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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Debati.bg 
 
√ Асен Василев отказа да приеме проектобюджета на Здравната каса 
Финансовият министър Асен Василев се възпротиви на предложения от управителя на НЗОК Петко Салчев 
проектобюджет на касата. Това стана ясно по време на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, който се провежда в момента. „Този бюджет няма да бъде съгласуван от Министерството на финансите 
в този му вид. В този бюджет липсват 14 млн. лв. за администрирането на ваксини, които са предвидени да бъдат по 
бюджета на НЗОК. И освен това допълнителните 3 млн. лв., които са за допълнителна администрация не трябва да бъдат 
включени в бюджета“, заяви служебният финансов министър.  
Василев обясни, че това не е ново изискване и тази дейност ще отпадне от НЗОК и ще остане там където се администрира 
в момента – Агенцията за социално подпомагане (АСП).  
„Ако тези две корекции бъдат направени, бюджетът ще бъде приемлив. Иначе предлагам да не обсъждаме въобще 
бюджета на НЗОК“, призова министърът. От думите на управителя на касата проф. Петко Салчев стана ясно, че в проекта 
на бюджета на Касата се предвиждат до края на годината постъпленията да са в размер на 134.5 млн. лв., като от 
здравноосигурителни вноски те ще бъдат 105 млн. лв. и от трансфери за здравно осигуряване – 29 млн. Димитър 
Манолов от КТ „Подкрепа“ коментира, че не може да си обясни за какво е спорът и че Касата плаща според описаното в 
Закона и подчерта, че по-скоро подкрепят проектобюджета.  
От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) също изразиха принципна подкрепа, но добавиха, че имат 
резерва спрямо съотношението доболнична и извънболнична помощ. От Стопанската камара засега се въздържаха от 
подкрепа. На заседанието на Съвета за национално сътрудничество стана ясно още, че повишение има в почти всички 
бюджети. Министърът на социалната политика Гълъб Донев посочи, че политиката за здравеопазване е заложено 
повишение, което да може да поеме плащанията към работещите на първа линия.  
Повишение има и в областта на социалната политика за преизчисление на пенсиите с тежестта на осигурителния стаж. 
Заложени са и над 230 млн. за други социални плащания, сред които финансова помощ за пенсионерите, които са с 
пенсия под линията на бедност. Ще бъдат подкрепени и родители на деца до 14 години, ако има ново затваряне заради 
коронавируса, обяви министърът. 
 
Investor.bg 
 
√ Тристранният съвет прие актуализацията на бюджета с допускане на тежка COVID криза 
Министърът на финансите има бележки по бюджета на НЗОК, които ще се уточняват 
Социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) са подкрепили проектите за 
актуализация на държавния бюджет, на бюджета за общественото осигуряване и на Здравната каса. 
Това обяви служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев на брифинг пред журналисти в 
Министерския съвет след днешното извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на 
което се обсъдиха проектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г., на промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване 
за 2021 г., както и на промените в Закона за държавния бюджет на България за 2021 г., предава БТА. 
Предстои единствено бюджетът на НЗОК да бъде уточнен, а актуализацията на държавния бюджет по думите на 
финансовия министър е направена при допускане за тежка COVID криза. 
"Това, което служебното правителство предлага като изменение и допълнение в съответните бюджети, е да може 
държавата до края на годината да продължи да функционира нормално, в рамките на приходите, които ще бъдат 
акумулирани допълнително в държавния бюджет, за да не допуснем превишение на дефицита, а всъщност с 0,5 
процента се намалява дефицитът по закона за бюджета за 2021 г.", каза Гълъб Донев. Той уточни, че допълнителните 
приходи идват от по-голямата събираемост от страна на данъци и акцизи, както и от социални и здравни вноски. 
Повишение на разходите има в почти всички бюджети, посочи вицепремиерът Гълъб Донев. 
В политиката за здравеопазването е заложено повишение, което да може да поеме плащанията, които се дължат от 
бюджета към системата на здравеопазването. Повишение има и в областта на социалната политика, където се предлага 
преизчисление на пенсиите с тежестта на осигурителния стаж във формулата. Заложени са и над 230 млн. лева за други 
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социални плащания, включително мярката, която е за месечната финансова помощ за пенсионерите, които са с доходи 
под линията на бедност. Предвидени са и допълнителни плащания към семействата с деца до 14-годишна възраст - ако 
се наложи затваряне на тези ученици, родителите да може да получат съответната подкрепа. 
82 млн. лв. допълнително са заложени по Закона за личната помощ, защото там има превишение на ползвателите. 
Служебният министър на финансите Асен Василев уточни, че тази актуализация е направена при допускане за 
тежка COVID криза, подобна на тази през ноември и декември миналата година. 
„Заложените параметри на растеж и инфлация са съобразени с такъв сценарий. Плащанията, които са необходими и към 
бизнеса и здравната система, също са съобразени с такъв сценарий. Те са условни - ако не се случи такава криза, 
плащанията ще са доста по-малки. Ако се случи такава криза, те ще бъдат осигурени. Идеята на тази актуализация е 
парламентът да прецени и идвайки едно ново правителство, да има финансов ресурс да се справи с потенциално тежка 
вълна на Covid до края на година, без да трябва да се предприемат някакви спешни или извънредни мерки по отношение 
на финансите на държавата“, посочи Асен Василев. 
В рамкикте на извънредното заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество стана ясно, че Асен 
Василев не приема предложения от управителя на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ Петко Салчев 
проектобюджет на здравния фонд, допълва БГНЕС. 
„Актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса няма да бъде съгласувана от Министерството 
на финансите в този вид“, каза служебният министър на финансите Асен Василев. 
„В този бюджет липсват 14 млн. лв. за администрирането на ваксини, които са предвидени да бъдат по бюджета на 
НЗОК. И освен това допълнителните 3 млн. лв., които са за допълнителна администрация не трябва да бъдат включени в 
бюджета", заяви той. 
Василев обясни, че това не е ново изискване и тази дейност ще отпадне от НЗОК и ще остане там, където се 
администрира в момента – Агенцията за социално подпомагане. 
"Ако тези две корекции бъдат направени, бюджетът ще бъде приемлив. Иначе предлагам да не обсъждаме въобще 
бюджета на НЗОК", призова министърът.  
От думите на управителя на касата проф. Петко Салчев стана ясно, че в проекта на бюджета на НЗОК се предвиждат до 
края на годината постъпленията да са в размер на 134,5 млн. лв., като от здравноосигурителни вноски те ще бъдат 105 
млн. лв. и от трансфери за здравно осигуряване - 29 млн. лева. 
Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" коментира, че не може да си обясни за какво е спорът и че Касата плаща според 
описаното в Закона и подчерта, че по-скоро подкрепят проектобюджета. "Тези 3 млн., които се местят от джоб в джоб не 
е добре. Най-добре е касата всичко да си прави и процесът да е подреден", заяви той. 
От АИКБ изразиха принципна подкрепа и добавиха, че имат резерва спрямо съотношението доболнична и 
извънболнична помощ. 
От Българската стопанска камара се въздържаха от подкрепа, а от Българската търговско-промишлена палата 
коментираха, че принципно го подкрепят, както и от КРИБ, Съюз за стопанска инициатива. 
Стана ясно още, че в следобедните часове днес ще има заседание на НЗОК, на което ще обсъждат проектобюджета. 
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√ БНБ повиши прогнозата си за ръст на БВП, но рисковете остават 
Централната ни банка публикува актуализираната си прогноза за икономическото развитие, базирана на данните, 
публикувани към 25 юни 2021-а. В сравнение с прогнозата, направена въз основа на информацията към първото 
тримесечие, сегашната дава по високи стойности за ръста на Брутния вътрешен продукт (БВП), но и за инфлацията въз 
основа на Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Очакванията на БНБ са през 2021-а реалният БВП на 
България да нарасне с 4.1%, през 2022-а - с 4.6%, а през 2023-а - с 3.5 процента. При инфлацията за 2021-а прогнозата е тя 
да достигне 3.5 процента. 
В анализа си Централната банка посочва, че в сравнение с публикуваната макроикономическа прогноза от март 2021 г. 
текущите очаквания са за по-висок растеж на реалния БВП за всички години от прогнозния хоризонт. 
За 2021 г. възходящата ревизия на БВП възлиза на 0.3 процентни пункта и се дължи на по-силен растеж на частното 
потребление. Ревизията в прогнозата на частното потребление отразява както по-значителния му годишен растеж през 
първото тримесечие спрямо очакваното в предишната прогноза, така и прогнозирания по-висок размер на реалния 
разполагаем доход на домакинствата и по-силен растеж на кредита. БНБ уточнява, че фактор, който ограничава 
възходящата ревизия в БВП през 2021 г., е прогнозата за по-слабо нарастване на инвестициите в основен капитал 
вследствие почти изцяло на публикувани отчетни данни за сектор "държавно управление" за четвъртото тримесечие на 
2020 година. 
"Данните показват сравнително по-силно нарастване на инвестициите, финансирани с национални средства през 2020-а, 
спрямо тези, реализирани по програми на ЕС, което вероятно се дължи на национални инвестиции с еднократен 
характер, които няма да бъдат повторени в сходен размер през 2021 година", пише в анализа. 
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Ревизията в посока по-висок растеж на реалния БВП през 2022 г. е в размер на 0.7 процентни пункта и е по линия най-
вече на очаквана по-висока инвестиционна активност в страната и по-ограничен спад на правителственото потребление. 
Ревизията по отношение на инвестициите отразява главно включването в прогнозата на средствата, които България се 
очаква да усвои по Националния план за възстановяване и устойчивост в съответствие с информацията, представена в 
Конвергентната програма на Република България (2021-2023) от май 2021 година. 
Що се отнася до инфлацията БНБ казва, че прогнозата за динамиката на ХИПЦ е ревизирана в посока на увеличение в 
края на 2021 г. и 2022 г. спрямо предходната макроикономическа прогноза, докато през 2023-а очакваният темп на 
нарастване на потребителските цени е понижен. Определящо значение за ревизията, направена в прогнозата за 2021-
2022 г., имат допусканията за по-силно нарастване на международните цени на петролни продукти и храни през 2021 г. и 
по-ограничен спад през 2022 г. спрямо допусканията, използвани в прогнозата през март. Подобно на предишната 
прогноза, допусканията за международните цени на петрола и храните през 2023 г. са за понижение, което обаче в 
текущата прогноза е с по-голям размер и това е причина за низходящата ревизия на инфлацията при съответните 
компоненти на ХИПЦ. 
Според БНБ рисковете пред реализирането на базисния сценарий на макроикономическата прогноза са свързани 
предимно с по-слаб растеж на икономическата активност за всички години от прогнозния хоризонт. 
За 2021 г. основен риск продължава да бъде разпространението на пандемията от COVID-19 и по-конкретно потенциално 
ново затягане на ограничителните мерки в света при недостатъчен прогрес в постигането на групов имунитет на глобално 
ниво или разпространение на варианти на вируса, при които ваксините са по-малко ефикасни. При такъв сценарий 
перспективите пред търсенето за български стоки и услуги и икономическите нагласи в страната биха се влошили, което 
ще доведе до поддържане на по-висока норма на предпазни спестявания в икономиката и до отлагане на 
инвестиционни проекти. 
Рискове съществуват и по линия на политическия цикъл в страната, който допълнително би могъл да се отрази в отлагане 
на инвестиционни разходи от страна на фирмите и правителството. Друг риск пред прогнозата, който може да доведе до 
по-нисък растеж на икономическата активност в страната, е възможността за по-бавно възстановяване на свързаните с 
туризъм посещения в страната на чужди граждани при реализиране на по-нисък от заложения в базисния сценарий обем 
на международните пътувания. В периода 2022-2023 г. основните рискове за по-нисък растеж на реалния БВП спрямо 
базисния сценарий произтичат от възможното забавено изпълнение на проекти и инвестиционни разходи, финансирани 
по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост в рамките на Инструмента за възстановяване "Следващо 
поколение ЕС". 
В допълнение съществува несигурност относно общия ефект на финансираните с европейски средства проекти, тъй като 
евентуална промяна в тяхната структура и изпълнение по години спрямо базисния сценарий би довела до различен 
растеж на реалния БВП и на потенциалното равнище на производството. 
Риск от по-слаб растеж на икономическата активност в средносрочен план представлява и вероятността сектори като 
хотелиерство и ресторантьорство да се възстановяват с по-бавни темпове от средните за икономиката. Основен риск за 
евентуално по-голямо нарастване на реалния БВП произтича от възможността за по-силен растеж на частното 
потребление в периода 2022-2023 г. с оглед на сравнително ниската степен на задлъжнялост на домакинствата в 
България и натрупаните през 2020 г. предпазни спестявания. 
Рисковете пред реализирането на прогнозата за инфлацията се оценяват като балансирани за 2021 г. и като ориентирани 
предимно към по-голямо нарастване на цените спрямо базисния сценарий в периода 2022-2023 г. 
 
