължаваме да ги намаляваме, за да може да останат тези специалности, от които пазарът на труда има 
нужда - природо-математическите и техническите. 
- Как ще стане това преструктуриране? 
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- Националната карта дава път на реализацията на студентите по определени специалности, а от друга страна са 
желанията им по университети. И ако някой университет тръгне да прави нови специалности, където няма реализация, 
или иска увеличение на бройката, би трябвало да му откажат. Това е смисълът на тази карта. 
Само в инженерните специалности приемът е запазен. Но ако през 2015 г. са завършили 6,5 хиляди души, през 2020-а 
дипломираните са спаднали на малко над 4 хиляди. Освен че влизат малко, завършват още по-малко. Това, което тази 
карта не прави и беше нашата препоръка, е да има трето измерение, което да отчита данни  за заетите работни места по 
всяка специалност в България. Ето, този разрез го няма в картата и настояваме да се направи. 
- Как си сътрудничите с университетите, с държавата, за да се намалят тези диспропорции? 
- Едното, което правим, е регулиране на план-приема в държавните университети. За тези, които се учат с бюджетни 
средства, трябва да има такъв прием, който да върши работа, за да се плащат данъци и занапред, да се възпроизвежда 
икономиката. Намаляването с 40% на нетърсените специалности не е малко, но трябва да продължи. 
Другото сътрудничество е в средното образование. В по-ранна възраст да се откриват заложбите, нагласите на децата. Да 
се насочват към природо-математическите и техническите специалности повече деца. В Плана за възстановяване и 
устойчивост е предвидено в над 1700 училища да се открият кабинети по STEM обучение - по наука, технологии, 
инженерство, математика, така че в по-ранна възраст децата да откриват заложбите си. Да има на входа на висшето 
образование деца, склонни да учат в инженерни специалности, природо-математически, технически специалности, от 
които икономиката има нужда. Да влизат с по-висок бал, да влизат по-амбициозни и по-подготвени. 
Това, което допълнително от тази година сме постигнали, е възможността студенти да сключват договори с предприятия 
за реализация в тях, за провеждане на стажове и за работа 5 г. след завършването им при добри възнаграждения. Това е 
по специалности от списък, одобрен от Министерския съвет. Няма такси, безплатно е, това е стимул за студентите, а и 
начин да ги задържим тук. 
- Тези диспропорции пречат ли за инвестиции в тези райони? 
- По-големите компании проучват пазара на труда и там, където няма човешки ресурси, никой не строи завод. В 
Северозапада има много добро машиностроене, има големи компании, които са сред европейските лидери, а в 
следващите години там ще се пенсионират толкова много инженери, че не ми е ясно откъде ще дойде попълнението.  
За инженерно-техническите кадри има глад, а и заплащането е добро. Давам ви пример с Минно-геоложкия 
университет, завършилите са с добра реализация, по-добро е заплащането им от завършилите икономика, даже от 
правото е по-добро. При металургията картината е подобна. 
- Планът за възстановяване и устойчивост вече е оповестен. Какъв е коментарът на работодателите? 
- Имахме втора среща с вицепремиера Атанас Пеканов. В плана има 12 нови проекта - 4 в енергетиката, 2 в медицината, 2 
в социалните дейности и пазара на труда и т.н. 
- Най-големите промени са в енергетиката. Вие какво приемате от тях? 
- Предвиждат се 1000 мегавата парогазови мощности в комплекса “Марица-изток”. Защо точно 1000, а не 700, искаме 
разчети. Това, което го няма в плана и трябва да се добави, е дата на закриване на въглищните централи. Цената на 
въглеродните емисии в момента е 55 евро и по-добре това закриване да е планово, с мерки за заместващи мощности, за 
работа на освободените, отколкото с фалити с гръм и трясък. 55 евро, като го умножите по 1,35 т, които се отделят при 
производство на мегаватчас за ТЕЦ “Марица-изток 2”1 се получава 145 лв. само за правото да го произведе този ток. В 
тази сума ги няма въглищата, заплатите. С всички разходи цената на тока става 200-250 лв. 
Вторият проект предвижда 125 км газопровод до централите в комплекса. Защо да идва от Стара Загора, след като на 20 
км минава транзитният газопровод към Гърция, по-бързо и евтино да ги свържат с него? Има проект за търгове за 1700 
мегавата веита за цялата страна, но той е за нови централи и съхранение на електроенергията, като ударението е върху 
съхранението. И има още 80 млн. лв. фотоволтаици на покрива на сгради за бита. 
- След няколко години, като изтекат договорите на американските “Марици” и те дойдат до положението на 
държавната ТЕЦ, какво ще говорите? 
- Спасяваме се. Ние правим свои фотоволтаични централи, много предприятия ги имат или строят и там цената е 55 лева 
за мегаватчас. И нямаме такси "задължения към обществото", нямаме мрежови такси, защото произвеждаме тока за 
себе си. 
- Как ще коментирате предвиденото подпомагане за икономическа трансформаия? 
- За икономическа трансформация в първия вариант на плана на Томислав Дончев бяха предвидени 100 млн. лв., ние 
заедно със синдикатите постигнахме 900 млн., но в последния вариант тези 900 млн. стават 591 млн. лв. 
- Тоест има намаление? 
- Директното подпомагане на бизнеса ще бъде 591 млн. лв., другото е подпомагане на банки, тоест финансови 
инструменти. 
Ние настояваме да ги оставят тези 900 млн. за директна подкрепа на инвестициите в предприятията. Защото едно мощно 
инвестиране по целия фронт качва заплатите на хората. Подобрява конкурентната позиция. А без пряка подкрепа то няма 
да се състои в необходимия мащаб. 
България има право на 9 млрд. лева при нулева лихва, даже може да е отрицателна. Казваме - вземете ги и ги дайте на 
банките като финансови инструменти. В момента има над 2,5 млрд. лв. финансови инструменти на пазара, които чакат 
някой да ги вземе. От оперативните програми на новия програмен период ще дойдат още. 
CV 
Роден на 1 април 1959 г. 
През 1984 г. се дипломира във факултет “Автоматика” на Техническия университет в София. 
През 2008 г. завършва магистратура в Икономическия университет във Варна 



3 

 

В частния бизнес е от възникването му в най-новата ни история. Учредител и председател на съвета на 
директорите на “Интерфининвест” АД, управляващ съдружник на “БИК Холд” и др. 
Съучредител, а от 1999 г. изпълнителен директор на “Стара планина холд” 
Председател е на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
 
Икономически живот 
 
√ Щети в суматохата: как една наредба заплашва 280 милиона евро инвестиции 
Анализът е публикуван първо в бюлетина на Института за пазарна икономика 
Покрай изборите, служебното правителство, преразпределението и актуализирането на бюджети и влияние, изобщо – 
това кой какво мисли за големите политически начинания, някои регулаторни „дреболии“ трупат загуби в икономиката. 
През юни от специализирани издания като 3-е.news и Утилитис стана известно, че Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) подкрепя исканията на Асоциация „Хидроенергия“ за „незабавна отмяна на спорни текстове“ 
от Наредбата за ползването на повърхностните води, приета десетина дни преди изборите от април тази година. 
Впоследствие към възванието на тази асоциацията се присъединиха БТПП (откъдето аз разбрах за казуса), КРИБ и БСК. 
Проблемът се оказа нетривиален и БНР направи репортаж, за да уведоми обществото за създалото се положение. 
Обществено „обсъждане“ 
В началото на юни Асоциация „Хидроенергия“ изпраща до Министерския съвет и съответно до тримата отговорни 
министри (с копие до НЕК) искане за отмяна на изискването за „удостоверение за въвеждане на обекта в 
експлоатация, когато заявлението е за продължаване и когато за реализиране на целта е било необходимо 
изграждане на системи“ и „документ за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката, когато 
заявлението е за изменение и/или продължаване на разрешително за ВЕЦ“. 
Това са две алинеи (6 и 9) на чл. 43 от Наредбата. Заедно с това, „Хидроенергия“ настоява да бъде направено 
необходимото за дълготрайно урегулиране на вещноправните отношения в сектора, третирайки еднакво държавните и 
частните дружества в сектора. 
(От свое име бих добавил, че е наложително да има и еднакъв подход в ценообразуването на водата, използвана за 
различни промишлени цели. За последните пет години само цената на ВЕЦ нараства с над 200%. За битово, а понякога и 
за индустриално ползване цената остава относително ниска. Това стимулира безотговорното ползване на вода, но най-
често използваният аргумент за изкуствено ниски цени на водата е от областта на социалната политика.) 
След депозирането на искането в деловодството на Министерски съвет служебното правителството не предприе нищо и 
казусът бе отнесен към Върховния административен съд. 
Достойна за вниманието на съда подробност е, че цитираните текстове не са оценени като въздействие и ефекти. 
Вероятният според мен мотив на правителството да постъпи така в края на март е да направи отстъпка по повод 
предложение на гражданска организация, която е предизвикала няколко, макар и оказали се неоснователни, 
наказателни процедури спрямо България. Процесът на общественото обсъждане по повод наредбата, започнал през 
ноември миналата година, изисква регулаторният орган да даде мотивиран отговор на направените предложения. За 
оспорваните разпоредби не е дадено никакво обяснение. Правителството тогава може би е решило, че, от една страна, 
реверанс към „зелена“ организация е уместен преди избори, а от друга – ще издигне на друго нормативно ниво 
отношения, които преди това са били регулирани с министерска заповед. 
Странното в създалото се положение е, че оспорваните разпоредби на Наредбата, както ще стане ясно по-долу, всъщност 
ще намалят дела на ВЕИ в електроенергетиката на България и поставят под въпрос изпълнението на ангажименти на 
страна по Директивата за ВЕИ и „Зеления план“ на ЕС. 
Някои подробности 
Макар да не личи от пръв поглед, казусът изобщо не е тривиален. 

a. Изискването за „удостоверение“ – предполага се копие (но не е посочено) – противоречи на изискването на 
закона за ограничаване на административното регулиране на стопанската дейност и инструкциите към 
него (приети през октомври 2004 г.) да не се изисква повторно представяне на документи, които вече са 
предоставени или издадени от съответния държавен или надзорен орган. 

b. Проблемът обаче е и в това, че съоръжението (незадължително само ВЕЦ) вече е въведено в експлоатация през 
различни периоди в миналото, когато такива удостоверения или не е имало, или вече ги няма, а законовите 
режими и процедури са съществено изменени. 

Например ВЕЦ Кокаляне-Панчарево влиза в експлоатация на 1 ноември 1900 г. Подязовирните ВЕЦ, сега собственост на 
НЕК, са изградени от 1951 до 1975 година (без ПЕВЕЦ Чаира и ВЕЦ „Цанков камък“). Тогавашният закон за водите е от 
1969 г. и е доста либерален в сравнение със сега действащия (приет 2000 г.). Доколкото мога да се ориентирам, само две 
от ВЕЦ преди 1989 г. имат някаква форма на удостоверение. Иначе казано, тази разпоредба или се отнася за ВЕЦ, които 
не са собственост на НЕК, или НЕК-овските не могат да го изпълнят, или и двете. За сведение, според Утилитис, делът на 
произведената енергия от държавни ВЕЦ е 65% от цялото производство на ВЕЦ. 

• По-важно обаче е следващото изискване „да бъде представян документ за учредено право на строеж в 
принадлежащите земи на реката“. Такъв документ по предварителен административен надзор преди 2021 г. 
се изисква от указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството от юни 2019 г. до 
областните управители и ДНСК, с които те са задължени да изискват учредено вещно право за речното корито, 
когато издават разрешения за строеж на ВЕЦ. Но от друга страна такъв документ подлежи на издаване, когато 

https://www.bcci.bg/bulgarian/ManualBG_book_A5_final_3.pdf
https://www.bcci.bg/bulgarian/ManualBG_book_A5_final_3.pdf
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съоръжението тепърва предстои да бъде изградено – не за нещо, което вече е изградено. Шизофреничната 
процедура е да имаш документ за бъдещо съоръжение, което е построено в миналото. 

• Това не е казус само за любителите на логиката и правовия ред. В действителност така вписаното в наредбата 
изискване създава невъзможност за продължаване на разрешителното за ползване на вода, съответно спиране 
на работа на ВЕЦ. 

• От „Хидроенергия“ смятат, че става дума за спиране на около 250 ВЕЦ, някои от които малки (под 10 МВ). 
Възможно е единици от тях да не работят в момента поради вътрешни проблеми, смяна на собственост, ремонти 
и процедури. Но дейността на всички ВЕЦ е изложена на риск. 

• Правото върху „прилежащите земи“ не може да бъде учредено просто така – с изискване по наредба. Това 
следва да бъде посочено в закон. Ако земята е държавна. А ако е речно корито, процедурите стават още по-
неясни. В двата специални за сектора закона (за водите и енергетиката) няма такива основания, които да могат 
да се приложат за водовземни съоръжения за повърхностни води. 

• В закона за водите има разпоредба (чл. 103, ал. 3), която прилага древния принцип prior tempore, potior 
iure (първият по време е по-силен по право), казвайки че „поземлен сервитут може да се придобива по 
давност чрез 10-годишно упражняване“. Подобен подход може да бъде използван и за урегулирането на 
водовземанията. На практика повечето възможности за изграждане на ВЕЦ в България вече са използвани. 
Струва ми се, че подобно узаконяване на завареното положение е единственото възможното дългосрочно 
решение на казуса. 

• Ако водовземанията са осъществени в гори, територии, които са придобили статут на защитени или са близо до 
такива територии и природни паркове, приложими при издаването на документ за подновяване на 
водохващанията се оказват между пет и седем закона, в зависимост от собствеността. Трудно е да се предвиди 
колко време биха отнели съгласуванията, процесът на подновяване разрешително ще увеличи нетривиално 
разходите по съобразяване с новите изисквания и може да бъде основание за нееднакво отношение към 
различните дружества, „рекет“ и източник на корупция. (Оценка на тези рискове също не е направена.) 

• Предизвикателството не е само за ВЕЦ. Доколкото мога да се ориентирам, вещни права за речните корита не са 
учредявани за всички, които „използват на повърхностните води и повърхностните водни обекти в съответствие с 
изискванията на закона за водите“, какъвто е предмета на наредбата. 

• Характерна особеност на използването на вода от ВЕЦ е, че тя се връща в практически непроменени състав и 
количество в обществен и природен оборот. Не е такова използването за други промишлени, селскостопански и 
битови цели. Според последните данни за разходите по опазване на околната среда, тези за опазване на водите 
са около 380 млн. лева през 2017 г. При ВЕЦ те са по принцип най-ниски, защото ВЕЦ са най-видимия и масово 
наличен вариант приблизително на станалата модерна напоследък „кръгова икономика“. 