√ САЩ удължават ограниченията за полети и пътуване заради Covid вариант Делта 
Съединените щати няма да премахнат съществуващи ограничения за пътуване "на този етап" поради опасения относно 
силно трансмисивния вариант Делта на COVID-19 и нарастващия брой случаи на коронавирус в САЩ, заяви представител 
на Белия дом пред "Ройтерс".  
Решението, което идва след срещата на Белия дом на високо равнище означава, че дългосрочните ограничения за 
пътуване, които забраниха на голяма част от световното население достъп до Съединените щати от 2020 г., няма да бъдат 
премахнати в краткосрочен план. 
"Като се има предвид къде сме днес с варианта Делта, САЩ ще запазят съществуващите ограничения за пътуване на този 
етап", каза служителят пред "Ройтерс", позовавайки се на разпространението на варианта Делта в САЩ и в чужбина. 
"Заради варианта Делта случаите се увеличават тук у дома, особено сред тези, които са неваксинирани и изглежда ще 
продължат да се увеличават през следващите седмици." 
Съобщението почти със сигурност обрича американските авиокомпании и американската туристическа индустрия, 
която се надяваше на летните пътувания от европейци и други. Авиокомпаниите лобираха в Белия дом в продължение 
на месеци, за да премахнат ограниченията. 
Понастоящем САЩ забраняват пътувания на повечето неграждани на САЩ, които през последните 14 дни са били в 
Обединеното кралство, 26-те държави от Шенген в Европа без граничен контрол, Ирландия, Китай, Индия, Южна Африка, 
Иран и Бразилия. 
Извънредните ограничения за пътуване в САЩ бяха наложени за първи път през януари 2020 г., за да се справят с 
разпространението на COVID-19. 
Миналата седмица Министерството на вътрешната сигурност на САЩ заяви, че сухопътните граници на САЩ с Канада и 
Мексико ще останат затворени за несъществени пътувания поне до 21 август - дори докато Канада заяви, че ще започне 
да допуска напълно ваксинирани американски туристи от 9 август. 
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Запитан на 15 юли при посещението на германския канцлер Ангела Меркел за това кога САЩ ще премахнат европейските 
ограничения за пътуване, Байдън каза, че "ще мога да ви отговори на този въпрос през следващите няколко дни - какво е 
вероятно да се случи". 
Меркел каза, че всяко решение за премахване на ограниченията "трябва да бъде устойчиво решение. Със сигурност не е 
разумно да се налага да го променяте само след няколко дни". След тази пресконференция случаите в САЩ скочиха. 
Директорът на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) Рошел Валенски заяви, че 
среднодневните седемдневни случаи на нови случаи в САЩ са се увеличили с 53% спрямо предходната седмица. 
Вариантът Делта, който е открит за първи път в Индия, сега включва над 80% от новите случаи в цялата страна и е открит 
в повече от 90 страни. 
Представителят на Белия дом цитира и факта, че миналата седмица CDC призова американците да избягват пътуванията 
до Обединеното кралство, предвид скока на случаите. Но служителят добави: "Администрацията разбира значението на 
международните пътувания и е обединена в желанието си да отвори отново международните пътувания по безопасен и 
устойчив начин." 
Говорителят на Белия дом Джен Псаки заяви, че международните пътувания са "нещо, което всички бихме искали отново 
да видим - не само за туризъм, но и за семейства, които да се съберат". 
Но Псаки добави, че "разчитаме на общественото здраве и медицинските съвети кога ще направим промените, които 
трябва да бъдат направени." 
"Ройтерс" съобщи миналата седмица, че Белият дом е обсъждал възможност за налагане на ваксини COVID-19 за 
международни посетители, но не са взети решения, съобщиха източниците. 
През последните седмици администрацията на Байдън също разговаря с американските авиокомпании за установяване 
на международно проследяване на контактите за пътниците, преди да отмени ограниченията за пътуване. 
В началото на юни Белият дом стартира междуведомствени работни групи с Европейския съюз, Великобритания, Канада 
и Мексико, за да разгледат как в крайна сметка да премахнат ограниченията за пътуване. 
През януари CDC наложи задължителни изисквания за тестване на COVID-19 за почти всички международни пътници. 
 
БНР 
 
√ Иван Нейков: Преизчисляването на пенсиите е добра новина  
Вчера Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда бюджета на държавното обществено осигуряване 
и предложението за преизчисляването на пенсиите от 1 октомври. Служебното правителство предлага увеличението да е 
с 12,5 процента, като минималната пенсия да стане 340 лева. Пенсионерите с най-ниски пенсии ще получат добавки до 
линията на бедност, която за тази година е 369 лева. 
Според бившият социален министър Иван Нейков това е добра новина. В интервю за Радио Варна обаче той подчерта, че 
има резерви към поредното увеличение на пенсиите по административен път. 
"Премахването на несправедливата разлика между старите и новите пенсии е нещо, за което се говори от 10 години. 
Така че това е добра новина. Има още една добра новина - тезите на експертите най-после са чути и служебното 
правителство приема правилна стъпка, а именно - тогава, когато размерът на пенсията е под прага на бедността, да бъде 
предоставяна помощ чрез механизмите на социалното подпомагане. Има и лоша новина - това е подходът, който се 
прилага от последните години за административно увеличение на най-ниските пенсии", каза Нейков. 
Според него, следващото редовно правителство ще продължи политиката на служебния кабинет относно пенсиите. Иван 
Нейков смята, че "редовното правителство няма да посмее да даден заден ход, както не посмя служебният кабинет да 
спре плащането на 50 лева към пенсиите. В социалната сфера има един закон - много лесно се дава нещо, но много 
трудно се спира това, което веднъж е дадено". 
Междувременно социалният министър Гълъб Донев съобщи, че се очаква линията на бедност догодина да е 411 лева, 
което автоматично ще повиши размерът и на пенсиите. 
 