„Стойност под риск“ и „потънали гемии“ 
Най-странното в казуса е, че тези изисквания се обосновават с предполагаеми рискове за околната среда, предизвикани 
от ВЕЦ. Предварителната оценка на въздействието на наредбата се позовава на процедури по пилотна проверка на ЕС по 
повод разрешителните на ВЕЦ и проверка на съответствие на Директива 2000/60 за „Вода с добро качество в Европа 
(Директива на ЕС за водите)“. 
Всъщност, наредбата въвежда уточнения по процедури по глава 6 от закона за опазване на околната среда (т.е. ОВОС) и 
чл. 31 от закона за биологичното разнообразие. Този член урежда същата материя по повод „планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените 
зони и които поотделно или във взаимодействие … могат да окажат значително отрицателно въздействие върху 
защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена 
зона“. 
Слабо е вероятно изискванията на тези два закона да не са били спазвани в някакъв значителен мащаб. За такива случаи 
има отделна процедура, която да установи нарушенията и възстанови щетите. 
По принцип всички хидротехнически съоръжения, ВиК и други подобни съоръжения имат същите въздействия върху 
водната и околната среда като ВЕЦ. Изследването на въздействията спрямо всички такива засегнати предприятия изисква 
специални усилия и време. 
Онова, което може да се направи „на коляно“, е да опиша „стойността под риск“ (value at risk), която да даде ориентир 
за риска от загуба за инвестиции. Понеже са засегнати всички, вероятността от реализиране на риска е висока. Това би 
превърнало стойността под риск в невъзвръщаеми загуби – „потънали гемии“. Тъй като първопричината на тези загуби е 
регулаторна, възможни и вероятни са дела срещу правителството на България в европейски съдилища. 
Само в Асоциацията членуват седем дружества, които управляват една пета от целия хидроенергиен сектор и 53 на сто от 
частните ВЕЦ в България. Отчетената инвестиция е за 280 милиона евро. По косвени данни може се съди, че общата 
инвестиция само за изграждане и поддържане на съоръженията е около 0.5 милиарда евро (от тях 80% са 
първоначалните инвестиции). Приблизително около 1/3 от тях са преки чуждестранни инвестиции. Отделно, 
оперативните и ремонтните разходи, повторните инвестиции са около 3% от цената на мегават инсталирана мощност от 
ВЕЦ на година. Такива са изчисленията на най-реномираните оценители на ВЕИ в Европа. Това прави около 900 милиона 
евро на година. 
Погледнато обобщено, пряката стойност под риск при прилагането на въпросните разпоредби от Наредбата са 
приблизително 1.2% от прогнозния БВП за 2021 г. 
Към тази оценка трябва да се добавят и „потъналите гемии“, невъзвръщаемите разходи. Няколко бързи допитвания за 
разходите по съобразяване със законите при изграждане на ВЕЦ ми дават основание да допусна, че за малък ВЕЦ те са 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/God2018.pdf
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5583
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5583
https://ikj.bg/Users/user/Desktop/texts/WPS/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20(%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%A1%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5)
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около 400 хиляди лева. Тези средства биха били част от невъзстановимата загуба на засегнатите компании. Без 
специално изследване не може да се прецени какъв би бил административният разход по съобразяване с новите 
правила. 
Никаква „зелена сделка“ не може да мине в България без ВЕЦ 
През последните десет години ВЕЦ са най-сигурният източник на електроенергия от ВЕИ, което се вижда и от страницата 
на ЕС. Поради навлизането на вятърни, соларни паркове и централи на биомаса делът на ВЕЦ през последните пет 
години спада до от 70 на малко над 50% от ВЕИ. При това общият коефициент на полезно действие при ВЕЦ е 90%, т.е. те 
затова и са в много по-голяма степен „кръгова икономика“ от вятърните и соларните (с КПД 25-30%), въглищните и 
атомните централи с КПД – 40-45%. 
ЕС посочва, че за 2017 година ВЕЦ са спестили 3.5 милиона евро глоби за замърсяване с СО2. Предвид сегашните цени на 
правата за замърсяване, през 2021 година ще се спестят около 15 милиона евро такива глоби. 
Картата на ВЕЦ в България показва, че при спиране или неефективна работа на ВЕЦ най-тежко ще бъдат засегнати 
икономиката и домакинствата на Северозападна, Югозападна и частично Централна България. Негативният ефект е по-
видим за домакинствата: един малък ВЕЦ дава електроенергия за около 500 домакинства и това е най-евтина и чиста 
електроенергия налична в момента. 
Оценката на отрицателните ефекти не следва да спира тук. Очевидно е например, че потенциална загуба на 5% 
произведена електроенергия от местен енергиен източник пряко води до аналогично увеличение на енергийната 
зависимост на страната. 
Струва ми се, че дори само тези оценки са достатъчно основание за отмяна на въпросните разпоредби от Наредбата за 
ползването на повърхностни води. 

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Работно посещение на президента Радев в Залцбург  
Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение в Залцбург по покана на австрийския си колега Александер Ван 
дер Белен. 
Президентът Румен Радев ще обсъди с австрийския си колега Александър Ван дер Белен отношенията между София и 
Виена. 
Във фокуса на разговорите ще бъдат и въпроси от дневния ред на Европейския съюз - сред тях са преодоляването на 
ограниченията при пътуване вследствие на пандемията, приоритетите на Европейския съюз за зелени и дигитален 
преход, борбата с климатичните промени, политиката на Брюксел за разширяване към Западните Балкани, както и 
въпросът с миграцията 
В града на Моцарт двамата президенти и съпругите им ще посетят премиерата на операта „Дон Жуан“ в рамките на 
Залцбургския музикален фестивал - едно от най-значимите събития в Европа, посветено на операта, класическата музика 
и театъра. 
Миналата година фестивалът отбеляза век от първото си издание. 
 
√ Служебното правителство, работодатели и синдикати обсъждат предложеното увеличение на пенсиите 
Тристранният съвет ще обсъди още изменения в Закона за бюджета на здравната каса  
Служебното правителство ще обсъди с работодатели и синдикати предложеното увеличение на пенсиите. Предвижда се 
от 1 октомври минималната пенсия да стане 340 лева, вместо сегашните 300 лева, а максималната да бъде 1500, вместо 
досегашните 1440 лева. 
Това предвижда проект за промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, който ще се обсъжда 
на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще разискват и по 
изменения в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и в Закона за държавния бюджет за 2021-ва 
година. 
С предлаганите от служебното правителство промени средното увеличение за един пенсионер ще бъде 64 
лева. Предвидена е промяна на прилаганата тежест на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която 
се изчисляват пенсиите. 
От 2019 г. тя е 1,2 на сто. Предвижда се увеличението ѝ на 1,35 на сто. Така действителните размери на пенсиите ще 
бъдат увеличени с 12,5 %. 
Социалната пенсия от 148 лв. и 71 ст. става 170 лв. Също от 1 октомври се предлага пенсионерите над 65 години, които 
получават пенсия под линията на бедност от 369 лева, да вземат месечна социална добавка, която да допълва дохода им 
до линията на бедността. 

https://www.trade.gov/energy-resource-guide-bulgaria-renewable-energy
https://www.trade.gov/energy-resource-guide-bulgaria-renewable-energy
https://ember-climate.org/data/carbon-price-viewer/
https://dams.reki.bg/Dams/Map?action=browse


6 

 

Мярката ще бъде за 413 600 души, сочат сметките на НОИ. Подчертава се, че добавката от 50 лв., която пенсионерите 
получават от август миналата година заради пандемията, има инцидентен характер и не предоставя необходимата 
сигурност. 
Допълнителни средства за социални помощи, здравеопазване и мерки за подпомагане на бизнеса са заложени в 
актуализацията на бюджета, която предлага служебният кабинет. 
Залагат се 2 милиарда повече приходи и допълнителни разходи за 1 800 000 000 лв. Дефицитът ще бъде свит от 3,9 на 3,6 
на сто. 
 
√ Кирил Петков: Държавната петролна компания трябва да бъде закрита 
Държавата трябва да излезе от ПИБ, смята министърът 
Репортаж на Наналия Ганчовска в предаването ''Хоризонт за вас'' 
Трябва да изчистим бранда на България от корупцията, призова министърът на икономиката Кирил Петков. Той се 
обяви за закриването на Държавната петролна компания и намекна, че би работил в управлението на страната, ако е 
свободен от политически и партийни зависимости.  Министър Петков първи отговаря в новата рубрика на Министерския 
съвет "Властта говори! Открито". 
Инвеститорите идват там, където няма корупция и където съдебната система работи, заяви министър Кирил Петков:  
"Един от големите страхове на всеки чуждестранен инвеститор е какво ще стане, ако ми поискат едни пари или започнат 
някои политици да ми създават пречки? Какво ще стане, ако трябва да се съдя с някой и местните съдилища примерно не 
дадат най-честния отговор на някой спор, така че едно от нещата, които в последните девет седмици говорих и разказвах 
е, че като дойдат при нас, ще има нула корупция". 
"България свърши вече с темата корупция. От тук нататък имаме нула корупция в правителството. Абсурдно е при 
всичките тези неща, които изкарахме наяве, прокуратурата само да стои и да гледа. За мен това не е нормално". 
Министър Петков посочи още, че не трябва да има директни субсидии към ничии фирми. 
Според министъра Държавната петролна компания трябва да бъде закрита, защото не управлява добре Държавния 
резерв:  
"Държавният резерв в момента не работи по оптимален начин. Изтичат според мен, едни пари. Бих направил цялостна 
ревизия на дейността на Държавния резерв, така че да го отворим на много по-конкурентен принцип - много повече 
участници да могат да участват; да направим много по-честни търгове за много по-малко количество и програма за 
обновяване на това гориво". 
Министърът заяви още, че държавата трябва да излезе от Първа инвестиционна банка, но постепенно и по начин, по 
който да не загуби пари. 
На въпрос нужно ли е държавата да участва с капитал в Първа инвестиционна банка, Петков отговори така: 
"Аз вярвам, че за Първа инвестиционна банка държавата трябва да излезе от тази си собственост. Не ѝ е ролята на 
държавата да бъде акционер в търговски банки". 
Той предложи това да стане чрез продажба на акции на пазарен принцип на нива равни или по-големи от това, което 
държавата е инвестирала в ПИБ. 
"Дотогава, според мен, е разумно да имаме човек в борда на ПИБ, за да следим как това се развива", заяви Петков.  
Попитан за съдбата на правителствения комплекс, заложен от предишния кабинет, който трябва да се изгради върху 90 
хил. кв. м. в "София Тех Парк", Петков отговори, че той е ненужен и ще го даде на Прокуратурата: 
"Ние само искаме да видим щетите за държавата да са минимални, така че да не плаща данъкоплатецът поредната 
глупост". Министър Кирил Петков призова още: 
"Брандът на България трябва да излезе. Свърши вече с темата "корупция". От тук нататък имаме нула корупция в 
правителството. При всичките тези неща, които изкарахме наяве, Прокуратурата само да стои и да гледа, за мен това не е 
нормално и съдебната система трябва да заработи по начин, по който този тип проблеми като тези хора, които 
"Магнитски" ги обяви, не трябва да бъдат обявявани отвънка. Трябва да се обявят отвътре". 
А на въпрос за по-нататъшното му участие в политиката, Кирил Петков отговори:  
"Ако политическите партии са готови да ни дадат тази свобода, ние бихме продължили да действаме, но ако 
политическите интереси и контролът надделее, тогава няма смисъл". 
На страницата във Фейсбук 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. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Министерството на икономиката организира консултации с бизнеса по Националната контактна точка  
Министерството на икономиката организира консултации с бизнеса по създаването на т.нар. "Национална контактна 
точка" - механизъм, който насърчава прилагането на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия. 
Националната контактна точка ще разглежда случаи на нарушения и ще действа като медиатор и ще насърчава диалога 
между заинтересованите страни. 
Ръководител на механизма в България ще бъде изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малките и 
средни предприятия Бойко Таков. 
 
 

https://www.facebook.com/Government.of.Bulgaria
https://www.facebook.com/Government.of.Bulgaria
https://bnr.bg/post/101502883/kiril-petkov-trabva-da-izchistim-branda-na-balgaria-ot-korupciata
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√ 2 млрд. лева повече са предвидените приходи в бюджета до края на годината  
2 млрд. лева повече са предвидените приходи в бюджета до края на годината, съобщи служебният министър на 
финансите Асен Василев пред БНТ. 
По думите му около 1 млрд. и 600 милиона от тях идват от допълнителни приходи, които НАП и Агенция "Митници" ще 
съберат, а останалата част - от авансовата вноска за Плана за възстановяване,  увеличена от 10 на 13 процента. 
"Допълнителните приходи от НАП и Агенция "Митници", горе-долу половината от това е, тъй като имаме по-добра 
икономическа обстановка, другата половина се дължи на събираемост. Спряхме да проверяваме фризьорските салони. 
Започнахме да проверяваме големите компании и изведнъж хазната взе да се пълни" - каза пред БНТ служебният 
министър на финансите Асен Василев. 
 
√ Трета поредна седмица у нас: Новорегистрираните безработни са повече от започналите работа  
Трета поредна седмица новорегистрираните безработни са повече от започналите работа - това показват данните от 
наблюдението на пазара на труда, извършвано от Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. 
За първи път от периода 5-11 април насам тенденцията за превес на започналите работа над новорегистрираните 
безработни се обръща, и то в разгара на летния сезон. 
Данните показват, че най много  в последния наблюдаван период - 12-18 юли, са новите безработни в областите Враца, 
София град, Стара Загора, Благоевград, Хасково, Пловдив. 
В 14 от областите на страната записаните в бюрата по труда са повече от намерилите препитание. 
От 28 декември миналата година досега новорегистрираните в бюрата по труда са малко под  160 хиляди души, а 
устроените на работа - близо 142 хиляди. 
 
√ Ще получи ли земеделието достатъчно по националния план за възстановяване  
Имаме реален шанс да надградим напоителните системи с европейски средства, но в рамките на следващия период за 
обща селскостопанска политика, където има възможност за 80-100% съфинансиране от ЕС за подобряване и изграждане 
на напоителните системи. Това каза пред БНР заместник-министърът на земеделието Георги Събев, след като 
във финалната версия на националния ни план за възстановяване и устойчивост отпадна проектът за рехабилитация на 
напоителната инфраструктура на стойност 847 милиона лева. На мястото на проекта за напояване в плана за 
възстановяване е предвиден фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство. 
Има механизми, по които може да се ползва европейско финансиране, увери Събев и даде пример с 24 обекта, 
собственост на „Напоителни системи“, за които има 107 милиона лева одобрено финансиране, но през други 
механизми.  
Подкрепа за напояване в България трябва да има, от наша страна няма никакво съмнение, че напояването трябва да 
бъде български приоритет, подчерта Събев в предаването „Преди всички“. 
„През последното десетилетие в това държавно дружество се случиха неприятни неща, които не се знаят само у нас, този 
информация се знае и от Брюксел“, коментира той. 
Според вицепремиера Атанас Пеканов проектът за напояването не е отговарял на стандартите и изискванията на 
Брюксел и не е бил защитен експертно. 
Гръцкият план включва механизъм за подобряване на напояването, като се предвижда да се ползват 200 милиона евро 
европейско финансиране, 25%, останалите средства са частна инвестиция, поясни Георги Събев. 
„Това е поредното европейско късогледство. Това, което виждаме, е едно сто и няколкомилионно нищо. Този план, в 
този му размер е категорично неприемлив за земеделския бранш в България“, заяви пред БНР Симеон Караколев от 
Националната организация на овцевъдите и козевъдите (НОКА). 
„България не страда от напояване. Българското селско стопанство страда от много други неща.“ 
Големият проблем е, че предвидените преди време 850 милиона изведнъж се стопиха на 250 милиона, посочи Албена 
Симеонова, биопроизводител и народен представител в новото Народно събрание. 
„Ние питаме къде останаха останалите средства, за нас е изключително важно те да отидат в българското село“, подчерта 
тя. 
МЗХГ застава зад проекта. Окончателното разпределение на парите е дело на централизирано звено, поясни заместник-
министърът. 
Симеонова съобщи, че търсят спешна среща с вицепремиера Атанас Пеканов утре. 
„Напоителни системи“ са стара, архаична структура. Ние настояваме, заедно със земеделското министерство, за среща с 
министър Пеканов.“ 
„Искаме си обратно парите за селско стопанство“, декларира още тя. 
По думите на Албена Симеонова всички фермери са много силно засегнати. 
Само България и Нидерландия все още не са представили своите национални планове, като Нидерландия дори се е 
отказала да участва в този механизъм, стана ясно от думите на Георги Събев. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
 
√ Бългapия зaтвapя гpaницитe cи зa чyждeнци oт Maлтa, Aндopa и Гpyзия заради Covid-19  
Oт днес Бългapия зaтвapя гpaницитe cи зa чyждeнци oт Maлтa, Aндopa и Гpyзия. Влизането се ограничава заради 
влошаената епидемиологична обстановка в тези страни. 
Това е поредна група от държави, чийто граждани вече не могат да влизат у нас. Такова ограничение вече важи за 
Великобритания, Испания, Кипър и други страни. 

https://bnr.bg/post/101503807/napoavane
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Мерките не важат за български граждани и техните семейства, влизащи от тези страни, като те трябва да представят 
oтpицaтeлeн тecт зa Сovid-19, бeз знaчeниe дaли ca вaĸcиниpaни или нe. 
 
√ Чуждестранните инвеститори загрижени за върховенството на правото  
България се смята за привлекателна дестинация от много инвеститори заради по-ниски разходи за бизнеса и 
правителствени стимули за нови инвестиции. Постоянното нарастване на заплатите, което значително изпреварва 
подобряването на производителността на труда, може постепенно да доведе до загуба на конкурентните предимства на 
страната ни, пише в годишния доклад на Държавния департамент за инвестиционния климат. 
България е сред страните с най-евтината работна ръка в Европейския съюз, с нисък и фиксиран корпоративен данък и 
данък върху доходите. 
Чуждестранните инвеститори обаче остават загрижени за върховенството на правото в страната. Освен повсеместната 
корупция, те посочват и други проблеми пред инвестициите като трудното получаване на разрешителни, 
непредвидимост заради регулаторни и законови промени, спорадични опити да бъдат прекратени дългосрочни 
договори, изтъкват от Държавния департамент. 
Отбелязва се също, че пандемията от Covid-19 и наложените ограничения са засегнали сериозно производството на 
автомобилни части у нас, туризма, транспортните услуги и логистиката и авиационния сектор. За разлика от тях IT 
секторът е продължил да работи добре. 
През 2020 година българското правителство е показало решимост за присъединяване към Европейския валутен 
механизъм (ERM II), но и в най-добрия случай до въвеждането на еврото ще минат години. Приемането на европейската 
валута ще премахне валутния риск и ще помогне за намаляване на разходите за трансакции с някои от ключовите 
европейски търговски партньори, сочи докладът на Държавния департамент. 
 