√ Велислав Величков: Обнадеждаващо е, че съдебната реформа е тема номер едно за 46 НС  
Интервю на Снежана Иванова с Велислав Величков в предаването ''12+4'' 
"Обнадеждаващо е, че съдебната реформа е тема номер едно сред приоритетите на 46-ото Народно събрание. От 20 
години се поставя въпросът за реформа в правосъдието, а нито един парламент не е започвал с този приоритет". Това 
заяви пред БНР адвокат Велислав Величков от "Правосъдие за всеки". 
По думите му съдебната реформа е основна тема и за партиите и коалициите, които водят разговори за съставяне на 
правителство с мандат на "Има такъв народ", което, според него, означава, че без постигане на съгласие по темата за 
реформа на съдебната система чрез законови и конституционни промени няма как да се стигне до разбирателство за 
формиране на правителство. 
Адвокат Величков подчерта, че "Правосъдие за всеки" има предложение за отпадане на фигурата на главния прокурор, 
което са представили на вниманието на обществото и политическите сили. 
"Сред партиите в Народното събрание има намерение да се промени начинът на избор на главния прокурор, да се 
ограничат правомощията му, да се въведе парламентарен контрол и отчетност на главния прокурор, както и да има други 
основания за освобождаването му, освен изрично посочените", посочи юристът. 
Той изтъкна, че въпросът за правомощията, статута и отговорността на главния прокурор ще опре до необходимост от 
промени в Конституцията: 

https://bnr.bg/post/101503805/obsajdat-predlojenoto-uvelichenie-na-pensiite
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"Той не може да бъде решен само с промени в Закона за съдебната власт. Затова е много важно разговорите, които 
започват между парламентарните партии, да включват и необходимите конституционни промени, за да не станат 
поредните промени в Закона за съдебната власт, които няма да родят никаква промяна. ... Промените в Закона за 
съдебната власт най-напред трябва да решат проблема с ВСС, защото с тази структура и с този състав, в който половината 
му избираем състав се избира по тайни и неясни уговорки от партиите в парламента, и законодателната власт грубо се е 
намесила в независимостта на съдебната власт, имайки управляваща, а не контролна функция, балансираща ВСС. С този 
състав няма никакъв смисъл да се избира главен прокурор, защото ще получим същия резултат. Необходима е нова 
структура на ВСС и нов негов състав тогава да се премине по нови правила и критерии към избор на нов главен 
прокурор".  
ВСС отхвърли искането за освобождаване на Гешев 
Според адвокат Велислав Величков с решението си да отхвърли като недопустимо внесеното от служебния министър на 
правосъдието Янаки Стоилов искане за освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор, ВСС се е поставил не 
само над закона, а и над Конституцията, като е приел, че е негова преценка кой има право да иска освобождаване на 
обвинител номер едно. 
Интервюто на Снежана Иванова с Велислав Величков в предаването "12+4" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Георги Вулджев: Актуализацията на бюджета е балансирана и не е разточителна 
Необходима е цялостна ревизия на разходната политика, смята икономистът  
Интервю на Лора Търколева с Георги Вулджев 
Предложената актуализация на бюджета е доста консенсусна и не се различава значително от това, за което партиите, 
които биха формирали мнозинство, са настоявали през последните месеци, каза пред БНР икономистът Георги Вулджев, 
икономист от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП). Той посочи, че очаква много по-големи разногласия 
около Плана за възстановяване, отколкото за актуализацията на бюджета. 
„Най-вероятно този план ще се забави още повече, именно поради факта, че трябва да бъде одобрен от парламента. 
Очаквам различните партии да имат известни разногласия какви трябва да са приоритетите в този план.“ 
Вулджев прогнозира, че „кой знае какви големи корекции“ по актуализацията на бюджета няма да има. 
„Дори за пенсиите Мая Манолова и Корнелия Нинова не могат да изменят очевидно тази философия. Философията на 
Гълъб Донев е чисто финансово по-адекватна, в определен смисъл и по-справедлива и задоволява основното искане на 
тези две партии – за увеличаване на пенсиите до съществена степен.“ 
50-те лева добавка към пенсиите са инкорпорирани в това увеличение, подчерта икономистът. По думите му 
увеличението покрива и надвишава антикризисната добавка, която възрастните хора получават от месеци насам. 
Бюджетът не се обременява твърде много, същевременно се дава едно справедливо увеличение, отбеляза още 
Вулджев. Според него актуализацията на бюджета е балансирана и не е твърде разточителна в нито едно направление.   
„Каквото и да прави това правителство, то е стигнало предела на фискалните сили. Не трябва да се позволява в търсенето 
на по-амбициозни цели да се стигне до по-дълбок дефицит, коментира Георги Вулджев в предаването „Преди всички“. 
Разходната част на бюджета от години търпи сериозна критика, отбеляза още той. 
„Трябва да се спре с това, което правиха всички кабинети на ГЕРБ в последните 8 години вероятно, в което се залагаха по-
ниски от очакваните приходи в бюджета или се пипаха капиталовите разходи, така че накрая да остане един излишък, 
който винаги да може да се изхарчи непрозрачно, без да се допита до парламента правителството.“ 
Необходима е цялостна ревизия на разходната политика, категоричен е икономистът. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Григор Сарийски: Щетите от Плана за възстановяване ще бъдат повече от ползите 
Отваря се вратата за натиск откъм Истанбулска конвенция, посочи той 
Интервю на Снежана Иванова с Григор Сарийски в предаването ''12+4'' 
"Щетите от вкарването на Плана за възстановяване в действие ще бъдат доста повече от ползите". Това мнение изказа 
пред БНР доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания на БАН. Той допусна обвързване на спиране 
на предвидени средства заради неприетата от България Истанбулска конвенция: 
"Става дума за формулировки, които отварят вратата към действия с непредсказуем ефект. Конкретно за фразата 
"преодоляване на стереотипите по пол". ... В програма за трансформация чрез наука и иновации е записано, че проектите 
по тази програма трябва да имат за цел да премахнат неравенствата по отношение на раса, етническа принадлежност, 
сексуална ориентация и т.н. Което означава, че проект, който не премахва тези неравенства, той не може да се класира 
като наука и иновации. ... Залагането на тези формулировки в Плана за възстановяване и устойчивост означава, че 
отваряме вратата за натиск откъм Истанбулска конвенция". 
По думите на доц. Григор Сарийски има "огромни пороци в българската икономика и в социалното ни развитие, които 
изобщо не са адресирани в този План за възстановяване и устойчивост. 
"Единственото, което се цели, е изразходването на едни пари и оправдаването им в някакви проекти", смята 
икономистът. 
Той подчерта, че в новата версия на Плана има обща цел за териториална кохезия, но мерките по тази цел са със същите 
предписания, които са били и в предходната версия. 
Само България и Нидерландия още не са внесли своите планове в Европейската комисия 
"Основните цели на плановете за възстановяване и устойчивост са две. Първата е да служат за лост за икономически 
натиск върху страните, които се отклоняват от официалната политика на ЕС, нещо което видяхме преди няколко дни в 

https://bnr.bg/horizont/post/101502275/vss-obsajda-iskaneto-za-predsrochno-prekratavane-na-mandata-na-glavnia-prokuror
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случая с Унгария. Другата голяма цел е да има официален претекст да се продължи вълната от протекционистични 
мерки, това е тенденция в ЕС", коментира още той и добави, че продължава да е критично настроен към тези планове. 
Доц. Сарийски обясни, че с ратификацията в парламентите всички страни стават нещо като съдлъжници към кредитите, 
които ЕК тегли от тяхно име. 
Според него чрез тези планове ще се вкарат много строги рамки за зелен преход на страните от периферията на ЕС: 
"Служебния вицепремиер Атанас Пеканов не набляга толкова, че това е план за възстановяване, колкото на 
обстоятелството, че това е един план за преход към зелена икономика. Което означава, че българите ще трябва да 
ограничат енергийното си потребление, тъй като енергията ще става много по-скъпа и това ще става ударно. Голяма част 
от предприятията ще излязат от строя". 
Интервюто на Снежана Иванова с Григор Сарийски в предаването "12+4" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ По-висок среден добив на пшеница през 2021 г.  
С 55 процента са по-високи средните добиви от пшеница спрямо миналата година, отчитат от Министерството на 
земеделието. И според производителите до момента жътвата е успешна, а реколтата добра. 
За разлика от 2020 г., която сушата превърна в най тежката за последното десетилетие година за производителите на ръж 
и пшеница, 2021 г. се очертава успешна, казват фермерите. А междинните данни на земеделското министерство го 
потвърждават. 
Ако миналата година средният добив на пшеница беше под 400 килограма, а на места в Добруджа, житницата на 
България, добивът от декар падна на 120 килограма, то тази година средният добив на пшеница е 606 килограма от 
декар, което е ръст от над 50 на сто. 
Статистиката отчита ръст и на добитите количества от ечемик и ръж, съответно с 14 процента и със 76 процента на 
годишна база. 
Засега общото количество продукция от пшеница и рапица изостава в сравнение със същия период  на 2020 г., но това се 
обяснява с по-късния старт на жътвата тази година, коментират експертите. 
 
√ Пада цената на земята  
Леко понижение в цената на земеделската земя е отчетено през изминалата година в Търговищка област, съобщават от 
Териториалното статистическо бюро. 
Един декар ниви се е продавал средно за 910 лева спрямо 928 лева през 2019 г. и 1038 лева през 2018 г. Най-висока е 
цената в община Търговище – средно 1008 лева на декар, а най-ниска е в община Омуртаг – 400 лева на декар. 
По цена на сделки със земеделски земи през изминалата година регионът е на 15-а позиция в страната. На първо място е 
област Добрич, а на последно – област София. 
Средната цена на наем или аренда на един декар ниви в Търговищко през 2020 г. е била 43 лева – с 4,4 на сто по-малко 
от предходната година. по този показател областта е на 11-о място в страната. Най-висока е цената на рентите в 
Силистренско – 69 лева на декар. 
 