√ Кои са мерките за по-добра медийна среда  
Какво показва годишният доклад за България за Мониторинг на медийния плурализъм, включен в Доклада за 
върховенството на закона на ЕК? 
Коментар за „Мрежата“ на Николета Даскалова, медиен експерт от фондация „Медийна демокрация“. Тя, заедно с проф. 
Нели Огнянова и доц. Орлин Спасов от СУ „Св. Климент Охридски“ са водещите автори в разработването на този 
документ, създаден за Центъра за медиен плурализъм и медийна свобода към Европейския университет във Флоренция. 
Какви са причините за безпокойството на Европейската комисия? Защо продължава да няма прозрачност на медийната 
собственост, какви са гаранциите и регулациите за прозрачно разпределяне на средствата за държавна реклама, има ли 
я политическата намеса в медиите, кой работи за подобряването на работната среда и сигурността на журналистите, 
какво се случва с медиите в страната? 
Целия разговор можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Рекултивацията на въглищните мини в контекста на зеления европейски преход  
ЕК засилва политиките по ограничаване на вредните емисии. Това ясно проличава от последното предложение на 
Брюксел, оформено като законодателни инициативи в пакета "Готови за 2030 – Готови за 55". Името на пакета от 13 
мерки на еврокомисията идва от поставената амбициозна цел за свиване на отделяните от 27-те страни членки вредни 
емисии с 55% до 2030г.. По същество предложенията разширяват система за търговия с въглеродни квоти, засягайки 
сградите и автомобилите. В основата на новия подход, който ЕК предлага, е опитът за разширяване на механизма за 
ценообразуване на въглерода в ЕС, по-известен като Система за търговия с емисии. Новите предложения, направени 
преди броени дни, срещнаха обаче несъгласие от страна на седем страни членки, сред които и България. Според 
българския евродепутат Радан Кънев новите законодатлени инициативи на ЕК целят ясно да бъде показано, че приетият 
наскоро климатичен закон далеч няма да остане на хартия. Пакет "Готови за 2030 – Готови за 55" обаче по думите на 
Кънев напуска сферата на реално изпълнимите цели. 
На фона на екологичната експанзия на Брюксел България продължава да търси вярната посока за извървяване на 
енергийния преход. Страната ни предстои да представи своя План за възстановяване и устойчивост, в който са заложени 
редица стъпки по реално стартиране на трансформацията. На дневен ред са решенията, свързани с интегрирането в 
производството на електроенергия на газ, водород, възобновяеми източници и други. Във фокуса е и активна политика 
по изграждане на заместващи индустрии, с особена сила в района на "Маришкия басейн" край Стара Загора, където 
препитанието на близо 100 000 души е свързано с добива на въглища. Българският енергиен преход обаче може да бъде 
забавен с години, предупреди минният инженер Иван Арсениев. Причината е технологичното време, необходимо за 
извеждане от експлоатация на откритите рудници в "Маришкия басейн". Според Арсениев процесът ще отнеме близо 20 
години и ще струва милиарди. Специалистът предупреди, че неспазването на технологията ще създаде екологичен риск в 
района, разположен в непосредствена близост до енергийния комплекс "Марица изток". Общата сума на дейностите, 
свързани с извеждането на рудниците от експлоатация, възлиза на поне 3млрд. лв., показват изчисленията на инж. Иван 
Арсениев.  
Към настоящия момент няма яснота откъде ще бъдат осигурени средствата за извършване на бъдещите дейностите по 
извеждане на маришките рудници от експлоатация. На този фон очакванията са след 2026г. въглищните централи да 
бъдат подложени на още по-високи цени на емисиите.  
 
√ "Рестартирай Европа": Механизмът за свързване на Европа – подобряване на инфраструктурата 
Репортаж на София Златанова 

https://bnr.bg/post/101503178/koi-sa-merkite-za-po-dobra-mediina-sreda
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Европейският парламент одобри в началото на месец юли Механизма за свързване на Европа. С 33,7 млрд. евро. от 
европейския бюджет ще бъдат финансирани транспортни и енергийни връзки, както и подобрения в цифровите услуги и 
свързаност в Европа. Транспортът ще се финансира с 25.8 млрд. евро, енергетиката с 5.8 млрд. евро и цифровите услуги с 
2.1 млрд. евро. 60% от средствата ще бъдат вложени в проекти, свързани с постигането на екологичните цели на ЕС, а 
15% от средствата за енергетика ще се заделят за развитие на възобновяемите източници на енергия. Целта е 
икономически растеж и развитие на новите технологии. 
Механизмът за свързване на Европа е насочен към три основни сектора – транспорт, енергетика и цифрови услуги, като 
се цели и взаимносвързаност между трите сектора. 
„30 мил. евро ще бъдат използвани за финансиране на важни трансгранични инфраструктурни проекти, в областта на 
енергетиката, цифровизацията. Всичко това има значение за конкурентоспособността. Ще създадем по-модерна, по-
бърза инфраструктура. Ще свържем по-добре вътрешния пазар. Ще подсилим и конкурентоспособността на нашата 
промишленост. В бъдеще ще се говори много за цифровизацията, за зеления пакт. Искаме до 2050 година да сме 
екологично неутрални. За да се постигнат тези цели, трябва да има големи инвестиции в промишлеността. Няма как да 
подсилим нашата конкурентоспособност, ако не дадем възможност на всички наши граждани да използват механизма за 
свързване на Европа. По оценки на Транспортната комисия ще имаме нужда по около 200 млн. евро годишно, за да 
постигнем тези цели“ коментира по време на дебатите в пленарната зала евродепутатът от Финландия Хена Виркунен. 
Чрез Механизма за свързване на Европа ще бъдат финансирани проекти насочени към възобновяеми източници и 
намаляване на емисиите на парникови газове в енергетиката. Тези проекти ще подпомогнат европейските политики 
насочени към климата. От друга страна Механизмът е насочен към развитието и модернизацията на железопътната, 
шосейната и инфраструктурата по вода. 
Ето какво съобщи по време на дебатите в европейския парламент депутатът от Испания Изаскън Барандика: 
„Европейската система за управление на жп движението, трябва да се прилага така, че влаковете да станат по-бързи, 
инфраструктурата да бъде оптимирана, капацитетът да се увеличи с до 30%, разходите за поддръжка на основните 
системи да станат по-ефективни. Европейската система за управление на жп движението трябва да бъде внедрена в 
цялата система до 2030 година“. 
Механизмът за свързване на Европа е създаден през 2014 г., за да обедини финансирането от ЕС за транспортна, 
енергийна и цифрова инфраструктура. 
 
√ Германия може да въведе ограничения за неваксинирани граждани при продължаващ ръст на Covid случаите  
Германските власти обмислят въвеждането на ограничения за неваксинирани граждани, ако новите случаи на ковид-19 в 
страната продължат да се увеличават, съобщи Евронюз като цитира вестник "Билд". 
В интервю за изданието говорителят на канцлера Меркел Хелге Браун заявява, че на неваксинираните може да бъде 
забранено да влизат в ресторанти, кина и стадиони, тъй като рискът от разпространение на инфекцията остава висок. По 
думите му подобни мерки са законни, защото страната има право и носи отговорност да защити здравето на хората. Той 
обаче подчерта, че не се очаква ново затваряне във връзка с пандемията. 
Броят на потвърдените случаи на коронавирус в Германия нарасна с 958 за последното денонощие до близо 3 757 000, 
сочат данните на Института за инфекциозни болести "Роберт Кох". 
 
√ ЕЦБ вдига забраната за изплащане на банкови дивиденти след септември  
Европейската централна банка заяви в петък, че ще премахне ограниченията върху изплащането на банкови дивиденти и 
обратно изкупуване на акции след септември 2021 г., оттегляйки по този начин кризисната мярка, която принуди 
заемодателите да поддържат капитала си по време на пандемията. 
"Последните макроикономически прогнози потвърждават икономическия скок и сочат към намалена несигурност, което 
подобрява надеждността на капиталовите траектории на банките", се посочва в изявлението на ЕЦБ. 
"В резултат на това е целесъобразно да се възстанови предишната надзорна практика на обсъждане на капиталови 
траектории и планове за обратно изкупуване на дивиденти или акции с всяка банка“, добави ЕЦБ. 
Централната банка обаче предупреди кредитните институции, че все пак трябва "да останат предпазливи, когато вземат 
решение за дивидентите и обратното изкупуване на акции, като внимателно обмислят устойчивостта на техните бизнес 
модели". 
През март 2020 г. ЕЦБ поиска от търговските банки да се въздържат от изплащане на дивиденти поне до 1 октомври 2020 
г., както и от извършване на обратно изкупуване на акции на фона на коронавирусната пандемия. 
 
√ САЩ обмислят нови санкции срещу Беларус  
Администрацията на американския президент Джо Байдън обмисля възможността за въвеждане на нови икономически 
санкции срещу Беларус, съобщава Wall Street Journal, като се позовава на съветник на опозиционната лидерка и кандидат 
за президент на Беларус Светлана Тихановска. По време на подготовката на посещението на Тихановска в САЩ, 
служители на Държавния департамент са изразили намерението си да въведат нови санкции, които ще засегнат 
петролния и калиев сектор на икономиката в Беларус. 
От 18 юли Светлана Тихановская е на работно посещение в САЩ. Тя вече се е срещнала с ръководителя на Държавния 
секретар Антъни Блинкен и с неговия заместник Виктория Нюланд , както и с американския помощник на президента по 
въпросите на националната сигурност Джейк Съливан . 
 
 

https://ec.europa.eu/inea/sites/default/files/cefpub/cef_implementation_brochure_web_final.pdf
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√ Президентът на Тунис преустанови дейността на парламента  
Президентът на Тунис Каис Сайед обяви суспендирането на парламента на страната и уволнението на министър-
председателя Хишем Мешиши след ден на протести срещу управляващата партия, предаде Франс прес. 
"Конституцията не ми позволява да разпусна парламента, но позволява дейността му да бъде суспендирана", заяви 
президента, цитирайки член 80, който позволява нещо подобно при "неизбежна опасност". 
Каис Сайед обяви тези действия след спешно заседание в двореца си в Картаген, след като хиляди тунизийци 
демонстрираха в няколко града в знак на протест срещу политическата криза, парализирала страната от месеци насам и 
нивата на коронавирусна инфекция  и несправянето със ситуацията. До момента са починали над 18 000 тунизийци, в 
страна, чието население е около 12 милиона. 
Междувременно председателят на тунизийския парламент и управляващата ислямистка партия "Ан-Нахда" обвини 
президента в преврат срещу революцията и конституцията. 
По-късно Ройтерс съобщи, че тунизийският парламент е обграден от военни коли. 
 
Investor.bg 
 
√ Fitch потвърди рейтинга на България на BBB 
Агенцията очаква икономическият растеж на страната да се ускори до 4,7% през 2021 г.  
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна 
и местна валута ‘BBB’ с положителна перспектива, съобщават от Министерството на финансите. 
Рейтингът е подкрепен от добрата външна и фискална позиция, от дългогодишното функциониране на режима на 
паричен съвет, както и от надеждата за политическа рамка от членството в Европейския съюз. Самата оценка е 
ограничена от потенциалния растеж, което е свързано с неблагоприятните демографски развития. Последните биха 
могли да повлияят на публичните финанси в дългосрочен план. 
Агенцията посочва още, че положителната перспектива е свързана с по-малките макроикономически рискове, свързани с 
Covid-19, както и с по-голямата устойчивост на икономиката. Не на последно място като фактор е посочен и 
продължаващият напредък към еврозоната. 
Fitch допълва, че краткосрочните негативни рискове, които са свързани с пандемията и с несигурността около изборите, 
до голяма степен се компенсират от перспективите за значителни финансови ресурси от Европейския съюз и 
ангажираността към поддържането на фискалната и макроикономическата стабилност. 
Очакването на агенцията е икономическият растеж на България да се ускори до 4,7% през 2021 г. За сравнение през 
февруари оценката беше за 3%. Повишаването на прогнозата отразява по-доброто от предвиденото възстановяване на 
БВП през първото тримесечие на тази година, както и очакваното засилване на вътрешното търсене и на износа през 
второто полугодие. 
Въпреки това в съобщението се посочва, че малкият брой ваксинирани срещу Covid-19 у нас спрямо средното ниво за 
Европейския съюз поражда известни отрицателни рискове, свързани с пандемията. Fitch все пак твърди, че е малко 
вероятно властите да наложат по-строги мерки за овладяване на ситуацията с вируса, които биха повлияли сериозно на 
икономическата активност в България. 
Рейтинговата агенция очаква инвестициите да бъдат водещ фактор за растежа в средносрочен план, доколкото България 
ще е един от основните бенефициенти от бюджета на ЕС в следващите години. Fitch смята, че значителните средства по 
Механизма за възстановяване и устойчивост ще успеят да подкрепят растежа на икономиката, оценен на 3,9% през 2022-
2023 г. 
През тази година бюджетният дефицит (на начислена основа) ще е 5% от БВП, допълва Fitch, спрямо 5,5% медиана за 
държавите, които имат сходен на нашия рейтинг. Този дефицит ще е повлиян предимно от разходите, свързани с кризата 
с коронавируса. Прогнозата сочи, че дефицитът ще намалее до 2% през 2023 г. Това ще задържи съотношението 
дълг/БВП под 30%, спрямо 57% при държавите със сходен рейтинг. 
Според рейтинговата агенция е реалистично България да въведе еврото през 2024 г. Тя оценява банковия сектор у нас 
като ликвиден и добре капитализиран. 
В съобщението се посочва още, че основните фактори, които могат да доведат до повишаване на рейтинга на страната са: 
напредъкът към присъединяването към еврозоната и подобряване потенциала за растеж на икономиката, което да 
доведе до по-бързо сближаване на нивата на доходите до това на държавите, които имат по-висок рейтинг. 
До понижаване на рейтинга може да се стигне, ако има неблагоприятни политически развития, които да свият доверието 
в икономическото възстановяване. Лошо може да повлияе и продължителното нарастване на публичния дълг, както и 
материализирането на условни задължения в баланса на държавния бюджет. 
 
√ Служебният кабинет очаква инфлация от 2% тази година  
Паричното предлагане в България нарасна с 13%, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). 
За сравнение, годишното увеличение през май беше 12,7%, през април – 12,8%, през март – 13,6%, през февруари – 
13,3%, през януари – 12,7%. В края на миналата година паричното предлагане отбеляза ръст от 10,9%, през ноември – 
9,8%, през октомври – 9%, а през септември – 9,3%. За сравнение, в края на 2019 г. паричното предлагане имаше 9,9% 
годишен ръст. 
В централната банка изчисляват, че в края на миналия месец „широките пари" (паричният агрегат М3) достигат 118,615 
млрд. лв., докато през май бяха 118,192 млрд. лв. 
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Най-бързоликвидният им компонент – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва парите извън банките и безсрочните 
депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през юни расте със 17,5% на годишна база, след 17% 
годишен ръст през май. 
Наблюденията на Investor.bg показват, че продължава тенденцията на ръст на спестяванията в банките. 
 