√ Асоциацията за защита на потребителите: Внимавайте за личните си данни, когато пазарувате онлайн  
Националната асоциация за защита на потребителите предупреждава клиентите да внимават за личните си данни, когато 
пазаруват онлайн. Търговията през интернет отбелязва ръст от 10% през изминалата година и привлича все повече 
потребители. 
За покупки през интернет обикновено се изисква лична информация, за да се регистрира профил, да се направи поръчка 
и да се получи пратката. Преди да се посочат личните данни, сред които име и фамилия, адрес и телефон, трябва да се 
уверим, че данните са защитени, съветват експертите. 
Трябва да знаем, че след доставката бихме могли да пожелаем да бъдем забравени, т.е. предоставените лични данни да 
бъдат изтрити незабавно. 
 
√ Влошаване на германските бизнес нагласи през юли  
През юли германските бизнес нагласи се влошиха изненадващо заради продължаващите притеснения, свързани с 
веригите за доставки и с оглед нарастващите коронавирусни инфекции в страна, показват резултатите от последно 
бизнес проучване на икономическия институт Ifo. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се понижи през юли до 100,8 пункта от 101,7 пункта през юни, докато осредните прогнози на 
финансовите пазари бяха за повишение към 102.1 пункта. 
"Настроението в германската икономика е потиснато", коментира последното проучване президентът на Ifo Клеменс 
Фюест. 
Проблемите с доставките натежават върху производствения сектор и търговията на дребно, като почти 64% от 
индустриалните фирми се оплакват от недостиг на материали, съобщава водещият икономически институт. 
Индексът, измерващ текущите бизнес условия, обаче нарасна през юли до 100,4 пункта от 99,7 пункта месец по-рано, но 
индексът на Ifo института за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца спадна рязко до 101,2 от 103,7 
пункта. 
Събитията, включително пандемията от Covid-19, природните бедствия в Китай и Германия и кибератаките, сякаш 
насочиха световните вериги за доставки към точка на пречупване, заплашвайки крехкия приток на суровини, части и 
потребителски стоки, смятат голяма част от компаниите, както и редица икономисти и спедиторски специалисти. 

https://bnr.bg/post/101504147/grigor-sariiski
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Туристическият и потребителският сектор са особено притеснени от четвъртата коронавирусна вълна. 
След повече от два месеца на непрекъснат спад случаите на Covid-19, техният брой в най-голямата европейска 
икономика нараства от началото на юли, главно поради разпространението на по-инфекциозния вариант Делта. 
Приблизително 60% от 83-те милиона германци са имунизирани с първа доза на коронавирусна ваксина, като около 
половината от тях вече са напълно ваксинирани. 
 

Графики на Ifo индексите на бизнес климата, на текущите и на бъдещите бизнес очаквания 

 
 
 
√ Байдън: Американската военна мисия в Ирак ще приключи до края на годината  
Отношенията между Ирак и Съединените щати навлизат в нова фаза, която ще включва прекратяване на американските 
военни операции в страната. Това заяви американският президент Джо Байдън по време на разговори с иракския 
премиер Мустафа ал-Кадими в Белия дом, предаде Ройтерс. 
По думите на Байдън американската бойна мисия ще завърши до края на годината, но той подчерта, че Вашингтон остава 
ангажиран със сътрудничеството в сферата на сигурността и ще продължи да обучава и да подпомага иракската страна в 
борбата й с групировката "Ислямска държава". 
Президентът каза също така, че Съединените щати работят с правителството в Багдад, Съвета за сътрудничество на 
държавите от Персийския залив и ООН за гарантиране на честността на парламентарните избори в  Ирак през октомври. 
 
√ Сеул и Пхенян възстановяват горещата линия за комуникация  
Северна Корея и Южна Корея се договориха да възстановят горещата линия за комуникация, която беше прекъсната от 
Пхенян миналия юни. Това се казва в изявление на южнокорейското президентство, предаде Би Би Си. 
Според президентската администрация в Сеул лидерите на двете страни са се договорили да възстановят доверието и да 
подобрят връзките. Двамата ръководители си размениха множество лични писма от април насам. 
Северна Корея прекъсна горещата линия през юни миналата година, тъй като отношенията се влошиха след неуспешната 
среща на върха между двете страни. 
Малко след това Северна Корея взриви междукорейски офис близо до границата, който беше построен с намерението да 
им помогне да комуникират. 
Връзките между двете страни се подобриха през 2018 година, когато южнокорейският президент Мун Дже-ин и 
севернокорейският лидер Ким Чен-ун се срещнаха три пъти. Те обаче отново се разпаднаха след провала на втората 
среща между Ким и тогавашния американски президент Доналд Тръмп. 
Напрежението нарасна и заради дезертьорските групи в Южна Корея, които изпращат пропаганда през границата. 
Президентът на Южна Корея призова за възстановяване на горещата линия и преговори, насочени към премахване на 
ядрените и ракетните програми на Северна Корея. 
Двете Кореи остават технически в състояние на война, защото конфликтът от 1950-1953 г. завършва с примирие, а не с 
мирен договор. 
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√ България изоставя при изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН 
Страната ни е далеч под средното за ЕС по отношение на осигуряване на качествено образование и борбата с 
бедността 
България изостава съществено при изпълнението на повечето от 17-те цели за устойчиво развитие на ООН до 2030 
година. Единствено успех имаме при постигане на целта за намиране на партньорства за изпълнение на целите, както и 
за защитата и устойчивото използване на екосистемите, включително и управлението на горите, става ясно от специално 
приложение, което публикува Евростат. 
С него може да бъде сравнено как отделните държави в общността се справят с изпълнението на поставените от ООН 
предизвикателства спрямо средното ниво за ЕС. Статистиката дава много информация за качеството на живота и за 
бъдещето на страните, за изпълнението на климатичните цели и т.н. 
България се движи около средното по отношение на целта за чиста енергия, както и за равенството между половете. 
Но при борбата с бедността, качеството на образованието, правосъдие и сила на институциите страната ни има още 
много работа, е видно от оценката. 
Бърза справка в приложението показва, че България и Румъния са двете страни, които изостават много по отношение на 
качеството на образованието в ЕС. Като цяло южните държави и бившите социалистически републики имат проблем с 
тази цел и вървят с под средния за общността темп. Ирландия, Нидерландия и скандинавските страни пък са сред 
първенците по осигуряване на качествено образование, е видно още от данните на Евростат. 
Румъния изостава съществено и по отношение на борбата с бедността, но пък по отношение на изкореняването на глада 
се движи около средните за общността нива. 
Западна Европа има по-добри показатели по отношение на борбата с бедността, отколкото Южна и Източна Европа. 
Официалната линия на бедността на ООН е 1,25 долара на ден. Швеция пък е сред първенците по отношение на 
действията по климата. 
Много под средното за ЕС България се справя още и по отношение на развитието на индустрията и иновациите, както и 
за намаляване на неравенството в обществото и осигуряване на чиста питейна вода и пречистване на водите. 
17-те цели за устойчиво развитие бяха приети от ООН през 2015 година. С плана си организацията призова за действия 
във всички държави по света, за да може да бъде сложен край на бедността, както и подобряването на достъпа до 
здравеопазване, образование и насърчаване на икономическата активност. 
Една от първите задачи на ООН е да бъде сложен край на бедността - това е първата цел в плана за устойчиво развитие и 
трябва да бъде постигната до 2030 година. 
 
√ Лидия Шулева: За първи път се актуализират приходи 
Досега събраното допълнително просто се преразпределяше от кабинета, който е на власт, каза бившият 
социален министър 
Актуализацията на приходната и разходната част на бюджета е нужна, защото средствата от преизпълнението на 
приходите ще отидат за изпълнение на приоритетите на новото редовно правителство, което се очаква да се 
конституира. Това заяви в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Лидия Шулева, заместник-председател на Икономическия и 
социален съвет, бивш вицепремиер и бивш социален министър в правителството на Симеон Сакскобургготски. 
Тя подчерта, че за първи път се актуализират приходи. Досега събраните допълнителни средства просто се 
преразпределяха от кабинета, който е на власт, каза още бившият социален министър. 
Министерството на финансите не спира да работи никога и няма никакво значение дали актуализацията е предложена от 
редовно или служебно правителство. Важното е, че е предложена, категорична бе тя. 
Според Шулева не е изключено да се продължат и някои политики от последния кабинет на Бойко Борисов - особено 
тези, които са били свързани с борбата срещу пандемията.   
Лидия Шулева смята, че ваксинацията трябва да бъде приоритет на новото правителство. Припомняме, че към момента 
ваксинираните в България са под 20% от общото население. „Имайки предвид колко малко ваксинирани има, се очаква 
при евентуална четвърта вълна на коронавируса България да бъде една от най-потърпевшите страни. Подобен тип 
здравен и икономически удар ще изисква актуализация на бюджета“, каза Шулева. 
Според нея ходът в края на мандата на правителството на ГЕРБ да се раздават по 50 лв. на всички пенсионери, без 
значение от размера на пенсиите и без значение от осигурителния доход, е било вредно и популистко решение. 
“Това е една абсолютна уравновиловка, която категорично торпилира осигурителния модел”, категорична бе тя и 
допълни, че всяка промяна в размера на пенсиите трябва да става чрез механизмите на осигурителния модел. 
Шулева подчерта, че единственият начин да се вдигнат доходите и България да напредне икономически, е да бъдат 
спрени корупционните модели, които по непрозрачен начин отклоняват средства от държавния бюджет. 
 