 
В края на юни спестяванията на неправителствения сектор са 96,773 млрд. лв., като годишното им увеличение е 12,1% 
(11,7% годишно повишение през май). 
Депозитите на бизнеса са 29,356 млрд. лв. и в сравнение с юни 2020 г. се увеличават с 12,9% (12,5% годишно повишение 
през май). 
Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 15,4% на годишна база през юни, при (6,9% годишно повишение 
през май, като в края на миналия месец са 3,627 млрд. лв. 
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Депозитите на домакинства и фирмите, които ги обслужват, в края на юни са 63,790 млрд. лева и се увеличават с 11,6% 
спрямо същия месец на миналата година. (11,6% годишен ръст през май). 
В БНБ пресмятат, че нетните вътрешни активи в края на юни възлизат на 71,317 млрд. лв. Те се увеличават с 9,5% спрямо 
същия месец на 2020 г. (9,5% годишно повишение през май). 
В края на миналия месец основният им компонент – вътрешният кредит възлиза на 72,039 млрд. лв. и нараства спрямо 
юни с 10,2% (11,1% годишно увеличение през май). 
През юни вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 6,4%, като достигат 69,443 млрд. лв. Статистиката 
показва, че през май имаха същия годишен ръст. 
Към 30 юни кредитите за неправителствения сектор са 67,376 млрд. лв. при 67,067 млрд. лв. месец по-рано. 
През юни 2021 г. заемите се увеличават на годишна база с 6,4%, каквото беше годишното повишение през май). 
В централната банка отчитат, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от 
нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните 
дванадесет месеца е 222,1 млн. лева. 
На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 222,1 млн. лв. (в т. ч. 1,9 млн. лв. през юни) като за последните 
дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити. 
Заемите за фирмите нарастват с 3,2% на годишна база през юни (4,1% годишно повишение през май) и в края на месеца 
достигат 35,563 млрд. лв.  
Кредитите за домакинствата са 27,112 млрд. лв. в края на юни и спрямо същия месец на миналата година се увеличават с 
10,4% (9,7% годишно повишение през май). 
В края на юни жилищните заеми са 12,945 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 14,5%, като през май имаха 13,4% 
годишно увеличение. 
Потребителските кредити възлизат на 12,602 млрд. лв. и се увеличават с 9% спрямо юни 2020 г. (8,7% годишно 
повишение през май 2021 година). 
На годишна база другите кредити намаляват с 14,1% (16,8% годишно понижение през май), като достигат 385,7 млн. лева. 
Заемите за Работодатели и самонаети лица края на миналия месец са 385,9 млн. лв. и се понижават с 0,6% в сравнение с 
юни 2020 г., като годишно понижение през май беше 3,6%. 
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, в края на юни са 4,702 млрд. лв. и в сравнение с година по-рано се 
увеличават с 9,2% (6% годишно повишение през май). 
 

 
Нетните чуждестранни активи към 30 юни са 70,378 млрд. лв. при 70,006 млрд. лв. в края на май. Те нарастват с 13,3% в 
сравнение с юни 2020 г. (13,4% годишно повишение през май). 
През миналия месец чуждестранните активи се увеличават с 11,6%, колкото беше годишния ръст през май, като достигат 
79,433 млрд. лева. 
Чуждестранните пасиви са 9,055 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 0,5% (1% годишно понижение през май 2021 
година). 
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√ Западът трябва да излезе с реална алтернатива на „Един пояс, един път” 
Ако не го направи, ще означава, че ръководената от САЩ глобална икономика вече не може да осигури просперитет 
и напредък 
Има основателна причина да бъдем скептични по отношение на плана на американския президент Джо Байдън за 
алтернатива на китайската инициатива „Един пояс, един път“, инфраструктурният рог на изобилието, който Пекин 
използва, за да разшири глобалното си влияние. Разбира се, Г-7 се ангажира с идеята през юни, наричайки я 
„Изграждане на по-добър свят“ (B3W – Build Back Better World). Но това не е повече от начало. Успехът ще изисква 
целенасочена програма, която очертава какво да се изгради, как да се финансира и как да се убедят нуждаещите се 
страни да се включат, пише Майкъл Шуман за Bloomberg.   
За съжаление подобни детайли липсват. Фискално непрегнати от разходите за Covid-19, развитите икономики едва могат 
да си позволят необходимата инфраструктура у дома, да не говорим за харчене за пътища, мостове и 
телекомуникационни мрежи в далечните краища на земята. Дори китайците намаляват кредитирането за развиващите 
се страни през последните години, което вероятно е резултат от натиска за намаляване на задлъжнялостта у дома и 
твърде многото проблемни заеми в чужбина. Изкушаващо е Западът да се надява, че „Един пояс, един път” се изчерпва 
от само себе си. 
Но залагането Китай да се провали не е стратегия. Западните сили трябва да осъзнаят, че навлизат в продължителен 
период на конкуренция с Китай и това изисква подновен ангажимент за глобални действия. B3W може да бъде важна 
част от съживения дневен ред. Това не само е интелигентен начин за борба с нарастващата китайска мощ - без пряка 
конфронтация - но също така може да помогне на скърцащата глобална икономическа система, водена от САЩ, да 
докаже на света, че може да осигури просперитет далеч в бъдеще. 
Китай остави вратата широко отворена за възраждане на Запада. Лошо планираната инициатива "Един пояс, един път" не 
е възвишеният модел на устойчивото развитие, който Пекин твърди, че е, а прахосническа идея за китайския бизнес. В 
някои случаи бедните страни плащаха цената. Програмата страда от твърде много лошо замислени проекти - от 
железопътна линия в Етиопия до магистрала в Черна гора - които оставят правителствата неспособни да изплатят своите 
китайски заеми. Изследователската група Rhodium пресмята, че около една четвърт от парите, отпуснати от Китай в 
чужбина, е трябвало да бъдат предоговаряни. 
Това дава възможност на Байдън и неговите приятели да популяризират B3W като източник на финансово стабилна, 
висококачествена и добре организирана инфраструктура. Те могат да се възползват от дългогодишния опит, който 
техните институции и програми за развитие, като Световната банка, имат в разглеждането, планирането и финансирането 
на инфраструктура. Богатите страни донори също така разработиха разумни насоки за отпускане на заеми на 
правителства от държави с ниски доходи (макар и след много болезнени опити и грешки), за да им помогнат да не трупат 
неустойчив дълг. Това не означава, че западните институции са безпогрешни; напротив. Но те поне са се поучили от 
предишен, често бурен опит с дългови кризи и други противоречия. 
Разбира се, по-добре проектираният проект идва с по-строги условия и контрол и това често се разглежда като 
недостатък в сравнение с усилията, подкрепяни от Китай, които, макар и не точно „без условия“, както масово се 
възприема, не адресират трудовите права, дълговата динамика и други наложителни въпроси. Но по-строгите методи на 
Запада всъщност могат да улеснят лансирането на програмите. Неотдавна публикувано проучване сред близо 7000 
водещи фигури в развиващия се свят от изследователската лаборатория AidData разкри, че респондентите предпочитат 
програми с по-голяма прозрачност по отношение на финансирането, по-силна защита на околната среда и труда, и по-
строги мерки за борба с корупцията. За да бъде привлекателна за такива настроения, B3W трябва да бъде 
популяризирана сред широки обществени слоеве в държавите заемателки - НПО, законодателите и данъкоплатците като 
цяло - за да спечели подкрепа и да увеличи политическия натиск върху правителствата да вземат по-добри решения. 
Това предполага, че успехът на B3W ще зависи колкото от парите, толкова и от маркетинга. Факт е, че западният свят 
далеч не е стиснат. Според данни, събрани от Global Development Policy Center, двете основни държавни банки в Китай са 
предоставили финансиране на чуждестранни правителства и държавни структури в размер на 462 млрд. долара между 
2008 и 2019 г. Наистина огромна сума, но все пак с 5 милиарда долара по-малко от заемите на Световната банка за същия 
период от време. 
Повече ресурси биха били полезни. Белият дом възнамерява да мобилизира частния капитал, за да минимизира 
тежестта на B3W върху обтегнатите фискални бюджети - добра идея. Но съществуващите разходи за развитие също могат 
да бъдат преориентирани към повече физическа инфраструктура. Анализ на Съвета по външни отношения разумно 
отбелязва, че западните сили не е нужно да съответстват на китайската щедрост, а трябва да се насочват към ресурси, 
където имат предимство, като например технологиите. 
Байдън може също да направи програмата по-привлекателна, като я направи по-приобщаваща. Въпреки че 
ръководителите на проекти в Китай споделят баницата с местни, „Един пояс, един път” не отговаря на претенциите на 
Пекин за международно сътрудничество. Китайските компании преобладават, избутвайки други фирми. B3W може да се 
разграничи, като бъде възможно най-отворена за компании и работници, международни и местни. Това би спомогнало 
за изграждането на подкрепа в страните заемателки и вероятно ще вкара по-голяма експертиза и топ технологии в 
проектите. 
Подобно приобщаване е ключово в тази надпревара между суперсили. Пекин използва „Един пояс, един път” като 
инструмент за обвързване на развиващите се страни със своята икономика чрез преориентиране на търговията към 
Китай и утвърждаване на собствените си технологии на външните пазари. Китай също се надява, че с парите може да се 
купи политическо влияние - и има някои индикации, че това става. В неотдавнашно интервю министър-председателят на 
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Пакистан Имран Хан, основна страна бенефициент на китайската инициатива, призна, че мълчи относно отношението 
към уйгурите в провинция Синдзян, отчасти защото Китай е важен икономически партньор. 
B3W може да затвърди икономическите връзки между развитите демокрации и развиващия се свят, и да запази тези 
пазари отворени за западния бизнес. Но най-вече тя би била доказателство, че САЩ и техните съюзници могат да 
продължат да лидират по положителни начини. Вместо просто да критикува Китай и неговите инициативи - „Един пояс, 
един път“ е иронизирана като „дългов капан“ - Вашингтон е по-привлекателен, когато предлага реални алтернативи, 
отразяващи неговите идеали. Глобалното състезание с Китай е за повече от това кой може да изгради пристанища или 
електрически мрежи. Става въпрос за това кой може да предложи това, от което се нуждае светът - система, базирана на 
договорени международни норми и свободно предприемачество, или такава, пропита от държавния капитализъм и 
нелибералните практики. Позволяването на „Един пояс, един път” да остане без конкуренция предполага, че 
ръководената от САЩ глобална икономика вече не може да осигури просперитет и напредък. А това наистина е мост към 
никъде. 
 
БНТ 
 
√ Асен Василев: Проверяваме големите компании и хазната взе да се пълни  
Имаме 2 млрд. лева повече предвидени приходи в Бюджет 2021 до края на годината, Това заяви в "Денят започва с 
Георги Любенов" служебният министър на финансите Асен Василев. 
От тази сума около милиард и 600 милиона идват от допълнителни приходи, които НАП и Агенция "Митници" ще 
съберат. 
"Спряхме да проверяваме фризьорските салони, започнахме да проверяваме големите компании и изведнъж хазната взе 
да се пълни", заяви Асен Василев. 
По думите му най-голям шок за него е била разходната част в бюджета за тази година. 
"Харчено е без контрол, без процедури, без търгове, давани са пари на 3, 4, 5 фирми, абонирани за огромни парични 
средства. В строителството имаме фирми, които са получили поръчки за над милиард без търг в последните 2 години", 
заяви финансовият министър. 
Асен Василев допълни, че са предвидени средства за евентуални нов вот за парламент и за президентските. 
"Обезпечени са 133 млн. за избори - избори в два тура, плюс допълнително пренастройване на машините и резервни 
бюлетини за парламент, ако се наложи в единия от туровете. два тура президентски плюс допълнително. За трети 
парламентарни избори не, но за 2 в 1 решихме, че това е най-скъпият сценарий". 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ МОН: Дистанционното обучение задълбочи образователните неравенства  
Дистанционното обучение задълбочи образователните неравенства, влоши знанията на голяма част от децата и 
заплашва да увеличи броя на отпадащите от образователната система. Това заявиха от Министерството на 
образованието и науката. 
Това се случва въпреки усилията и бързата адаптация на учителите и директорите, спешните нормативни промени и 
осигуряването на електронни устройства и интернет със средства на държавата, училищните бюджети, общините и 
множество дарители. 
Такива са констатациите в анализа на обучението от разстояние в електронна среда, изготвен от служебния екип на 
Министерството на образованието и науката. Анализът съдържа също препоръки за безопасно и ефективно протичане на 
следващата учебна година. 
В по-малко от половината от училищата в големите градове (43.5%) всички деца имат достъп до интернет. В селата този 
процент се срива на 12.5%. Неравният достъп до дистанционно обучение се потвърждава и при сравнението на 
различните типове училища - всеки пети ученик в професионалните гимназии няма достъп до електронни устройства и 
интернет, а в тези институции се обучават около 50% от гимназистите. 
Над половината от родителите признават, че нямат или имат недостатъчни умения да помагат на децата си при 
електронното обучение, което влияе негативно особено при по-малките. Така големите неравенства между ученици, 
чиито семейства разполагат с техника и имат умения да работят с нея, и такива без достъп до устройства и интернет, се 
задълбочават. 
Към средата на юли тази година 43 000 ученици все още не разполагат с устройство, а 34 000 деца нямат интернет. В 
началото на предстоящата учебна година потребностите ще се актуализират. 
Според 40% от учителите и близо 60% от директорите знанията на учениците са се влошили по време на 
дистанционното обучение. Освен от затруднения електронен достъп, това до голяма степен е следствие от понижената 
мотивация и ангажираност на учениците. Самооценката на децата съвпада с наблюденията на техните преподаватели. 
Данните ясно показват сериозно влошаване на ангажираността сред всички групи ученици. 
Понижената ангажираност логично води до повече отсъствия. Всеки втори учител казва, че част от учениците често не са 
присъствали докрай в онлайн часовете, а всеки трети е имал редовно отсъстващи ученици. 
Проблемът е сериозен в малките градове и в селата – там във всяко пето училище редовно присъстват в онлайн часовете 
под 60% от учениците. Според данните на дигиталната платформа, която поддържа електронните дневници на 1700 
училища, неизвинените отсъствия са със 70% повече спрямо предходната година. 

https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
https://bntnews.bg/news/asen-vasilev-proveryavame-golemite-kompanii-i-haznata-vze-da-se-palni-1163505news.html
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Неприсъственото обучение увеличи риска от преждевременно отпадане на децата от образователната система. Без 
живия контакт с учителите учениците от уязвими групи не само губят мотивация и ангажираност и изостават с учебния 
материал, но и отвикват да учат и да общуват. Поради тези причини те са застрашени да не се върнат в училище. 
Дистанционното обучение е повлияло негативно и върху учителите. Анализът показва по-голямо напрежение сред тях и 
високи нива на професионално прегаряне. Над 40% от педагогическите специалисти заявяват, че се затрудняват при 
онлайн преподаване на често отсъстващите и неангажирани деца. 
Обучението от дистанция обаче има и положителни ефекти. България успя да организира учебния процес така, че да 
няма пропуснато учебно време. Това отличава нашата страна от много европейски държави, чиито ученици останаха 
извън учебния процес в продължение на месеци. Освен това учителите и учениците вече използват много по-активно 
нови технологии. Педагозите прилагат иновативни методи на преподаване и персонализират часовете според 
потребностите на отделните ученици. Много активно участват в процеса и образователните медиатори. 
Анализът на резултатите от обучението от разстояние в електронна среда води до категоричен извод: необходимо е да 
се гарантира максимално дълго присъственото обучение през следващата учебна година. За целта служебният екип на 
Министерството на образованието и науката вече предприе важни краткосрочни действия. 
Целия анализ на обучението от разстояние в електронна среда, както и приложенията към него, можете да 
прочетете ТУК. 
 
√ Турция отбеляза най-високия ръст на заразени с COVID-19 от месец май  
Ежедневните случаи в Турция за Covid-19 преминаха 14 000, отбелязвайки най-високия ръст от май насам, пише Агенция 
"Франс прес". 
"Ако не предприемем мерки и ако не се ваксинираме, може да отнеме много време, за да спрем пандемията," написа в 
Туитър здравният министър Фахретин Коча. 
Според официалните данни Турция е регистрирала 14 230 ежедневни случая през последните 24 часа, което е рязко 
увеличение от около 4000 дневно в първите дни на юли. 
Страната с 83 милионно население отчете повече от 60 000 случая на ден през април, което принуди правителството да 
наложи строго затваряне. Но ограниченията бяха премахнати след 1 юли, подхранвайки страховете, че новият скок ще 
продължи и през летния сезон. 
До момента Турция е съобщила за над 5,5 милиона случая на вируса и над 50 000 смъртни случая от началото на 
пандемията. 
Повече от 39,4 милиона души са получили първата си доза ваксина, а над 22,8 милиона - втора доза. Броят на хората, 
които са получили ваксинирани с трета инжекция, е достигнал 3,8 милиона, според официалните данни. 
 
Сега 
 
√ "Галъп": Близо 60% е одобрението към служебното правителство 
Това покачва и доверието към президента Румен Радев, който го назначи 
 

 
Галъп Интернешънъл 

 

https://bntnews.bg/f/news/o/1163/eccb666029b2707f4bf8fcb53e1189e0.pdf
https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max960-nocrop-watermark-conditional/public/2021/07/image002.png
https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max960-nocrop-watermark-conditional/public/2021/07/image002.png
https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max960-nocrop-watermark-conditional/public/2021/07/image002.png
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Общественото мнение по отношение на служебния кабинет към този момент е положително. Това е свързано и с 
традиционния авторитет на президента, който сега дори укрепва. 
Такива са основните изводи от социологическо изследване на "Галъп интернешънъл болкан", проведено „лице в лице“ с 
таблети в периода между 30 юни и 7 юли сред 1010 пълнолетни българи. 
58.9% одобряват служебното правителство, а 28.8% не го одобряват. Останалите се колебаят. Одобрението преобладава 
при всички изследвани обществени слоеве, с изключение на привържениците на ГЕРБ. "Равносметката от дистанцията на 
времето тепърва ще става важна. Обикновено, за масовото съзнание са необходими и повече месеци, за да се достигне 
достатъчна разпознаваемост и запознатост", заключават социолозите. 
Обществено успокояване проличава в отговорите на въпроса накъде върви страната. В последните месеци делът на 
негативните отговори спада и започва да се връща на нивата преди коронавируса и политическата криза в страната. Сега 
26.3% казват, че страната върви към по-добро, при 52%, които намират, че върви към по-лошо. Само преди месеци обаче 
– през отминалата есен – дяловете на позитивно настроените бяха паднали до нива около 16%, а на негативно 
настроените се бяха повишили дори и до 67%. 
Високото одобрение към служебния кабинет се отразява положително на личното доверие в президента Румен Радев, 
който го назначи. Харесват го 64.3% от интервюираните. Недоверието към него възлиза на 22.2%. Други 12.5% се 
колебаят какво да отговорят, а само 1% не са чували за Радев. Основните (и почти единствени) опоненти на Радев са 
привържениците на ГЕРБ, твърдят от "Галъп". И обобщават: "Доверието в Радев в последните месеци на практика расте – 
вероятно причината са именно действията на служебния кабинет. Така Радев запазва мястото си на най-харесвана фигура 
в българския политически процес и на единствена фигура с положителен рейтинг." 
За ваксинацията 
4.2% от анкетираните казват, че са ваксинирани с една доза, а 16.7% - с две дози. Това прави около 900 хиляди души от 
общо около 5.5 милиона трайно живеещи у нас пълнолетни, пресмятат социолозите. 27% не са се имунизирали, но имат 
намерение да го направят. Цели 41.8% отговарят, че няма да го сторят. 
 

 
Галъп Интернешънъл 

 
√ Очертава се люта битка за пенсиите в новия парламент 
Служебният кабинет засега няма подкрепа сред партиите за предложения вариант за преизчисление на пенсиите 
Орел, рак и щука ще теглят решението за преизчисление на пенсиите в новия парламент. Реплики от преговорите на 
"Има такъв народ" с другите партии показват, че сред представените в 46-ото Народно събрание партии няма съгласие 
нито за начина на преизчисление, нито за момента, от който да влезе в сила то. 
В последните дни служебните министри на финансите и на труда Асен Василев и Гълъб Донев усилено промотират 
проекта за актуализация на бюджет 2021, с който се предлага общо увеличение на пенсиите, невиждано за последните 
13 години. Както "Сега" писа, амбицията на служебните министри е от октомври да няма пенсионер под линията на 
бедност. За целта се предлага преизчисление на пенсиите с по-висок коефициент за всяка година осигурителен стаж - той 
трябва да се увеличи от 1.2 на 1.35. Минималната пенсия трябва да се увеличи от 300 на 340 лв., а максималната - от 1440 
лв. на 1500 лв., без засега това да води до увеличаване на максималния осигурителен доход. Социалната пенсия също 

https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max960-nocrop-watermark-conditional/public/2021/07/image003.png
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трябва да бъде променена - от 148.71 лв. на 170 лв. Всички пенсионери над 65-годишна възраст, които нямат 
допълнителни доходи и живеят под линията на бедност, ще получават добавки до достигането на този праг, предлагат 
служебните министри. Той е 369 лв. за тази година, а за следващата служебното правителство предлага да стане 413 лв. 
В парламента обаче има други виждания за пенсиите, а още от предишното Народно събрание партиите са свръхактивни 
по тази тема. Първите внесени законопроекти на БСП и на Мая Манолова предвиждат преизчисление от 1 септември с 
осигурителния доход за 2018 г. Тази сутрин пред Нова телевизия Мая Манолова обяви, че няма да отстъпят от това си 
искане. 
"Ще настояваме не просто за увеличение на пенсиите, а за преизчисляване, каквото не е правено от 2008 г. Няма да 
отстъпим от искането ни за преизчисляване на база осигурителен доход от 2018 г. Изчисленията ни са за 2,2 млрд. лв. 
Оказва се, че в началото на 2021 г. над 3 млрд. лв. са раздадени авансово за проекти, които финансово не са обезпечени. 
Има за пътища и магистрали, но няма за възрастните хора. Необходими са 85 млн. лв. месечно над тези 105 млн. лв., 
които се дават за 50 лв. добавка към пенсиите. Държавата може да си го позволи", категорична бе Манолова. 
"Има такъв народ" пък е против преизчисление на пенсиите тази година и държи това да стане с бюджета за 2022 г., 
стана ясно от разговорите на хората на Слави Трифонов с БСП. "Имаме принципно съгласие за преизчисляването на 
пенсиите, но имаме различия кога това ще стане. Ние настояваме бързо, сега, с актуализация на бюджета още тази 
година, за да помогнем на възрастните хора веднага. Представата на колегите е, че това трябва да стане догодина, с 
новия бюджет", коментира Корнелия Нинова след вчерашната среща на двете парламентарни сили. 
Ясно е, че ГЕРБ-СДС също няма да дадат гласове в подкрепа на актуализацията на бюджета и преизчислението на 
пенсиите. Вчера Борисов държа невъздържана реч срещу проекта на служебното правителство, в която обяви: "Ние на 
служебно правителство актуализация на бюджет няма да гласуваме, щото после всички ще се измъкнат от отговорност". 
Така служебният кабинет трудно би събрал мнозинство, за да бъде прокарано подобно решение. Припомняме, че ИТН 
има 65 народни представители, ГЕРБ-СДС - 63-ма, ИБГНИ - 13. 
ПРОЦЕДУРА 
Днес в Министерския съвет ще се проведе извънредно заседание на националния съвет за тристранно сътрудничество, 
на което ще се обсъди проектът за актуализация на държавния бюджет. В пакета са включени и актуализации на 
бюджета на НЗОК и на държавното обществено осигуряване. 
КОНТЕКСТ 
Преизчислението на пенсиите през коефициента за всяка година осигурителен стаж се приветства от експертите като 
единственият справедлив и обективен начин. Още повече, че в изпълняваната в момента пенсионна реформа на Ивайло 
Калфин, приета от ГЕРБ, беше предвидено именно плавно нарастване на този коефициент за новите пенсии. 
Финансовият министър Владислав Горанов обаче зачеркна това плавно нарастване, без да даде смислени аргументи за 
това. 
За разлика от преизчислението на пенсиите с по-висок коефициент, другият вариант - през осигурителния доход за 2018 
г., ще увеличи само част от пенсиите, тъй като за част от възрастните преизчислението няма да е по-благоприятно. В 
мотивите на Мая Манолова към нейния законопроект пише, че той ще увеличи пенсиите на 75% от хората. Мнозина 
смятат също така, че това е произволна база за преизчисление. 
При преизчислението през коефициента то ще се почувства по-слабо при хората, които са се пенсионирали най-отдавна, 
с най-малко трудов стаж, тъй като тези изисквания се увеличават значително през годините. От друга страна, 
увеличението на коефициента ще е благоприятно и за бъдещите пенсионери, т.е. може да се възприеме като стимул за 
осигуряване и активен трудов живот. 
В краткото си съществуване предишното Народно събрание успя да приеме на първо четене неработещо решение за 
преизчисление на пенсиите, което трябваше да се осъществи почти веднага - от 1 юли. В дебатите ДПС и "Демократична 
България" настояваха такава стъпка да бъде оставена за следващия бюджет, от 2022 г. 
 
√ МВР и АПИ пак се наредиха на опашка за траншове от бюджета 
ГЕРБ не са оставили почти нищо в резерва за бедствия  
Обичайните заподозрени сред държавните ведомства отново се надяват на извънредни траншове от евентуална 
актуализация на бюджета. Наред с увеличението на пенсиите и неотложните разходи около пандемията, в 
законопроекта на служебното правителство са включени и редица абонирани за такива допълнителни финансови 
инжекции министерства като МВР и МРРБ. 
Днес предложенията на служебните министри ще бъдат обсъдени от синдикати и работодатели в националния съвет за 
тристранно сътрудничество. От заложените в проекта допълнителни разходи е видно още веднъж, че бившите 
управляващи са действали на принципа "след нас и потоп", като са оставили необезпечени ключови дейности. 
Още 200 млн. лв. за пандемията 
Актуализацията е разработена на база най-песимистичния сценарий за пандемията - че ноември и декември ще бъдат 
същите като миналогодишните, обяви финансовият министър Асен Василев при представянето му. За осигуряване на 
мерките, свързани с преодоляване на пандемията служебното правителство предлага по бюджета на МЗ да се отпуснат 
допълнително до 200.01 млн. лв. 
С 46.5 млн. лв. трябва да се купят допълнителни 1 533 037 дози ваксини на "Пфайзер", с което количеството от този 
производител до края на годината е обезпечено. 118,9 млн. лв. са предвидени за осигуряване на добавките за работа на 
първа линия в здравеопазването, като тук влизат и парите за ваксиниране на хора без здравни осигуровки (общо 5 млн. 
при цена от 10 лв. на ваксинация). 14.7 млн. лв. са отделени за закупуване на допълнителни количества ремдесивир. 
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Със 7.5 млн. лв. служебното правителство иска да осигури моноклонални антитела за лечение на COVID-19 по съвместни 
процедури за обществените поръчки на ЕК. С предвидените средства се осигурява минимално количество от 
лекарствения продукт, което да осигури лечение на около 3000 пациенти, посочват в мотивите вносителите. С още 12.5 
млн. лв. трябва да се осигури резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения.  
МВР и министерството на правосъдието 
За пореден път в системата на МВР и в дирекциите "Охрана" и "Изпълнение на наказанията" на министерството на 
правосъдието има недостиг на средства за персонал, става ясно от законопроекта. Затова в него са заложени 
допълнителни разходи по това перо - до 45 млн. лв. за МВР и до 8.4 млн. лв. за МП. И полицаите, и служителите в 
охранителните звена към министерството на правосъдието години наред протестират за по-високо заплащане. 
И още 100 млн. лв. за ремонт на пътища 
И тази актуализация не може да подмине разходите за ремонт на пътища. По това перо за МРРБ са предвидени до 100 
млн. лв., като в мотивите сумата е аргументирана много благовидно - необходими са спешни аварийно-ремонтни 
дейности, намаляване нарастването на броя на пътните инциденти, осигурява се цялостно подобряване на пътните 
участъци и пр. Служебният кабинет обаче разкри пълен хаос в сметките на агенция "Пътна инфраструктура" - при 
одобрен бюджет за текущи ремонти и поддръжка за 2021 г. в размер на 382 млн. лв., агенцията е възложила дейности на 
стойност близо 2.9 млрд. лв., като от тях 1.45 млрд. лв. са поети ангажименти през 2021 г., а 1.4 млрд. лв. – за 2022 и 
следващи години. 
Фондът за бедствия - почти празен  
Остатъкът от средства в резерва за предотвратяване и овладяване на бедствия е почти напълно изчерпан към момента, 
установява служебното правителство. Поради тази причина са предвидени 35 млн. лв., с които да бъде увеличен 
резервът по централния бюджет за евентуални плащания до края на годината. 
 
√ НСО вече няма да вози бивши премиери и шефове на парламента 
Ако се приеме поправката на ИБГНИ, коли на НСО няма да има още за конституционните съдии, столичния кмет и 
зам.-председателите на Народното събрание 
Автомобили на Националната служба за охрана (НСО) да не возят бивш премиер или бивш председател на Народното 
събрание, а също действащите зам.-председатели на парламента, конституционните съдии и столичния кмет. Това са 
едни от основните предложения за изменение в Закона за НСО, които са внесени на 21 юли в деловодството на 
Народното събрание от 7 депутати от "Изправи се. БГ. Ние идваме! (ИБГНИ), включително Николай Хаджигенов и Мая 
Манолова. Същият законопроект беше внесен и в 45-ото НС, но краткият живот на парламента не стигна да бъде 
разгледан. 
В мотивите за поправките те пишат, че е налице "огромен, напълно неоправдан и ненужен разход на средства на 
данъкоплатците". 
Вносителите добавят, че е "абсурдно осигуряването на специализиран транспорт от страна на НСО по отношение на 
кмета на столицата, доколкото не е налице нито една смислена причина за това. Столичната община разполага с 
достатъчен по обем бюджет". "Затова ако общинският съвет реши, може да отпусне специализиран транспорт на кмета 
от собствения си бюджет", аргументират се депутатите. 
"По същия начин стои въпросът със зам.-председателите на Народното събрание и с членовете на Конституционния съд", 
се казва още в мотивите. 
"Парите на данъкоплатците не следва да служат за осигуряване на луксозен начин на живот на високопоставени 
политически лица, а да бъдат изразходвани разумно и само с оглед интересите на данъкоплатците, което в конкретния 
случай не е налице. Същите аргументи са валидни и по отношение на осигуряване на специализиран транспорт в 
продължение на до 4 години на лица, заемали длъжността председател на Народното събрание и министър 
председател, след освобождаването им от длъжност", пишат още от ИБГНИ. 
В предложенията се засяга и транспортът за главния прокурор. В момента законът постановява, че "на главния прокурор 
в страната се осигурява лична охрана и специализиран транспорт, а при служебно пътуване в чужбина и при 
необходимост - лична охрана". Предложената промяна гласи, че лична охрана на главния прокурор ще се полага 
"единствено при доказана необходимост". 
В момента обаче охраната на Иван Гешев се осъществява не от НСО, а от неговото Бюро по защита, тъй като Гешев нямал 
доверие на НСО. Но пък от ИБГНИ предлагат с промени в други закони въпросното Бюро да премине изцяло под надзора 
на министъра на правосъдието. 
Предложените промени в Закона за НСО предвиждат също така президентът, председателят на Народното събрание и 
премиерът да могат да се откажат от охрана, освен ако няма реална заплаха, докато в момента законът е категоричен, че 
те не могат да се откажат от охраната на НСО. 
Друга съществена промяна, предложена от ИБГНИ е предназначена да елиминира от специалната комисия, която решава 
кой да бъде охраняван, гласовете на председателя на ДАНС и главния секретар на МВР. Те трябва да могат само да дават 
сведения за ситуацията и становище, но не и да гласуват по тези въпроси. Мотивът за това е, че сега "вземаните от тях 
решения са в пряко изпълнение на незаконосъобразни разпореждания на министър-председателя в разрез с 
демократичните принципи". 
 