√ Предвижда се сливане на комисии и отделяне на туризма в самостоятелна 
За първо гласуване няма да се допускат законопроекти, които не са минали през обществено обсъждане, обяви Ива 
Митева 
Временната комисия за изработване на проект на правилник за дейността на 46-ото Народно събрание се събра на първо 
заседание. Промените предвиждат сливане на комисиите по външна политика и по европейски въпроси, както и на 
комисията за гражданското общество с комисията по правата на човека и жалбите. Ще има отделна Комисия по туризъм 
и отделна Комисия за българите в чужбина, съобщава БТА. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/sdg-country-scores/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/sdg-country-scores/
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Първоначалният проект предвиждаше да са подкомисии, но от "Изправи се БГ! Ние идваме" и от "Демократична 
България" възразиха. 
Ще има Комисия по икономическа политика, високи технологии и дигитализация и Комисия по електронно управление и 
информационни технологии. Към Комисията по вътрешна сигурност, обществен ред и контрол на службите се създава 
подкомисия по прилагането и използването на СРС-та. 
Към Комисията по енергетика и климат ще има подкомисия за зелена политика и климат и подкомисия за контрол на 
дейността на КЕВР. Към Комисията по бюджет и финанси ще има две подкомисии - за контрол на публичните средства и 
подкомисия по европейските фондове.  
Предвижда се депутатите, напуснали парламентарната си група, да запазват мястото си в постоянните комисии, а 
съответната парламентарна група да допълва квотата си в комисиите. В такива случаи ще се разширява съставът на 
комисиите. 
От ДПС посочиха, че е противоконституционно нечленуващите в парламента група депутати да бъдат лишени от участие в 
комисии. Затова временната комисия обсъди да се запише, че комисиите се допълват с нечленуващите в парламентарна 
група. 
Всеки народен представител ще може да бъде избран в ръководството само на една постоянна комисия, предвиждат 
още промените. В комисията беше поставен въпросът дали заместник-председател на парламента може да бъде и 
председател на комисия. В момента правилникът на НС не предвижда такава възможност. 
Времето за възражения по начина на водене се намалява от 2 на 1 минута. Предложението направи председателят на 
парламента Ива Митева, като се аргументира със злоупотребите с тези процедури. В комисиите няма да има спадащ 
кворум и трябва лично да се гласува, посочи тя. 
Изрично записахме, че законопроект няма да се гледа на първо гласуване, преди да е проведено обществено обсъждане 
и преди докладът да е качен на интернет страницата на НС, каза пред журналисти Митева и посочи, че всички 
заинтересовани страни имат право да присъстват на разискванията в комисиите. 
В същото време проектът на нов правилник предвижда да отпадне текстът, въведен от 45-ото Народно събрание, че 
всеки законопроект, внесен от народни представители, преминава задължителни обществени консултации по Закона за 
нормативните актове. „Моето лично мнение и на колегите е, че това е на ръба на Конституцията“, коментира Митева. Тя 
посочи, че всеки народен представител има право на законодателна инициатива, а и досегашният текст е неясен и на 
практика спира работата на комисиите. 
Така ще има обществени обсъждания на законопроектите на народни представители, но те няма да блокират 
законодателната им инициатива, обясниха членове на комисията. 
Ива Митева коментира, че е поставила въпроса в комисията как да бъде организира работата на НС - дали да има 
заседания всяка седмица. Тя посочи, че в повечето държави се възприема подход за редуване на пленарна зала с 
комисии. 
Утре временната комисия по правилника ще продължи работа. 
 
БНТ 
 
√ Депутати обсъждат предложението да не заседават всяка седмица  
В Народното събрание депутати втори ден ще разискват промени в Правилника на работа на парламента. 
Ще се обсъжда предложението на "Има такъв народ" пленарните заседания да не са всяка седмица, а да се редуват със 
седмица работа в комисии. Според председателят на парламента Ива Митева, която представи предложението вчера - 
така ще може да има по-задълбочена работа по комисии. 
 
√ "Изправи се БГ! Ние идваме!" внасят промени в Закона за ВиК и искат изслушване на шефа на КЕВР  
"Изправи се БГ! Ние идваме!" внасят в парламента промени в Закона за ВиК и искане за изслушване на председателя на 
КЕВР. Законодателните промени са свързани с промяна на начина на ценообразуване на водата, а изслушаването - с 
предложените от ВиК дружествата нови цени за периода 2022-2026 година. 
 
Дневник 
 
√ Закриване на спецправосъдието и преговори за пенсиите: първите експертни срещи за кабинет 
Подкрепа за закриване на специализираното правосъдие, преизчисление на пенсиите и неяснота ще има ли мнозинство 
в 46-ия парламент за промени в конституцията за съдебна реформа - това е резултатът след първите експертни срещи 
между партиите вчера след политическите преговори за бъдещо управление миналата седмица. 
Първи на разговори в офиса на "Има такъв народ" в НДК бяха експерти от "Демократична България", а след тях - от 
"Изправи се.БГ! Ние идваме!" и накрая - и от БСП. Разговорът с "Демократична България" е за правосъдието, а с "Изправи 
се.БГ! Ние идваме!" - за съдебната реформа, за финанси и за социални политики, в т.ч. и преизчисляване на пенсиите, а с 
БСП - за социална политика. По неофициална информация предстоят и срещи с експерти от БСП за правосъдието - в 
следващите дни, а ДПС няма да участва в тези разговори. 
Преди срещите вчера депутатът от "Има такъв народ" и номиниран за министър на спорта в първия проектокабинет на 
партията Радостин Василев каза: "Предполагам, че до края на седмицата би трябвало да има готов кабинет с имена." 
"Гледаме в една посока" 

https://www.dnevnik.bg/izbori_2021/2021/07/25/4236379_testut_dps_smiana_na_geshev_znachenieto_na_detailite/
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В работната група за правосъдието на "Демократична България" са зам.-председателят на парламентарната група на 
"Демократична България" Надежда Йорданова, депутатът и експерт по конституционно право доц. Атанас Славов и 
юристът Иван Велов. 
"Имаме нюанси, но разговорите продължават и гледаме в една посока", коментира след срещата Надежда Йорданова. 
От изказването й се разбра, че нюансите са "как точно да се уреди статутът на магистратите и касаят също някои 
елементи на прокурорската колегия и механизмът за избор на главния прокурор". 
Според доц. Атанас Славов промените в Закона за съдебната власт, с които "Демократична България" предлага 
закриване на специализираното правосъдие и промени в някои процедури за вземане на решения във Висшия съдебен 
съвет, ще получат подкрепата на "Има такъв народ". Мандатът на съвета обаче можело да се прекрати само с 
конституционна процедура и по думите му "големият въпрос е ще има ли мнозинство за промени в конституцията", а 
отговорът му ще е известен след допълнителни разговори. 
Девет експерти от "Изправи се.БГ! Ние идваме!" - депутатите Мая Манолова, Мария Капон, Татяна Дончева, Николай 
Хаджигенов, Димитър Делчев и Меглена Гунчева (всички без Капон юристи - бел авт.) и икономистите Георги Табаков, 
Юлиян Ненчев и Светослав Колев, разговаряха с "Има такъв народ". На влизане те обявиха, че няма да отстъпят от темата 
"Гешев и съдебна реформа". На срещата са били и Ива Митева и Радостин Василев от "Има такъв народ". 
След разговора Николай Хаджигенов каза, че имат 95% припокриване на вижданията за съдебната реформа. 
Каква реформа се предлага 
Новият законопроект за промени в Закона за съдебната власт на "Демократична България" на практика е преработен 
вариант на този, който бе гласуван на първо четене в правната комисия на предишния парламент през пролетта. С него 
основно се предвижда закриване на специализираните прокуратури и съдилища и прехвърлянето на делата в редовни 
такива. Промените предвиждат и само магистрати от Върховния касационен съд и Върховния административен съд с 
минимален стаж от пет години там да бъдат избирани за председатели. Изборът и освобождаването на двамата от 
"тримата големи" да става с поне 17 гласа от членовете на ВСС, а решението да се взема с мнозинство от съдиите, 
избирани от съдии. 
С преработения текст на законопроекта се урежда въпросът за мандата на съдебните заседатели, които участват в 
производствата пред специализираните съдилища. Според предложението те ще бъдат прекратени с влизане на закона в 
сила, а ако са заседатели по висящи дела, се предвижда това да стане след обявяване на мотивите към присъдата или 
ако наказателното дело бъде прекратено. Регламентирано е също така и служителите към специализираните структури 
да бъдат преназначени в други съдилища и прокуратури според условията в Кодекса на труда. 
В 45-ия парламент "Демократична България" показа и предложения за промени в конституцията, с които се предлагат 
нов Висш съдебен съвет, изцяло нови правила за избор и освобождаване на тримата големи в съдебната власт, по-кратък 
мандат на главния прокурор, лустрация, гражданска законодателна инициатива. 
В предизборната програма на "Има такъв народ" са записани премахване на квотата на парламента във Висшия съдебен 
съвет и пряк избор на главен прокурор. 
Разминаванията за пенсиите 
От "Изправи се.БГ! Ние идваме!" и БСП искат преизчисляване на пенсиите още от 1 октомври с осигурителния доход за 
2018 г., докато по неофициална информация "Има такъв народ" иска това да стане от догодина. 
От "Изправи се.БГ! Ние идваме!" предлагат преизчисляване на пенсиите, отпуснати до края на 2019 г., а от БСП - на тези 
до края на 2017 г. 
По-рано вчера служебното правителство предложи актуализация на бюджета, с която минималната пенсия да се увеличи 
от 300 на 340 лева, максималната - от 1440 на 1500 лева, а социалната пенсия да стане 170 лева. 
Според Мая Манолова задължително условие на формацията й е минималната пенсия да стане 369 лв. от 1 октомври. 
Вчера "Изправи се.БГ! Ние идваме!" са представили и още някои идеи - за еднократна помощ за раждане на първо, второ 
и трето дете, съответно в размер на 2000 лв., 3000 лв. и 4000 лв.; за увеличаване размера на втората година от 
майчинството от 380 лв. на 60 % от брутната заплата на майката, но не по-малко от минималната работна заплата; както и 
за еднократна помощ за второ и трето дете в размер на 10 хил. лв., ако родителят работи и се осигурява в последните 
две години. 
Двете формации имали припокриване за запазване на плоския данък и въвеждане на необлагаем минимум. 
Идеите за социалните политики от БСП представиха депутатите Георги Гьоков и Христо Проданов. След срещата 
социалистите казаха, че от 1 октомври ще има решения за пенсиите, които те ще подкрепят. 
От "Изправи се.БГ! Ние идваме!" настояват още да не се приватизира Българската банка за развитие, както и да не се 
концесионират пътища. БСП е на същата позиция. 
Какво предстои 
В следващите дни според депутати трябва да продължат експертните срещи. Депутатът от "Има такъв народ" Радостин 
Василев каза, че предполага, че до края на седмицата би трябвало да има готов кабинет с имена. Той добави, че е 
решение на политическото ръководство дали отново ще му бъде предложен министерски пост, като добави, че не знае 
доверието от него да е снето. 
Следващата седмица се очаква да има и тристранна среща за съдебната реформа. По неофициална информация след 
като приключат експертните се очакват отново и лидерски срещи. 
"Съдейки от разговора за правосъдие, правителство ще има, предполагам, че сме близко", каза след срещата Николай 
Хаджигенов. 
Тази седмица парламентът трябва да приеме и нов правилник за работата си, в който се предлага да се скъси от 2 на 1 
минута времето, в което народните представители се изказват по начина на водене. В 46-ото Народно събрание ще има 