√ Университетите получават милиони за несъществуващи студенти 
Имаме висок дял отпадащи при висок дял на незаети места - системата на висшето образование просто трябва да 
се реформира 

https://www.parliament.bg/bills/46/46-154-01-6.pdf
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/glavniyat-prokuror-ima-150-lichni-ohraniteli
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/glavniyat-prokuror-ima-150-lichni-ohraniteli
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50% от студентите у нас не завършват. Новината, съобщена наскоро от служебния министър на образованието проф. 
Николай Денков, шокира мнозина. Наистина ли такова голямо количество младежи отпадат от висшето образование? 
Какви са причините за масовото оттегляне, при всички случаи ли това е негативно и какви тенденции стоят зад числата? 
В. "Сега" поиска допълнителни данни от просветното министерство, които разкриват още нюанси от картината на 
хипертрофиралото висше образование у нас. А изводът, който се налага от само себе си, е прост - системата просто 
трябва да се свие. 
Колко и по какво отпадат най-много? 
Сравнението между 2016 г. и 2020 г. по отношение на отпадащите студенти е доста тревожно. През последните 5 г. броят 
на дипломираните младежи у нас спада постъпателно и неизменно - от 59% на 58%, 56%, 51%, за да стигнат най-ниската 
си точка през 2020 г. - едва 50%, или само 1/2 от записалите студенти завършват висше образование.   
Любопитно е, че в 8 професионални направления при нито една от последните пет години броят на дипломираните не 
надхвърля 50% от броя на приетите 4 г. по-рано. Най-зле е положението при горско стопанство - ако през 2016 г. това 
направление са завършили 37% от студентите, то през 2020 г. те са едва 18%, т.е. 4-ма от всеки 5 студенти не завършват 
тази специалност. Животновъдството е на второ място по брой отпаднали студенти, но при него има ръст на завършилите 
спрямо 2016 г. - тогава са се дипломирали 26% от студентите, докато през 2020 г. делът им нараства до 31 на сто. В 
направление спорт също завършват едва 31% от студентите, при машинно инженерство - 39%, при електротехника - 46%, 
растениевъдство - 48%, филология - 49%, и биотехнологии - 50%. 
В някои професионални направления се наблюдават изумителни движения между различните години - най-ярък пример 
е военното дело - през 2020 г. делът на завършилите е едва 48% от приетите през 2016 г., въпреки че при всяка от 
предходните години този дял е над 90% от приетите 4 години по-рано. 
Прекалено сложно? Или? 
Няма спор, че част от направленията, по които няма голям интерес от студентите и отпадат доста от тях, са трудни и 
сложни - математика, машинно инженерство и т.н. изискват целенасочени и последователни усилия от младежите, които 
масово желаят да се движат по най-малкото съпротивление. За промяна на нагласите очевидно са нужни доста сериозни 
усилия още от средното образование - обучението да е по-практическо, учениците да виждат реалната полза от него в 
ежедневието си и перспективите му в бъдеще и т.н. 
Това, че половината студенти у нас не завършват, обаче не означава непременно и задължително, че това е, защото 
висшето образование е сложно, съответно качествено. Мнозина видяха подобно внушение заради коментарите, че 
данните развенчават мита, че "широкоотворената врата на входа" не означава, че тя е широка и на изхода. "Не съм казал, 
че това е пример за качествено висше образование. Това е пример, че висшето образование не е лесно. Има много други 
критерии за определяне на качеството на висшето образование. Те са свързани с ниво научна дейност, квалификация на 
преподавателите, реализация на студентите. Те са включени в методиката за оценка на финансиране на качеството", 
уточни просветният министър проф. Николай Денков. 
От ведомството му коментираха, че една от възможните причини за отпадане на студенти действително е трудното 
следване. Друга, май и с по-голяма тежест, е "липсата на достатъчно добра перспектива за професионална реализация в 
съответното направление. Или иначе казано - липсата на мотивация, разяждаща цялата система на образование у нас - от 
първи клас та чак до 4-ти курс. 
Парите (не) следват студента 
Може и да звучи странно, но държавата плаща не само за учащите студенти, но и за всички отпадащи - субсидията се 
запазва за срока на обучение, за който те са приети, т.е. за 4 години. Трудно е да се изчисли колко точно ресурс коства 
това, но със сигурност става дума за милиони левове. 
Ако направим няколко прости сметки за направлението, при което отпадат най-много студенти - горско стопанство, се 
получава следното: през 2020 г. в него са приети 265 студенти, отпадналите същата година са 82%, или 217 студенти. За 
всеки от тях държавата плаща до 4-ти курс, без значение, че е отпаднал, по 1663 лв. годишно, което прави 360 000 лв. на 
година. По същите груби сметки излиза, че например за отпадналите студенти по администрация и управление 
държавата плаща на година 232 000 лв., за незавършилите животновъдство - 244 000 лв., за отпадащите по икономика - 
824 000 лв., по театрално и филмово изкуство - близо 540 000 лв., по филология - близо 1 млн. лв., по спорт - близо 2 млн. 
лв. и т.н. Изчисленията са съвсем схематични, но достатъчно показателни за грандиозния ресурс, който държавата "губи" 
за студенти, които на практика не учат. 
Защо парите следват несъществуващи студенти и не означава ли това, че системата "парите следват студента" съвсем се 
е компрометирала? Краткият отговор е - за да нямат стимул университетите да задържат изкуствено слабите кандидат-
висшисти. "Висшите училища получават субсидия спрямо определените бройки в приема в началото на академичната 
година. Ако впоследствие се установи, че не са запълнени всички бройки, субсидията за неизползваните бройки се 
възстановява. Оттам нататък субсидията не се намалява, независимо колко студенти отпадат. Целта е висшите училища 
да не се стремят изкуствено да държат слаби студенти, за да си пазят субсидията", отговарят от МОН. 
"В това решение има както положителни страни, така и отрицателни, но позитивите са повече", обяснява и бившият 
просветен министър Красимир Вълчев. По думите му, ако в дадено направление отпаднат 3-4 студенти, то групите, в 
които са разпределени - например две на брой, се запазват, т.е. запазва се и броят на преподавателите, които им водят 
лекции. Със запазване на субсидията за отпадналите се дава възможност на университетите да запазват служителите си и 
да не снижават качеството. "Няма лошо, че отпадат толкова студенти, по-големият проблем е, че отпадат не заради 
високи изисквания, а заради ниска мотивация", казва той. Затова и в договорите за управление, които вече ректорите 
следва да сключват с министъра на образованието, се залагат по-високи изисквания и към преподавателите, и към 
студентите. 
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Парадоксът на системата е и че, въпреки големия брой студенти, които приемаме, страната ни остава почти в дъното на 
класацията на ЕС по процент на завършили висше образование млади хора между 30 и 34 г. - около 33%, далеч от 
националната цел да имаме 36% висшисти в тази възраст и доста назад от средния процент за ЕС, който е около 40 на 
сто. 
Неизбежното свиване 
Въпреки силната логика, че университетите трябва да бъдат подкрепени да задържат само най-добрите студенти, 
данните са неумолими - имаме отпадащи наполовина студенти в университети с 50% неизползван капацитет. Въпреки 
всичката съпротива системата на висшето образование просто е принудена да се свие - може би дори наполовина. 
Изготвената Национална карта на висшето образование от екипа на служебния просветен министър проф. Николай 
Денков е категорична и в това отношение - нови направления, към които има слабо търсене и ниска реализация, особено 
в университети, които не предлагат достатъчно високо качество, не бива да се разкриват. Някои ректори отиват и по-
далеч - такива изобщо не бива да се субсидират от държавата, както и вече се случва. Но с твърде плахи темпове. Време 
е реформата да продължи. 
 
√ МВР може да призовава, но ако посочи защо точно го прави  
В какви случаи МВР може да призовава някого и трябва ли да спазва някаква конкретна процедура? 
Когато законът говори за правомощията на полицейските органи, той често ползва общи, а понякога и твърди неясни 
норми и фрази. Като например тази в чл. 61 от Закона за МВР (ЗМВР), според която "за осъществяване на общата 
превенция на правонарушенията полицейските органи разработват и осъществяват комплекс от мероприятия за 
установяване и отстраняване на причините и условията за тяхното извършване". Или пък как за осъществяване на 
индивидуалната превенция на правонарушенията полицейските органи са извършвали "действия по отношение на лица, 
за които има достатъчно основание да се предположи, че ще извършат престъпни или други противоправни действия, 
които застрашават обществения ред". Още по-странна е следваща разпоредба - "за предотвратяване на замислени или 
подготвени престъпления полицейските органи разработват и осъществяват мероприятия за установяване на лицата, 
замислили или подготвящи престъпления, и тяхното разубеждаване".  
Веднага след това обаче законът става много по-конкретен. Така според чл. 69, ал. 1 от ЗМВР "полицейските органи могат 
да призовават в служебните помещения граждани за изпълнение на определените им с този закон правомощия". Това 
обаче не може да стане случайно, просто по желание на служител на МВР. Защото законът изрично натъртва, че 
полицейските органи са длъжни писмено да уведомяват гражданите за призоваването. В съобщението изрично трябва 
да се посочват целта на призоваването, часът и мястото на явяване. Законът допуска в неотложни случаи призоваването 
да може "да се извършва по телефон или факс". Това призоваване обаче трябва да се удостоверява писмено от 
длъжностното лице, което го е извършило. При всички положения обаче не може МВР и неговите служители да 
призовават, без да кажат ясно и недвусмислено защо го правят. Те нямат право да казват и например - "елате и ще ви 
кажем защо" или "пък ще разберете, като се явите". Законът ясно е казал - посочва се целта на призоваването. 
Иначе Законът за МВР посочва, че полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, 
организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо, за изпълнение на възложените им функции. Тези 
разпореждания трябва да са издадени писмено. Веднага след това обаче е дадена възможност, според която "при 
невъзможност да се издадат писмено разпорежданията могат да се издават устно или чрез действия, чийто смисъл е 
разбираем за лицата, за които се отнасят".  
Изрично е записано, че разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, но е допуснато 
изключение - "освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение или застрашават 
живота или здравето му". Законът определя, че разпорежданията, издадени в писмена форма, се връчват срещу подпис 
на лицето, което им е адресат. Отказът или невъзможността на лицето да получи разпорежданията, издадени в писмена 
форма, се удостоверява с подписа на един свидетел. Важно е да се знае, че разпорежданията, издадени в писмена 
форма, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 
√ Екостикерите се лепят, но ще се използват едва след 1 година 
Законът още не е влязъл в сила, тепърва общините ще пишат наредби, а и до 12 юли 2022 г. не всички автомобили 
ще имат такива стикери  
От 12 юли влезе в сила променената Наредба Н-32 за периодичните технически прегледи на автомобилите, с която бяха 
въведени екостикери, показващи колко замърсяващо въздуха е всяко превозно средство. Въз основа на тези стикери 
всеки град ще има право в дни с голяма замърсеност на въздуха да не допуска коли от долните екокатегории да се 
движат по улиците му. 
Но това ще стане едва догодина по няколко причини. Първо - общините трябва да изготвят съответните нормативни 
актове и да определят зоните, в които ще действат евентуалните ограничения. Второ - трябва да бъдат осигурени и 
техническите средства за контрол. 
Трето - дори и на теория наредбата няма да може да се използва поне до края на тази година. Защото, както обяснява 
пред Dir.bg зам.-председателят на Комисията по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет Зафир 
Зарков, Законът за чистотата на атмосферния въздух ще влезе в сила едва от 1 януари 2022 г. 
И четвърто - екостикерите се поставят от 12 юли, а автомобили, преминали годишен технически преглед преди тази дата, 
нямат такива стикери. Т.е. - ще трябва да се изчака поне до 12 юли 2022 г., за да бъде залепен стикер на предното стъкло 
на всички превозни средтства. 
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Според Зарков, Столична община ще бъде първата, която ще въведе такава мярка срещу замърсяването на въздуха. В 
СОС вече има работна група, която работи по изготвянето на съответната наредба и на начина, по който ще работи. 
Дискутира се кои зони ще бъдат забранени за движение на най-замърсяващите въздуха автомобили в дните с 
наднормено замърсяване на атмосферата. 
Зарков твърди, че идеята е да се започне с една зона, обхващаща предимно централните части на столицата, но в 
бъдеще със сигурност броят на тези зони и обхватът на забраните ще бъде увеличен. Цялостните и изчистени идеи за 
новите правила трябва да са готови до есента. 
Ще има и изключения в ограничаваните автомобили. Зарков казва, че в работната група се коментират изключения и 
специален режим за движение - например за хората с увреждания, които се придвижват с кола, както и за живущите в 
самата зона. 
За нарушителите на забраната ще бъдат предвидени глоби. Но пък още не е определен органът, който ще следи и ще 
глобява. По всяка вероятност те ще бъдат няколко - МВР, Столичен инспекторат, Общинска полиция, Изпълнителна 
агенция "Автомобилна администрация". 
Според Зарков има и идея в бъдеще към камерите на Столична община да бъдат монтирани и четци за данните от 
екостикерите, защото инвестицията няма да бъде голяма - за цялата първа зона закупуването, монтирането и 
свързването им със системата ще струва около 50 000 лв. 
 
√ Спорът за еврото лъкатуши от осанна до разпни го 
Българите се чудят на кого да вярват - на оптимистите, които ги уверяват, че ще спечелят, или на скептиците, 
които твърдят, че ще загубят 
Приемането на еврото на мястото на българския лев доскоро изглеждаше като неподлежаща на съмнение 
перспектива. Основните политически партии у нас са на едно мнение само по тази тема, обяснявайки, че България е 
приела да направи това още през 2007 г., когато е станала член на Евросъюза. На 10 юли 2020 г. България официално 
влезе във Валутно-курсовия механизъм ERM2, известен като чакалнята на еврозоната, където политиците нямат 
търпение да мине минимумът от две години. 
Изготвеният от служебното правителство и публикуван за обсъждане План за въвеждане на еврото обаче отприщи нова 
вълна дебати "за" и "против" единната европейска валута. Тази дискусия се люшка от "осанна" до "разпни го", а някъде 
по средата са специалистите, които се опитват да убедят раздвоеното общество, че  
ползите са повече от рисковете  
Привържениците на еврото са категорични: от приемането му България ще има само позитиви както за икономиката ни, 
така и за обикновените хора. Те са убедени, че бедна България само може да спечели от това да е част от клуба на 
богатите и развитите държави, а притесненията от висока инфлация и обезценяване на спестяванията смятат за напълно 
неоснователни."Няма да се промени животът ни след като приемем единната европейска валута, защото тя отдавна се 
използва за разплащане в България", казва финансистът Емил Хърсев. И припомня: В евро е все по-голяма част от 
българския внос и износ, в евро се изчисляват цените на имотите и наемите, доскоро еврото беше преобладаващата 
валута, в която българите си държаха спестяванията. Според него е възможно все пак известно покачване на цените в 
първите месеци, но пазарът ще отговори подобаващо - няма да приеме новите цени и те отново ще паднат. "Този период 
на уталожване в страна с валутен борд, а не с плаваща валута, ще е много кратък - около месец-два", уверен е 
финансистът. 
Освен това заложените мерки в плана за въвеждане на единната европейска валута гарантирали, че няма да има 
спекулативно вдигане на цените. И ако все пак има инфлация, то тя няма да е породена от смяната на валутите. 
Планът предвижда 5 месеца преди смяната и 12 месеца след нея цените в търговската мрежа да бъдат изписвани и в 
левове, и в евро, така че потребителят сам да следи дали търговецът хитрува, като закръгля повече, отколкото трябва. 
Този механизъм е използван в почти всички държави от еврозоната и работи, уверява Хърсев. Той е убеден, че смяната 
на лева с евро има само плюсове за България и пред нас се открива възможност да премахнем най-големия минус като 
ефект от валутния борд - изкуственото задържане на икономиката. "На първо място лихвите по кредитите още ще паднат. 
Българските банки ще могат да се рефинансират от БНБ, на която от 1997 г. й е забранено да върши това. Освен това 
българските банки ще освободят огромната ликвидност, която са принудени да поддържат, и това им носи загуби. 
Цената на тази свръхликвидност оскъпява кредита в момента. Когато левът изчезне, ще се освободят 18 млрд. евро, 
държани като покритие на валутния борд. Тези пари могат да се използват за управление на външния дълг. Българските 
фирми ще спечелят от онези 300 млн. лв., които плащат годишно за обръщане на левове в евро и обратно. Улеснението е 
и за туристите - входящи и изходящи. 
На тезата, че България ще загуби финансовия си суверенитет, Хърсев има следния контрааргумент: "Ние го загубихме 
още през 1997 г. със закона за валутния борд - тогава забранихме на БНБ да води парична политика. С влизането в 
еврозоната дори частично ще си върнем суверинитета, доколкото български представители ще участват в Съвета на 
управителите на ЕЦБ". 
Защо Чехия, Полша, Румъния, Унгария не бързат да приемат еврото? Това е най-често задаваният въпрос от страна на 
скептиците. 
"За разлика от тях ние преди близо 25 години съвсем съзнателно се отказахме от активна парична политика (вързахме 
лева с еврото - бел. ред.). За нас няма смисъл да стоим извън еврозоната и икономиката ни вече толкова години да не 
може да се възползва от механизмите на паричната политика и да ускори сближаването. Докато страните членки, които 
все още не са влезли в ERM2, имат тези механизми", обяснява доц. Виктор Йоцов, преподавател катедра "Финанси" в 
УНСС и бивш представител на България в МВФ.  



22 

 

Що се отнася до обикновените хора, по думите му "всичко ще протече бързо и неусетно", почти както е било и 
при деноминацията на лева през 1999 г. "Инфлация няма да има и примерът с Гърция е некоректен", казва доц. Йоцов. В 
бързината си да влезе в еврозоната южната ни съседка изкуствено е държала инфлацията ниска, която после избила. 
"Защо нямаше инфлация в Германия, Франция, Холандия? Защо нямаше инфлация в балтийските страни? Те също имаха 
паричен съвет", пита Йоцов. 
На другия полюс критиците на замяната на лева с еврото имат съвсем други обяснения за ситуацията. 
"Еврото не е добра валута  
Самата еврозона, вместо да елиминира неравенствата между държавите, за последните 20 години постигна точно 
обратното. Гърция, Испания, Италия са много по-назад икономически спрямо Германия и Холандия, например", казва 
икономистът Георги Вулджев от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП), чиито членове не подкрепят 
приемането на еврото. Той не приема тезата, че валутният борд вече е отнел част от финансовия суверенитет на страната 
и няма какво да губим: "Все пак ние контролираме чрез БНБ механизма на валутния борд, а Народното събрание, ако 
реши, може да отмени закона". 
От ЕКИП смятат за притеснително, че на членството в еврозоната се гледа като на "свещена крава" и не се 
отворя дума за референдум. Социологически проучвания по темата показвали, че повечето българи искат допитване по 
въпроса, като половината от анкетираните са против влизането в еврозоната и само 19% го подкрепят.  
Доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при БАН е върл противник на "унищожаването на 
националната ни валута" и загубата на част от суверенитета на държавата ни. "Защо се бърза толкова много? Нито 
ситуацията е благоприятна, нито България е цъфнала и вързала, за да мине по бързата писта", пита Сарийски. Според 
него причината идва отвън: "Да се вкара следващата страна в еврозоната, означава бетониране в рамките на 
европейската идея и блокиране на всякакви възможности за маневри. Когато влезем вътре, губим и малката свобода, 
която имаме, и няма да можем да откажем и най-големите безумия, които ни се налагат". Той дава пример с Гърция, 
където по време на финансовата криза ЕЦБ наложи ограничение всеки грък да може да тегли от банкомат само до 30 
евро на ден от сметките си. "И ние в България ще бъдем заплашени буквално от спиране на пари, ако решим да 
направим нещо, което не се приема от еврозоната", предупреждава доцентът от БАН. 
Умерените скептици поставят под съмнение 
не дали, а кога ще влезем в еврозоната  
"Така наречената чакалня изобщо не е място за чакане, а за много активна работа. Не очаквам от 1 януари 2024 г. 
България да стане член на еврозоната. Тази дата сами си я измислихме. Никой не ни е обещавал", 
предупреждава Ивайло Калфин, бивш вицепремиер и министър на външните работи и на социалната политика, а сега 
изп. директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. Той смята, че България не трябва 
да влиза в еврозоната под политически натиск или с политически уговорки. "Добре е да се подготвим за това участие -
 българската икономика да се доближи до европейските по доходи и по производителност. За три години обаче не могат 
да се случат чудеса", смята икономистът.  
Подобно виждане има бившият премиер Стефан Софиянски, по чието време бе приет валутният борд у нас. "Не виждам 
обективна възможност приемането на еврото да стане по-рано от 5-6 години. Бързото влизане в еврозоната ще бъде 
грешка и тежко ще засегне интересите на обикновения български гражданин. Ще подпечатаме нашата бедност, ако сега 
влезем в еврозоната", смята той. Според него на страната ни ѝ трябват поне 4-5 години постоянен ръст на БВП от 6 -10%, 
така, както е било при последните страни, приели еврото - прибалтийските републики и Словакия. "Само така инерцията 
и стабилната икономика ще стоят зад българския лев. И тогава, излизайки от валутния борд, БНБ трябва да 
промени курса на лева спрямо еврото в по-благоприятно съотношение - например 1 евро за 1 лев или поне за 1.50 лева. 
Така пенсионерът с 400 лв. пенсия ще получи 400 или 300 евро, а не 200 евро. Така българите ще влязат с по-високи 
доходи в еврозоната. Тогава те ще ни канят, вместо ние да се натискаме с някакви химерни дати", казва Софиянски. 
 
√ За хиляди европейци ваксините вече са неизбежни 
Все повече държави въвеждат ковид паспорти за ежедневни дейности  
Докато България остава бяло петно на ваксинационната карта на Европа, за хиляди европейци ваксините вече са 
практически задължителни. Все повече правителства прибягват до крайни мерки в последните седмици на лятото, за да 
надбягат делта варианта на коронавируса с усилено темпо на ваксинация. В някои държави ваксинацията е 
задължителна за определени съсловия, в други ковид паспортите стават незаобиколимо препятствие пред ежедневни 
дейности. 
Навсякъде подобни мерки се посрещат с многолюдни протести, но от другата страна на спора се трупат данни, че този 
подход дава резултат. В седмицата след като президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че в ресторант ще се 
влиза само с ковид паспорт, рекордните 3.7 млн. французи си записаха час за ваксинация. А и независимо от бунтовете, 
ЕС постигна над 50% напълно ваксинирано население над 18-годишна възраст, така че привилегиите за ваксинирани 
идват в реда на нещата. 
Ваксинацията - задължителна  
Една от причините за започналите в Гърция протести е въведената задължителна ваксинация за медицинския персонал и 
работещите в старческите домове. Тя беше обявена преди две седмици. Неваксинираните служители на старчески 
домове няма да бъдат допускани на работните си места от 16 август, а медиците имат срок до септември да се 
ваксинират. Ваксините все още не са задължителни за учителите, но те са призовани да се ваксинират до началото на 
учебната година. Това е само началото - в края на миналата седмица правителството прокара спорна промяна, с която 
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делегира права на здравния министър да въвежда задължителна имунизация за още съсловия. "Няма да затваряме 
отново цялата държава заради едно неваксинирано малцинство", обяви премиерът Кириакос Мицотакис. 
Гърция не е първата с такава мярка и едва ли ще е последната. Този почин бе първо възприет от Италия, която още през 
април въведе задължителни ваксини за медицинските работници. Тези, които откажат ваксинация, имат избор да бъдат 
преместени на място, където не рискуват да разпространят вируса или да бъдат отстранени в неплатен отпуск за цяла 
година. 
Франция също въвежда задължителна ваксинация за някои съсловия и хора, които работят с уязвими групи. Здравните 
работници имат срок до 15 септември да се ваксинират. В противен случай няма да бъдат допускани на работа и няма да 
получат заплата. С началото на учебната година през септември започва ваксинационна кампания в училищата. 
"Ваксинацията е въпрос на лична отговорност, но също и въпрос на нашата свобода", коментира при обявяването на 
мерките президентът Еманюел Макрон. 
Преди десетина дни Унгария също обяви задължителна ваксинация за медицинския персонал. "Не сме привърженици на 
принудата, но ще направим изключение за една област - здравните работници", обяви премиерът Виктор Орбан. 
От октомври всеки, който работи в старчески дом във Великобритания, трябва да е ваксиниран. Същото важи и за 
приходящите служители в тези домове, които са особено слабо звено в противоепидемичните мерки. В момента на 
Острова все още текат спорове с представителните организации на тези служители, тъй като и без тази мярка секторът 
страда от глад за кадри. Води се дискусия и за задължителна ваксинация на медицинския персонал, въпреки че и в двата 
сектора делът на ваксинираните е висок - при служителите в старческите домове например е 78%. 
С ковид паспорт до магазина 
Втората насока на новите мерки е превръщането на ковид сертификата в ковид паспорт. В редица страни човек вече 
трябва да има тест или ваксина, за да влезе в ресторант, търговски център, бар или масова проява като концерт. Засега 
отрицателният тест все още е алтернатива на ваксината, макар че не е въпрос с повишена трудност колко хора и докога 
ще издържат да тичат до лабораторията всеки път, когато искат да излязат на ресторант или да влязат в мол. 
Тук Великобритания е една стъпка напред - от края на септември, когато всички пълнолетни граждани би следвало да са 
получили възможност да се ваксинират, страната ще изисква завършен курс на ваксинация при посещение на места с 
голямо струпване на хора, като нощните клубове например. Решението на премиера Борис Джонсън предизвика голям 
ропот, тъй като съвпадна във времето с вдигането на всички ограничения и отварянето на нощните клубове за пръв път 
от 16 месеца. В случая негативният тест няма да важи. 
Мерките във Франция не са по-леки, макар и да предвиждат все още възможност ваксината да се замени с отрицателен 
тест. Звучи невероятно, че точно Франция ще предприеме такива стъпки, но от следващия месец страната ще изисква 
здравен пропуск за влизане в барове, ресторанти, кафенета и търговски центрове. Такъв пропуск вече се иска при 
посещение в музеи, туристически забележителности и културни институти и свари куп туристи неподготвени - редица 
телевизии показаха репортажи от опашки за тестове пред Айфеловата кула. 
Здравният пропуск включва обичайните три възможности - ваксинация, отрицателен тест или доказателство за прекаран 
COVID-19, но за да насърчи ваксинацията френското правителство прави тестовете платени (досега те бяха безплатни). 
Късно в събота Сенатът одобри предложенията на кабинета, но направи някои ревизии - т.нар. passe sanitaire да не важи 
за откритите тераси на ресторантите и кафенетата, да не се прилага към малолетните и да влезе в сила от септември, а не 
от следващия месец. Предстои да видим как ще гласува Националното събрание (долната камара на парламента). 
По съседски е известно, че такива мерки бяха въведени и в Гърция и Кипър. В Гърция правителството даде право на 
избор между места само за ваксинирани и места със смесен достъп. В първите от 15 юли допускат само хора с ваксина 
или с доказано преболедуване, но пък ограниченията в капацитета са по-леки. При втория вариант може да се влезе и с 
отрицателен тест, но пък ограниченията за запълване на местата са по-строги. Повечето ресторанти, барове, кина, театри 
и пр. избраха все пак смесения подход. 
В Кипър от миналата седмица се иска ковид сертификат дори за пазаруване в супермаркет - клиентите трябва да са 
ваксинирани или да имат отрицателен тест. Дo 31 юли ĸopoнaвиpycният "Бeзoпaceн пpoпycĸ“ (ЅаfеРаѕѕ) e зaдължитeлeн 
зa вcичĸи мecтa нa oтĸpитo и зaĸpитo, ĸъдeтo cъглacнo здpaвнитe пpoтoĸoли мoгaт дa ce cъбepaт пoвeчe oт 20 дyши. 
Cepтифиĸaтът yдocтoвepявa вaĸcиниpaнe, пpeбoлeдyвaнe или 72-чacoв тecт. Българи, летували там след въвеждането на 
правилата, разказват, че ресторантьорите винаги питат за сертификат, но рядко го проверяват. 
Последната страна, обявила подобни мерки, е Италия. От 6 август страната иска ковид сертификат, който там се нарича 
зелен пропуск, за посещение на басейни, фитнеси, спортни прояви, концерти, панаири, културни институции като музеи, 
кина и театри. Нощните клубове остават затворени, а баровете и ресторантите също ще изискват на входа сертификат. 
Зеленият пропуск трябва да включва минимум една доза ваксина, преболедуване или отрицателен тест от последните 24 
часа. Той вече се изисква за посещение на сватба или старчески домове.  
КЪДЕ СМЕ НИЕ 
България е на последно място по ваксинация в ЕС, без шанс да навакса тази незавидна позиция в последните свободни 
седмици преди началото на новото влошаване. У нас ваксинирани с две дози са 16.7% от пълнолетното население, 
докато в ЕС този дял е 53.6%. Възрастното ни население е също най-неваксинираното. За сметка на това у нас няма дори 
и опит за дебат има ли нужда от задължителна ваксинация за съсловията, които контактуват с най-уязвимите групи. 
Единственият, който повдига този въпрос, е главният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, но служебният здравен 
министър е убеден, че ваксините трябва да бъдат доброволни. 
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√ Ангела Меркел даде последната си федерална пресконференция  
Ангела Меркел направи последната си поява в ролята на канцлер на Германия на лятната федерална пресконференция - 
традиция, организирана от Профсъюза на берлинските журналисти. Много от въпросите се фокусираха върху 16-
годишната й работа, съобщава ''Дойче веле'', предава БГНЕС. 
Канцлерът бе попитана къде ще бъде на 26 септември в 18:00 ч., вечерта, когато ще се проведат федералните избори. 
След малко колебание тя каза: "Още не съм мислила за това. Но ще имам някаква връзка със скъпата за мен партия''. 
По време встъпителното си слово Меркел обърна внимание на две теми: щетите от наводненията в Германия и 
пандемията. Тя говори за "ужасната разруха", причинена от наводненията, споменавайки 170-те души, които са загинали 
до момента. През последните дни канцлерът посети два пъти кризисния регион. ''Ще е необходимо постоянство, за да се 
възстановят щетите'', каза тя. 
Относно пандемията от Covid-19 тя каза, че "колкото повече са ваксинираните, толкова по-свободни ще бъдем отново".  
След встъпителното слово в продължение на 80 минути тя отговаряше по въпроси по различни теми. Обсъдено бе и по-
нататъшното развитие на газопровода "Северен поток-2" в Балтийско море, ситуацията в Афганистан, конфликтът в Кипър 
и скандалът с подслушването със софтуера ''Пегас'' и климатичните промени. 
Меркел почти не спомена други германски политици по име. Единственият, когото спомена, е Армин Лашет, председател 
на ХДС и неин потенциален наследник като канцлер. Меркел отхвърли обвинението, че Лашет, който е и премиер на 
провинция Северен Рейн-Вестфалия, която бе силно засегната от наводненията, се отнася пренебрежително към 
опазването на климата.  Меркел спомена Конференцията на ООН за изменението на климата COP26 в Глазгоу в началото 
на ноември, на която трябва да се постигне напредък. Новото правителство на Германия ще трябва да се справи с това 
след изборите за Бундестаг, подчерта канцлерът. 
Меркел също обърна внимание на значението на сътрудничеството в обществото, на изграждането на политически 
мостове, които в момента липсват и изрази своите притеснения по тази тема. Компромисите са ''съставна част от всяка 
демокрация'', бяха думите ѝ. В същия дух тя каза, че е важно да не се смесват факти с емоции: ''Фактите са си факти и на 
тях трябва да се обърне внимание''. 
Накарая Меркел простичко завърши: "Бих искала да благодаря. За мен беше удоволствие". 
А след малко повече от два месеца германците ще изберат следващия парламент - а заедно с него и следващия канцлер.  
 
Мениджър 
 
√ САЩ за инвестиционния климат у нас: Ниски разходи, но и висока корупция  
България продължава да е привлекателна дестинация за инвестиции с ниски разходи и с правителствени стимули за нови 
инвестиции. 
Това се посочва в ежегодния доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в държавите по 
света. 
Страната се нарежда в челните места в ЕС по евтина работна ръка и плоски корпоративни данъци, както и данъци върху 
доходите, се казва още в доклада. 
България обаче е с най-ниския процент на производителност на труда в ЕС, а в средносрочен план производителността е 
допълнително изложена на риск поради бързо свиващото се население, пише още в доклада. 
Инвеститорите в страната остават загрижени за върховенството на закона в България. "Наред с ендемичната корупция, 
инвеститорите цитират и други проблеми, възпрепятстващи инвестициите, включително трудности при получаването на 
необходимите разрешителни, непредсказуемост, поради чести регулаторни и законодателни промени, спорадични 
опити за отричане на дългосрочните държавни договори и неефективна съдебна система", се казва още в документа. Ето 
и още от заключенията в него. 
С някои изключения, чуждестранните субекти се третират по същия начин като националните фирми и техните 
инвестиции не се проверяват или ограничават по друг начин. Има осезаем ръст в разработването на софтуер, 
техническа поддръжка и аутсорсинг на бизнес процеси, отчита доклада. Секторите за информационни технологии 
(ИТ) и бек офис аутсорсинг привлякоха редица компания от Европа и САЩ в България, а много от тях създадоха 
глобални и регионални центрове за услуги в страната. 
Приемането на еврото ще премахне валутния риск и ще помогне за намаляване на транзакционните разходи с някои 
от ключовите европейски търговски партньори в страната, се отчита в доклада. 
През 2020 г. България страда от пандемията на COVID-19 и свързаните с нея изключвания, въпреки че въздействието 
върху икономиката е по-малко осезаемо, в сравнение с много други европейски държави. Бюджетният дефицит през 
2020 г. бе 3%, най-нисък в ЕС. 
Туризмът, логистиката, услугите и автомобилният сектор бяха особено засегнати от пандемията. Отчита се 
спад в икономиката през 2020 г. с 4,2%, като се очаква ръст през 2021 г. с между 2,5 и 4,1%. 
Очаква се това възстановяване да се дължи на по-високи заплати, финансирани от ЕС, публични инвестиционни 
фондове за възстановяване от пандемията, както и увеличаване на износа. 
България ще получи 6,2 милиарда евро за шестгодишен период (2021 -2026 г.) от безвъзмездните средства за 
възстановяване след COVID-19 на ЕС, за да подобри икономиката си в засегнатите области, включително зелена 
енергия, дигитализация и развитие на частния сектор. Няма законови ограничения за чуждестранната собственост 
или контрол върху фирмите. 
 
 

https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/bulgaria/
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√ Русия вдигна основната лихва на 6,5% 
В разрез с всички водещи икономики основната лихва в Русия беше увеличена с 1 процентен пункт и вече е 6,5%, 
предаде ТАСС. Това е 4-тото поредно покачване на основната лихва в страната, което я отвежда до най-високото 
ѝ равнище от 2014 г. насам. 
„По-бързия ръст на търсенето спрямо възможностите за увеличаване на производството доведе до ръст на инфлацията“, 
се казва в съобщение на Руската централна банка. 
Инфлацията в страната се изкачи до най-високото си ниво за последните 5 години през юни. Тя достигна 6,5% за 
последните 12 месеца, което е рекорд от август 2016 г. 
Именно заради инфлацията Русия ще се опита да ограничи достъпа до пари, като повиши тяхната цена с по-висока 
основна лихва. Междувременно Централната банка на Русия обяви, че увеличава прогнозата за икономически растеж на 
страната от 3-4% на 4-4,5% за 2021 г.  – най-вече заради решението на ОПЕК+ да увеличи производството на петрол.   
 