https://www.dnevnik.bg/politika/2021/04/15/4198622_demokratichna_bulgariia_iska_lustraciia_i_smiana_na/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/07/26/4236588_tristrankata_se_obedini_okolo_aktualizaciia_na/
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и нови комисии, в т.ч. и за туризма. Те обаче няма да могат да работят с падащ кворум, т.е. с по-малко от половината 
членуващи. 
Законопроект няма да се гледа на първо гласуване, преди да е проведено обществено обсъждане и преди докладът да е 
качен на интернет страницата на Народното събрание, се предвижда още в проекта за правилник. 
Обсъждано е и парламентът да не заседава всяка седмица, а на сесии като Европейския парламент. 
 
√ Бюджетната актуализация: повече оптимизъм в приходите и леко свиване на дефицита  
Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика ИПИ. 
Както неколкократно беше заявил, министърът на финансите представи изготвения проект за актуализация на държавния 
бюджет за 2021 г. Основните параметри бяха обсъдени на обществения съвет към министъра на 22 юли, като заедно с 
това на страницата на министерството е достъпен и проектът за изменение на закона за бюджета заедно с мотивите към 
него (виж тук). 
Следващата стъпка е обсъждане с работодатели и синдикати, които засега изглеждат доволни от предложеното. (бел. 
ред. - за обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество днес четете тук). В рамките на Министерския 
съвет може да се очаква някой от ресорните министри да се "бори" за повече, но е малко вероятно това да стане. 
Голямото предизвикателство е какво ще гласуват народните представители 
- все пак това е правителство, назначено от президента, а не такова, излъчено от управляващо мнозинство в настоящия 
парламент; за това няколко думи по-нататък в текста. Основните цели и в по-общ смисъл философията зад предложената 
актуализация, изглежда, са следните: 
В мотивите е подробно представена актуализирана макроикономическа прогноза, според която икономиката ще се 
развива по-добре от очакваното през есента на 2020 г. Иначе казано, параметрите на настоящия бюджет са били 
основани на допускания за по-слаба икономическа активност. Динамиката на ключови икономически показатели в 
последните месеци дава основание обаче да се ревизира прогнозата нагоре, с други думи - вместо консервативния 
поглед, отчитащ голямата несигурност за ефекта на пандемията за глобалната, европейската и българската икономика 
през есента, редно е да отчитаме и позитивните сигнали, даващи повод за оптимизъм. Тук министерството отново леко 
изостава - редица международни институции и анализаторски компании вече повишиха очакванията за растежа в 
България през 2021 г. 
Стъпвайки на това, министерството ревизира очакванията си за приходите в бюджета 
Правителството предлага голяма част от този непредвиден ръст да бъде насочена към увеличение на разходите. 
Сметката е следната: по-високи от заложеното в действащата консолидирана фискална програма приходи от 2.090 млрд. 
лева, увеличение на разходите с 1.807 млрд. лева, свиване на дефицита с 283 млн. лева. 
При приходите голямата част от разликата с действащата бюджетна рамка се дължи на по-добро изпълнение на 
данъчните и неданъчните приходи. Основание за промяната е по-благоприятната обща икономическа картина - повечето 
индикатори сочат по-бързо от очакваното през миналата есен възстановяване. Подобни сигнали виждаме от поне 
няколко месеца в данните за индустриалното производство, износа, пазара на труда, продажбите на дребно. Заедно с 
това глобалната конюнктура на значителен ръст на цените на ключови енергийни суровини повишава номиналните нива 
на облаганите обороти, подкрепяйки приходите от данък върху добавената стойност. Рекордно ниската регистрирана 
безработица и продължаващият ръст на заплатите пак повече от планираното ще увеличат приходите от осигурителни 
вноски. Съвкупният ефект от тези фактори в разчетите на МФ означава 1.67 млрд. лева над действащия бюджет. 
Към днешна дата изглежда, че това е умерено консервативна оценка - както наскоро коментирахме, само до юни 
превишението над заложените данъчни и неданъчни приходи е близо 1.6 млрд. лева. Има всички основания да 
очакваме още по-голямо преизпълнение - разбира се, при запазване на международната конюнктура. Отделно от това 
министерството отчита и ефекта от по-големия аванс по Плана за възстановяване и устойчивост (който обаче не просто не 
е одобрен, а още не е изпратен в Европейската комисия), което ще донесе допълнителни 424 млн. лева тази година. 
В разходния разчет увеличението се насочва основно за социални разходи (575 млн.), за бизнеса (430 млн. лева) и 
здравеопазване (335 млн. лева) 
Всъщност предложението на МФ е тези средства да се заделят в т.нар. "Резерв за непредвидени и/или неотложни 
разходи", като се създаде отделно перо "По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с 
COVID-19". Интересното в използвания механизъм е, че в самия закон за бюджета се допълва списък с разбивка на 
предназначението на тези разходи и съответно на ведомствата, които ще ги получат. 
В същото време обаче остава стъпката всяко конкретно насочване на средства да изисква решение на Министерския 
съвет, а законът позволява и компенсирани изменения - отново с решение на Министерския съвет. В този смисъл 
записаната детайлизация на разходите не е обвързваща - с други думи, Народното събрание (ако и когато одобри 
изменението в закона) не връзва ръцете на изпълнителната власт да похарчи парите точно в този размери и за тези цели; 
досегашната практика не изглежда да се изменя. В интерес на прозрачността обаче е добре, че МФ дава подробности за 
разпределението - поне индикативно и към този момент - на разходите, вместо да се предлага на Народното събрание 
да одобри ан блок над 1 млрд. разходи в "черната кутия" на централния бюджет. 
Правителството, изглежда, е избрало вариант за увеличаване на пенсиите, който да замести отпусканите всеки месец 
добавки от 50 лева на пенсионер от 1 октомври. Предложеният подход е чрез увеличаване на коефициента за стаж от 1.2 
до 1.35, което ефективно води до нарастване на пенсиите с 12.5%. Увеличава се и минималната пенсия за стаж и възраст 
от 300 на 340 лв. Изглежда, целта е била да няма губещи, т.е. 
полученото увеличение да компенсира спирането на добавката от 50 лева 

https://ime.bg/bg/articles/dylgoobsyjdanata-byudjetna-aktualizaciya-povee-optimizym-v-prihodite-i-leko-svivane-na-deficita/
https://www.minfin.bg/bg/legislation7/347
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/07/26/4236588_tristrankata_se_obedini_okolo_aktualizaciia_na/?ref=home_mainStory
https://www.dnevnik.bg/analizi/2021/07/26/4236602_bjudjetnata_aktualizaciia_poveche_optimizum_v/
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Бюджетното измерение на този вариант е около 117 млн. по-висок разход на месец. Интересна новост е идеята за 
социална добавка за пенсионерите с ниска пенсия, която предполагаемо трябва да допълни пенсиите до 369 лева 
(месечната линия на бедност, определяна от правителството, която обаче съвсем скоро ще бъде повишена). 
Нововъведението даде основания за изненадващо бомбастичната заявка, че няма да остане пенсионер под линията на 
бедност - която обаче министър Василев бързо оттегли, отчитайки, че се отнася само до тези с пенсия за стаж и възраст. 
В по-общ план, веднъж отваряйки темата за подпомагане пенсионерите с най-ниски доходи през социалната система, 
буди недоумения липсата на по-смели предложения за разширяване на обхвата на социалните програми, насочени към 
хората в най-висок риск от бедност, което би дало по-общо решение и не само за пенсионерите (виж анализ и 
предложение на ИПИ за промяна на обхвата на помощите на база диференциран подходи тук). 
Доколкото беше почти сигурно още миналата есен, че няма политически механизъм добавката от 50 лева да бъде отнета, 
и съответно - че това ще доведе до последващо трайно увеличение на пенсиите над темпа, определян по швейцарското 
правило, то продължаването на субсидиите за бизнеса подлежи на по-сериозна аргументация. 
В проекта на МФ се предлага 
директна помощ от 30 млн. лева на авиопревозвачи и 400 млн. лева за продължаване на схемата 60/40 за четирите 
месеца до края на годината 
За мярката 60/40 в мотивите е включено едно изречение, което не аргументира какво налага запазване на субсидиите. 
Не знаем и дали и какви промени в дизайна и критериите за допустимост се готвят - както винаги, това се прави на тъмно 
в работните групи на тристранката, където заинтересовани страни решават как да харчат парите на данъкоплатците без 
публични консултации с последните. 
Няма никаква стопанска логика например да се дават пари на фирми в отрасли, които са се възстановили и дори 
надхвърлят нивото на активност от предкризисната 2019 г. В по-общ план тук се вижда и явно противоречие с новата 
прогноза и отчитаното изключително добро изпълнение на приходите, които са същината на аргументацията зад 
актуализацията на бюджета - хем икономиката се развива изненадващо добре и над очакванията, хем обаче трябва да я 
субсидираме, защото е в криза; не може и двете хипотези да са верни. Министър Василев цитира някакъв доклад на 
Министерството на здравеопазването за потенциален риск от тежка нова вълна през ноември и декември - но 
субсидиите ще се дават още септември, а и засега не се вижда механизъм мярката да се активира само при условие на 
влошена здравна ситуация. 
Политическият акт на актуализацията създава известни рискове сам по себе си 
Никога досега не се е случвало служебно правителство да предлага на новоизбран парламент актуализация на бюджета. 
В по-общ смисъл бюджетът е основен инструмент на политиката, който се предполага да се прилага от правителство, 
избрано в парламентарно мнозинство, одобрило този бюджет. Практично, както вече писахме, няма никакви гаранции, 
че новосформирано мнозинство няма да промени сериозно предложението на изпълнителната власт - народните 
представители могат да изтрият и пренапишат сметките на финансовия министър. Възможно поле за оспорван дебат е 
увеличението на пенсиите - там всяка парламентарна група, изглежда, има собствена визия какво е правилно да се 
направи. 
В актуализацията има частична и плаха бюджетна консолидация - приходите растат, разходите също, но малко по-малко 
дефицитът се свива. Разбира се, може да стигнем и до значително по-малък дефицит към края на годината. При по-
оптимистичен сценарий приходите ще се преизпълнят с много повече от заложените 2.1 млрд., част от разходите, 
директно свързани със евентуална тежка здравна криза, ще бъдат спестени. 
С други думи, при бързо и по-силно от очакваното възстановяване на икономиката дефицитът на практика автоматично 
ще се свие под 3% от БВП. Обратно, той би надхвърлил заложеното само при много силен нов шок в следващите месеци, 
който да свие приходите - но това се случва така или иначе и актуализацията не променя този механизъм. Предстои 
обаче по-сериозен дебат за фискалната политика през следващите поне две години. Разумният подход е премахване на 
бюджетния дефицит чрез бърз икономически растеж, повишена събираемост на приходите без повишаване на данъците 
и контрол върху ефективността на разходите. 
 
√ Енергийният регулатор обмисля да въведе стимули за поставянето на умни електромери  
Въпреки че няма краен срок за монтирането на дистанционни електромери енергийният регулатор смята, че това е много 
добра възможност и за потребителите, и за дружествата и затова обмисля възможността да предостави някакви стимули 
за монтиране на т.нар. умни електромери. Това съобщава в интервю пред "Капитал" Пламен Младеновски, директор на 
дирекция "Електроенергетика и топлоенергетика" в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
Обяснява, че целта е да се насърчи този процес и дружествата да бъдат мотивирани по-бързо да подменят уредите. "Има 
и нещо друго - в други страни, когато енергийните регулатори вземат решения, цените не са най-важното нещо, което 
интересува хората. Потребителите там се интересуват повече от това какви цели е поставил регулаторът - например за 
дигитализация на мрежата, за децентрализирано производство на електроенергия и др.", допълва той. 
Посочва, че в другите страни практиката за насърчение предвижда допълнителна премия над утвърдената норма на 
възвращаемост за дружествата. "В момента инвестициите в дигитализация на мрежата и умни уреди е по-малка и ЕРП-
тата нямат голям интерес към тази реформа. Затова се предоставя една допълнителна премия върху утвърдената норма 
на възвращаемост - между 1 и 3% отгоре, с което те са стимулирани именно да насочат инвестиционната си програма в 
тази посока", обяснява експертът. 
В момента в България няма определен краен срок за въвеждане на дистанционно отчитане на електромерите. В Закона 
за енергийната ефективност има посочен срок за въвеждане на дистанционни топломери и водомери за топла вода. 

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/07/23/4235564_kevr_obmislia_stimuli_za_montiraneto_na_umni/
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Въпреки това тези уреди постепенно се въвеждат и по данни на КЕВР ЕВН е заменила 85% от старите електромери с 
такива с дистанционен отчет. 
Младеновски напомня, че уредите за дистанционен отчет имат много предимства - намаляват се разходите за отчитане 
на електромерите, ограничават се до голяма степен кражбите на електрическа енергия. 
Освен това новите дистанционни електромери могат да измерват напрежение, разполагат с опция да им бъдат задавани 
най-различни тарифи - може да се въведе не само дневна и нощна, но и уикенд тарифа. 
 