√ Петролът поевтиня заради опасенията за търсенето  
Цените на петрола се понижиха в понеделник на фона на опасеният за търсенето на фона на разпространението на 
вариантите на COVID-19 и наводненията в Китай, предаде Ройтерс. 
 Към 8:35 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,49 долара, или 0,66%, до 73,61 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,51 долара, или 0,71%, до 71,56 долара за барел. 
Случаите на заразени с коронавирус продължиха да нарастват през уикенда, като някои страни дори отчитат рекордни 
дневни увеличения и разширяват ограничителните мерки, които може да забавят търсенето на петрол. Китай, който е 
най-големият вносител на суров петрол в света, също отбелязва ръст на случаите на COVID-19 в момент, в който страната 
се бори с тежки наводнения и мощен тайфун. 
Цените на петрола обаче остават сравнително високи на фона на силното търсене в САЩ и очакванията за ограничени 
доставки, като и двата водещи сорта успяха да се възстановят от спад от 7% в понеделник и да завършат седмицата с 
ръст. 
„Търсачите на изгодни оферти се втурнаха към пазара, когато Брентът падна под 70 долара. Данните за търсенето, 
особено от САЩ, продължават да са добри, като това намали опасенията“, коментира Хауи Лий от OCBC Bank в Сингапур. 
 
√ Топ 20 на данъчните убежища в света  
Към кои страни се насочват свръхбогатите, когато търсят данъчни убежища? Хората, които искат да скрият парите си в 
офшорни сметки, за да избягат от данъци, вземат това решение на база на два основни фактора – секретност и 
достъпност. В популярната култура съществува виждането, че тези изисквания се покриват най-добре от малки банки в 
Швейцария и острови в Карибите. 
Макар че това разбиране е изградено върху реални факти, много хора не осъзнават, че водещите данъчни убежища са 
разпръснати по света и че в редиците им попадат и някои от най-големите икономики на планетата. 
Базираната в Лондон неправителствената организация Tax Justice Network съставя Индекса за финансова секретност 
(Financial Secrecy Index - FSI), който класира страни и територии по цял свят на база на два фактора: 
Секретност – Колко добре може банковата система на съответната юрисдикция да прикрива пари. Това включва анализ 
на законите за регистрация на собственост, прозрачността на юридическите лица, данъчните и финансовите регулации и 
нивото на сътрудничество с международните стандарти. 
Мащаб на дейността – Какъв е делът на конкретната юрисдикция в глобалните трансгранични финансови услуги? Този 
показател се базира основно на статистиките на Международния валутен фонд за платежния баланс. 
Съпоставяйки способността на дадена страна или територия да прикрива средства с относителния ѝ дял в глобалните 
офшорни финансови услуги, от Tax Justice Network syzdava създават класация на данъчните убежища, които имат най-
голям ефект върху световната икономика. 
От сайта VisualCapitalist са направили инфографика с Топ 20 на данъчните убежища по света на база на последното 
издание на FSI. 
 

https://www.visualcapitalist.com/worlds-biggest-private-tax-havens/
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На първо място са Каймановите острови, като на втора и трета позиция се нареждат съответно САЩ и Швейцария. 
Следват Хонконг, Сингапур и Люксембург, Япония, Нидерландия, Британските Вирджински острови и Обединените 
арабски емирства. Топ 20 допълват Гърнзи, Обединеното кралство, Тайван, Германия, Панама, Джърси, Тайланд, Малта, 
Канада и Катар. 
За гражданите на някои от тези страни класацията може да изглежда странно, но тук е важно да се отбележи нейната 
относителност. САЩ и Канада може да не са данъчни убежища за американците и канадците, но богаташи от Източна 
Азия и Близкия изток ги използват като такива заради правни пропуски в законите за а данъчното облагане на 
чуждестранни лица. По същия начин ОАЕ са се превърнали в данъчно убежище за богатите африканци. 
На пръв поглед водещите данъчни убежища с разпръснати по цял свят и са драстично различни едни от други. В 
класацията се нареждат както икономически могъщи страни като САЩ и Япония, така и малки държави и територии като 
Каймановите острови, Хонконг и Люксембург. 
Любопитното е в случая е, че много от тях имат връзка с Великобритания. Освен самото Обединено кралство, в Топ 20 
попадат още четири британски коронни владения и задморски територии - Каймановите острови Британските 
Вирджински острови,  Гърнзи и Джърси. 
Важно е да се отбележат и разминаванията между двете категории, като на първите места по „секретност“ всъщност се 
нареждат Малдивите, Ангола и Алжир, но тези страни не попадат сред водещите 20 данъчни убежища, тъй като 
отговарят за по-малко от 0,1% от общите офшорни финансови услуги. 
 
√ Европейските акции вървят към седмичен ръст  
Европейските акции в петък бяха на път да приключат седмицата с ръст, след като оптимизма около сезона на отчетите и 
обещанието на Европейската централна банка да запази благоприятната си парична политика засенчиха рисковете около 
нарастващия брой на заразените с COVID-19, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст 3,82 пункта, или 0,84%, до 460,35 пункта. Банчмаркът се бе насочил 
към седмичен ръст от 1%, като това би било най-доброто му седмично представяне от месец насам. 
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Немският показател DAX се повиши със 128,09 пункта, или 0,83%, до 15 642,63 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 регистрира ръст от 54,75 пункта, или 0,79%, до 7 023,05 пункта.Френският измерител CAC 40 напредна с 
61,76 пункта, или 0,95%, до 6 543,35 пункта. 
За доброто представяне на европейските пазари силно допринесе автомобилния сектор. Акциите на Daimler поскъпнаха 
с 4,02%, след като Kepler Cheuvreux повиши рейтинга си за книжата на германския гигант на „купувай“. 
Цената на книжата на френския производител на автомобилни части Valeo скочи с 8,33%, след като компанията отчете 
по-добри от прогнозираното продажби и печалба за първата половина на годината и заяви, че очаква недостигна на 
чипове и други ключови технологии да отслабне. Акциите на нейните конкуренти Peers Faurecia и Continental AG 
поскъпнаха съответно с 5,45% и 4,37%. 
Като цяло пазарите успяха да се възстановят след тежката разпродажба в понеделник на фона на опасенията, че бързото 
разпространяване на Делта варианта на коронавируса може да забави икономическото възстановяване. Силните 
корпоративни отчети и ангажираността на ЕЦБ за поддържане на рекордно ниски лихви обаче подкрепиха STOXX600 и го 
върнаха до ниво, което е само на 0,5% под рекордното. 
Акциите на Dassault Aviation скочиха с 4,75%, след като френският производител на изтребителите Rafale отчете по-
високи продажби и печалба за първото полугодие. Цената на книжата на британския мобилен оператор Vodafone 
нарасна с 2,76% на фона на ръста на приходите от услуги на компанията с 3,3%  за първото тримесечие. 
Акциите на нидерландската компания за оборудване за производство на чипове ASML поскъпнаха с 1,24% до нов 
рекорден връх, след като повишаването на прогнозата на компанията за продажбите през 2021 г. от началото на 
седмицата накара брокерите да повишат ценовата си цел за книжата на фирмата. 
Печалби в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в четвъртък, след като силното представяне на 
технологичния сектор засенчи неочаквания скок на заявленията за помощи при безработица, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 25,35 пункта, или 0,07%, до 34 823,35 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 8,79 пункта, или 4 367,48 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 8,79 пункта, или 0,2%, до 4 367,48 пункта. 
Инвеститорите отново заложиха на любимите си технологични акции, след като оптимизма около сектора нарасна преди 
финансовите отчети на големите имена в бранша. Цените на книжата на SalesForce, Amazon и Facebook се повишха 
съотвено с 2,55%, 1,47% и 1,43%“ 
Акциите на Microsoft поскъпнаха с 1,68% след като Citi повиши ценовия си таргет за книжата на компанията и заяви, че 
технологичният гигант има потенциал да надмине очакванията на Уолстрийт, когато представи финансовия си отчет 
следващата седмица. Цената на книжата на Apple се пвоиши с 0,96%, след като Canaccord Genuity заяви, че има „силно 
търсене“ на продуктите на компанията преди нейния отчет. 
Цялостният пазар също продължава да върви нагоре, като някои инвеститори вярват, че секторите, зависими от 
икономическото възстановяване, скоро ще се върнат на преден план, а технологичните акции ще отстъпят. 
„Икономиката продължава да е в етап на изключително силно възстановяване, докато корпоративните печалби и 
приходи растат рязко. Средата е доста позитивна“, коментира Рон Темпъл от Lazard Asset Management. 
Акциите бяха подложени на натиск в ранната търговия, след като стана ясно, че броят на заявленията за помощи при 
безработица е достигнал 419 хил. през последната седмица. Това е повече от прогнозираните от анализаторите 350 хил. 
заявления и ръст в сравнение с коригираните данни за предходната седмица от 368 хил. молби. На този фон доходността 
по 10-годишните американски държавни ценни книжа падна до 1,265% . 
В САЩ продължава силният сезон на отчетите, като American Airlines обяви, че е на печалба за второто тримесечие, 
слагайки край на пет поредни тримесечия на загуба на фона на  възстановяването на туристическото търсене и 
правителствената подкрепа. Въпреки това акциите на компанията поевтиняха с 1,12%. От Southwest Airlines също 
отчетоха тримесечна печалба, но цената на книжата на компанията падна с 3,46%. 
Акциите на Texas Instruments поевтиняха с 5,32% след като производителят на чипове надмина очакванията на 
анализаторите за второто тримесечие, но предупреди, че резултатите от третото тримесечие може да не отговарят на 
техните прогнози. 
Досега 15% от компаниите от S&P 500 са представили финансовите си отчети за тримесечието, като 88% от тях са 
надминали пазарните очаквания за печалба, а 84% прогнозите за приходи, сочат данни на Refinitiv. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Азиатските борсови индекси регистрираха смесени резултати в петък, като акциите на технологичните компании в 
Хонконг регистрираха загуби на фона на опасенията относно регулаторния натиск, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite отчете спад от 24,34 пункта, или 0,68%, до 3 550,4 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 35,72 пункта, или 1,43%, до 2 468,14 пункта. Хонконгският бенчмарк 
Hang Seng изтри 401,86 пункта от стойността си, или 1,45%, достигайки ниво от 27 321,98 пункта. 
До тези загуби се стигна, след като Пекин съобщи, че обмисля сурови наказания за китайската компания за споделени 
пътувания Didi. Потенциалните мерки варират от глоба, която ще бъде по-голяма от платените по-рано тази година 2,8 
млрд. долара от Alibaba, или делистване на компанията от борсата в САЩ, след първичното и публично предлагане през 
миналия месец. Акциите на Didi поевиняха с 11,30%. 
Цените на книжата на технологичните компании Tencent, Kuaishou и Meituan се понижиха съответно с 2,39%, 10,75% и 
2,36% 
Южнокорейският показател Kospi отчете ръст от 4,21 пункта, или 0,13%, до 3 254,42 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 8 пункта, или 0,11%, до 7 394,4 пункта. 
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Токийската фондова борса днес е затворена по случай отбелязването на Деня на здравето и спорта в Япония, който 
съвпада с откриването на Летните олимпийски игри Токио 2020. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,11 пункта, или 0,02%„ до 559,84 пункта. BGBX40 се понижи с 0,16 пункта, или 0,13%, до 123,27 
пункта. BGTR30 напредна с 0,14 пункта, или 0,02%, до 597,14 пункта. BGREIT се понижи с 0,16 пункта, или 0,10%, до 156,72 
пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Новият премиер - без партиен стаж във властта 
в. 24 часа - Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока 
в. Монитор - Всеки четвърти ученик на ръба на двойката 
в. Телеграф - Удряме 2 милиона ваксини 
в. Труд - Кроят правителство по модел на президента 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - БСП призна: пак има лидерски проблем, но не е сега моментът 
в. Труд - Край на опашките от тирове по границите 
в. Труд - Горящо сметище обгази магистрала "Струма" 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет: Реформата във висшето образование е сред 
малкото успешни, защото за нея имаше надпартиен консенсус 
в. Монитор - ЛАМБРО ПОПОВ, секретар на Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост: Една трета от 
сградите у нас са необитаеми 
в. Телеграф - Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и социалната политика: Хората с високи пенсии 
с по-голямо увеличение 
в. Труд - Проф. Христо Смоленов пред "Труд": Лицемерието, алчността, агресията и лъжата са конници на Апокалипсиса 
Водещи анализи 
в. 24 часа - "Денят на мармота" в чисто новия български парламент 
в. Монитор - Без ново разделение, моля! 
в. Телеграф - Изнудват курортистите с Андрешковски номера 
в. Труд - Зеленият преход ще повиши цената на тока 
 
√ Предстоящи събития на 26 юли 
София. 

- От 10.00 ч. часа в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет Националният съвет за тристранно 
сътрудничество ще проведе извънредно заседание. 

- От 10.00 ч. в пресцентъра на Висшия съдебен съвет екипът по проект „Създаване на модел за 
оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна 
информационна система на съдилищата" ще представи резултатите по него и Единната информационна 
система на съдилищата. 

- От 12.00 ч. ще се състои онлайн дискусия с участието на вицепремиера Атанас Пеканов и изпълнителния 
директор на WWF България Веселина Кавръкова за концепцията на четвъртата и крайна версия на Плана 
за възстановяване и устойчивост. 

- От 13.30 ч. в зала "Джон Атанасов" в Sofia Tech Park ще се състои официалната церемония, част от 
инициативата "Ало, Космос! Говори България". 

- От 20.30 ч. в парка на „Военна академия" ще се състои концерт на Б. Т. Р. 
*** 
Бургас 

- От 16.30 до 22.00 часа в Културен дом НХК продължават прожекциите, част от „София филм фест на 
брега". 

- От 20.30 часа в Летния театър ще започне „Омайна нощ". 
- От 20.30 часа на Открита сцена „Охлюва" Дните на руската култура продължават с концерт на Ансамбъл 

„Здравец". 
*** 
Видин. 

- От 19.00 ч. на крепостта „Баба Вида" ще се състои официално откриване на Фестивала на изкуствата 
„Дунавски вълни". 

- От 19.10 ч. на крепостта „Баба Вида" ще се състои концертът "Дунавски валс". 
*** 
Добрич. 
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- От 14.00 ч. в Община град Добрич ще се състои публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на 
Общината и на програмата за капиталовите разходи. 

- От 19.30 ч. на пл. „Свобода" предстоят концерти на състави по време на XIX-то издание на 
Международния фестивал „Фолклор без граници". 

*** 
Ловеч/ село Сливек 

- От 14.00 ч. ще се проведе семинар на тема „Преброяване 2021-цели, методология, етапи на работа и 
инструментариум". 

*** 
Стара Загора 

- От 10.30 ч. в Руски център „Захарий Княжески" ще се състои творческа работилница. 
*** 
Шумен 

- От 14.00 ч. в зала 203 на общинската администрация кметът на Община Шумен Любомир Христов ще 
има приемен ден. 

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

- Има ли резултати от проведените досега консултации между част от партиите в парламента - в студиото Арман 
Бабикян, Антоанета Цонева и Атанас Зафиров 

- Каква ще бъде формулата на властта и колко дълго ще продължат консултациите за ново правителство - анализ 
на политолозите проф. Анна Кръстева и доц. Антоний Гълъбовю 

- Ще падне ли стената в отношенията между България и Република Северна Македония - гост в студиото лидерът 
на партия Граждански демократичен съюз Петър Колев 

- Масова сеч на дървета в София. На живо: Кой и защо посегна на липите в кв. "Манастирски ливади" 
- На живо: Защо детска площадка остана разрушена след ремонт за подмяна на тръби в столичния кв. "Младост" 
- Защо 2 месеца месеца институциите не реагират на сигналите на жители от пернишкия квартал Рударци за теч от 

водопровода 
БТВ, "Тази сутрин" 

- За работата на прокуратурата и делата в специализирания съд. Гост зам.- главният прокурор Даниела Машева. 
- След консултациите в парламента. Увеличава ли се шансът за съставяне на правителство с мандата на "Има 

такъвв народ" . Коментар на Нидал Алгафари, проф. Росен Стоянов и Кънчо Стойчев. 
- Брутална агресия към бездомни кучета. Кой изби десетки животни по особено жесток начин? 
- На живо от Токио. За първия спечелен медал на Олимпиадата от Антоанета Костадинова, разказват специалните 

пратеници на BTV Флорина Иванова и Димитър Тасев. 
- "Ало, говори Космос". 

 

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