√ В разгара на лятото "усещането за силен сезон е измамно"  
В разгара на лятото все още е трудно да се каже какъв е туристическият сезон. Представителите на бизнеса споделят 
противоречиви оценки, люшкащи се между това, че ситуацията е по-добра от миналата година, и че резултатите са 
катастрофални. 
Доближават се в мненията си, че много българи отново са предпочели да останат на море тук, вместо да отидат в Гърция, 
въпреки че южната съседка на България това лято е по-достъпна. Друг е въпросът дали започналите рестрикции там няма 
да променят плановете. И също дали е възможно сезонът тук да бъде спасен от българските туристи. 
Чехи, словаци, поляци, украинци, румънци 
На юг това лято оптимизмът е по-голям. Поне такава картина представя Бургаската регионална туристическа камара. 
Чехи, словаци, поляци, украинци, румънци - това са основните пазари сега, казва Евелина Пулева от камарата. Обяснява, 
че за Южното Черноморие, което поне в частта с по-малките хотели бе "спасено" миналото лято от българите, е било 
важно отварянето на руския пазар, където "се вижда раздвижване". Посочва, че в момента трудно се намират места в 
Приморско, Созопол и Поморие. 
Според нея ситуацията на английския пазар заради коронавируса "не е някаква драма". (Във Великобритания имаше 
ограничения до 18 юли, а след това България постави страната в т.нар. червена зона заради многото случаи на зараза.) 
Хотелите в Слънчев бряг, които работели с британски туристи, или не отварят това лято, или са се преориентирали към 
българи, защото не може да се иска от голям хотел да отвори за 20 дни, коментира Пулева. 
"Нашето очакване е, че този сезон ще бъде по-добър от 2020 г. Миналото лято юни не работихме, тази година макар и 
слабо, с много затворени пазари, започнахме от юни, от юли имахме някакъв сезон, макар и не толкова силен като през 
2019 г.", анализира Пулева. 
Според нея цялото Южно Черноморие от Слънчев бряг надолу е пълно. "Което говори, че сезонът е много по-добър от 
предходния, но как ще завършим никой не може да каже в момента", допълва тя. 
Инклузивен турист търси ниска цена 
За разлика от миналата година сезонът започна по-рано, имахме някакъв регламент на работа, казва и Илин Димитров, 
председател на Варненската туристическа камара. Описва профила на туристите, избрали Северното Черноморие това 
лято, така: инклузивен турист, идва за седмица, търси ниска цена. Обяснява, че браншът на север е в ценова война - 
някои хотелиери са обявили "много ниски цени, беше грешка, но така са преценели колегите". Това, което според него 
помага на сезона, са румънските туристи, които за нормалната 2019 г. бяха общо 1.2 млн. "Пазарът е развит, близко сме и 
са свикнали да ни търсят", илюстрира той. 
Общата картина показва, че има повече от миналото лято почиващи, но пълни са хотелите на първа линия, а тези на 
втора и трета не са. Заради това, че няма много полети и гостите са със собствени коли, пък изниква проблемът, че няма 
къде да се паркира. А при слаб сезон паяк да вдигне колата на госта ти не работи в твоя полза, описва ситуацията на 
някои хотелиери той. 
"Има един мит, че българският турист може да спаси сезона. А всъщност, ако всички почиващи българи отидат на море, 
могат да запълнят до 25-30% от цялата леглова база", коментира той. С уточнението, че браншът обича българските гости, 
защото "са с широка душа, обичат да харчат", но не могат да спасят сезона. 
Макар и оставен на заден план в пандемията, за него все по-голям проблем става този с персонала. "В момента, в който 
дойде туристът, изниква въпросът кой ще го обслужи", подчертава той. Смята за недалновидно решението на 
Министерството на образованието да намали платения от държавата прием в университет на кадри в туризма. С 
колегите му коментирали, че явно това ведомство не общува с Министерството на туризма. 
"При 40% неотворени хотели и много останали непълни ние имаме внос около 20 хил. кадри от чужбина, което е на 
нивото от 2019 г. А едно затваряне зимата заради коронавируса ще е катастрофално, защото допълнително ще доведе до 
отлив на служители", описва ситуацията той. 
Към списъка с нелогичности добавя това, че България се затваря за туристи от страни, където населението в голяма 
степен е ваксинирано - като Германия и Великобритания. Те наскоро бяха поставени в червената зона от здравните 
власти. Гостите от Чехия, където ситуацията с вируса бе много тежка, влизат без тест, а тези от Полша, където България 
има вече и туристическо представителство, трябва да се тестват, допълва той. "В бранша има едно усещане, че здравното 
министерство работи на парче", казва той. 
Между нулата и "някакво раздвижване" 
Англия - нула, Русия - нула, Полша и Германия - има някакво раздвижване и допускаме, че Полша евентуално би могла да 
направи 40% от обема за 2019 г., ако имаме късмет. Така изглежда ситуацията през погледа на Иван Грошев, управител 
на "МТС България", една от фирмите, която води и британски туристи в партньорство с Jet2holiday. 
Очакването за силен сезон е измамно. Просто защото хората миналата година не видяха жив турист, а сега 
виждат малко и чисто емоционално възприемат сезона като добър. 
Иван Грошев, туроператор разказва, че с наближаването на ограниченията в самата Великобритания е имало рязък скок 
в търсенето на почивки в България, но пък междувременно България постави страната в червената зона. 
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"Ако не ни затворят, поне до края на август или септември, ще бъде малко по-добър от предния сезон, но говорим за 
"едноокия сред слепите", анализира той. 
Казва, че има "запълванки" чрез българските и румънските туристи, но че еуфорията е по-скоро в главата на хората, 
отколкото обективно обстоятелство. Смята, че малкото ваксинирани в България ще е нещо, което ще създаде проблеми 
догодина. 
"Въпреки всички теории на конспирацията ваксините са единственото средства за предпазване. Ние явно тука 
предпочитаме пневмонията пред ваксинацията и ще си постелим лошо за догодина", посочва той. "На тези числа на 
заразените, които са никакви, успяваме да направим някакъв сезон, а ако сме с лоши данни, какво ще направим? 
Абсолютно нищо!" 
Операция "Обединени чартъри" 
Чартърите вървят от 2 юли след рестарта, имаше дори няколко в последната седмица на юни. Свикнали сме през 
последните години само на съкращаване, а сега има плавен, стабилен постъпателен ръст на записванията, казва Калин 
Сутев, представител на един от най-големите германски туроператори - DER Touristik Deutschland, в която група влиза и 
компанията ITS. 
Посочва, че ситуацията е далеч от нивата на 2019 г. и няма как да бъдат постигнати същите обеми, но броят на туристите 
сега е "добра предпоставка" за следващия сезон, в който браншът се опитва да догонва последната нормална година.  
Казва, че в момента, в средата на високия сезон, записванията за почивка в България бележат ръст при всички германски 
туроператори спрямо миналата година. А и тогава в средата на август чартърната програма до Варна бе прекратена на 
този пазар. За това лято германските туроператори наемат съвместни чартъри, защото за самостоятелни не могат да 
осигурят достатъчно туристи. 
Прогнозата на Сутев е, че това лято ще представлява 45% от обемите на нормалната 2019 г., ако продажбите за 
септември се активизират в края на юли и ако не се появят непредвидени обстоятелства и сезонът не свърши 
предсрочно. 
Междувременно всички чартъри от Великобритания, планирани до края на август, са отменени за летището във Варна, 
очаква се това да се случи и с Бургас. През миналия август заявените чартъри от Обединеното кралство бяха 228 за Бургас 
и 158 за Варна. 
Българите отново залагат на бунгала и каравани 
Пандемичната обстановка вече втора година оказва значително влияние върху избора на лятна дестинация за почивка на 
потребителите. Потребителско проучване на платформата OLX отчита 40% отлив на туристи в Гърция и чужбина в 
сравнение със същия период през изминалата година. Очаквано през летния сезон се наблюдава по-голямо търсене на 
почивки на морето (70%), следвани от такива на "село и къщи за гости" (20%). Този начин на настаняване става все по-
популярен, а това се отразява и върху предлагането в платформата. 
Проучването посочва също, че Южното Черноморие е предпочитаната дестинация. Все повече потребители се 
ориентират към самостоятелни и нискобюджетни места за настаняване, сред които бунгала (147% ръст на търсене през 
2021 г. в сравнение с 2020 г.), каравана (170% ръст), къща (170% ръст) или апартамент (174% ръст) под наем. 
"Ясно виждаме последиците от пандемията и промяната в потребителското търсене във връзка с летните почивки. През 
платформата ни се предлагат все повече места за самостоятелно настаняване, концентрирани на българското 
Черноморие. Противоепидемичните мерки и усложнената пътна обстановка явно са повлияли върху избора за лятна 
почивка на българите, като очакваме тази тенденция да се запази поне до следващия туристически сезон", коментира 
Камен Янкулов, управител на платформата. 
Отбелязва, че по наблюдения от търсенето през нея близо 60% от българите предпочитат да разделят ваканционните дни 
на няколко по-кратки пътувания (до 1 седмица и по-малко), докато едва 30% почиват за 2 и повече седмици наведнъж. 
Платформата отчита и по-нисък процент на потребители, предпочитащи съвместното пътуване - под 10% от тях избират 
да пътуват с автобус, влак или чрез споделено пътуване, за сметка на близо 90%, които използват личния си автомобил. 
 
√ Две наказателни процедури срещу България за авторските права онлайн  
Европейската комисия откри две наказателни процедури срещу България, защото не е изпълнила задължението си да я 
информира дали и как прилага изискванията на директивите за авторските права и за радио- и телевизионните програми 
в националното си законодателство. 
Директивите се от 2019 г. и срокът за прилагането им в местното законодателство е изтекъл на 7 юни. 
България е сред държавите, които не са подали информация дали са променили законите си в съответствие с 
европейските стандарти. 
Решението на комисията идва извън обичайния ежемесечен пакет с нарушения, който беше гласуван от комисарите 
преди 10 дни и почти веднага след изтичането на срока за докладване. Правителството има два месеца да даде 
обяснения, преди Брюксел да премине към следващия етап от наказателната процедура, която може да завърши със 
съдебен иск срещу държавата за неизпълнение на задължението на страна членка. 
Директивата за авторските права урежда възнагражденията на творците и носителите на права, издателите на медийни 
публикации и журналистите, когато техните произведения се използват онлайн чрез сателитна телевизия, платформите 
за видео по заявка и IPTV, както и чрез новинарските агрегатори. Според тях доставчиците на онлайн услуги за споделяне 
на съдържание трябва да получат разрешение от носителите на права за съдържанието, качено на техния уебсайт. Ако 
такова не е дадено, те трябва да вземат мерки за свалянето му. Директивата за телевизионните и радиопрограмите 
урежда условията за излъчване на авторски програми в чужбина. 
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В петък Европейската комисия публикува отчета си за спазването на европейското законодателство през 2020 г., от който 
става ясно, че срещу България има най-много наказателни процедури за отклонения от европейските норми, основно 
свързани с грешно прилагане или с неспазване на сроковете за адаптиране на българското законодателство в 
съответствие с европейското. 
 
√ Брюксел одобри последните планове за възстановяване до есента  
Хърватия, Словения, Литва и Кипър получиха одобрение от Съвета на ЕС в понеделник за своите планове за 
възстановяване и устойчивост и могат да преминат към подписване на финансови споразумения с Европейската комисия 
за начало на финансирането. 
Това са последните държави, които ще могат да разчитат на авансово финансиране преди есента, тъй като европейските 
институции излизат във ваканция до началото на септември. 
Общо четирите държави кандидатстват за 11.4 млрд. евро безвъзмездни средства, а Словения иска и €700 млн. заем от 
фонда за възстановяване. 
С тях общият на одобрените държави стана 16 от 25, депозирали проектите си за реформи и инвестиции от  
възстановителния мегафонд на ЕС на стойност 750 млрд. евро. 
България и Нидерландия, които са със служебни правителства, още не са предали своите намерения, които трябва да 
бъдат оценени от Европейската комисия и одобрени от Съвета на ЕС, преди да бъдат финансирани. 
Швеция, Финландия, Естония и Румъния договориха с Брюксел удължаване до септември на оценката на своите планове 
за отстраняване на пропуски. За наесен остават и Чехия и Ирландия, чиито намерения получиха зелена светлина от 
комисията миналата седмица, и подалата своя проект преди дни Малта. 
Какво става с Унгария и Полша? 
Това оставя въпросителни само пред плановете на Унгария и Полша, с които Европейската комисия има проблеми. В 
петък унгарският премиер Виктор Орбан съобщи пред общественото радио, че ще поиска двумесечно отлагане на 
оценката на унгарския план, след като по-рано Брюксел даде да се разбере, че има съмнения в ефективността на 
системите за контрол и одит на харченето на парите. Те са един от 11-те критерия, по които се оценяват всички планове. 
Еврокомисията потвърди, че преговаря с Будапеща за отлагане, след като от 12 юли, когато планът трябваше да бъде 
пуснат от комисията, той се намираше в правна безтегловност. Еврокомисията не обясняваше какво смята да прави след 
изтичането на срока за оценка на 12 юли, като в същото време нито потвърди, нито отхвърли проекта на Унгария. 
Едва на 20 юли вицепрезидентът на еврокомисията Вера Йоурова заяви, че става въпрос за продължаващи преговори по 
"системни мерки за управлението на парите в съответствие с правилата и стандартите". 
Комисията заяви миналата седмица, че отлагане не е договорено и че преговорите продължават. 
Премиерът Орбан, който е изправен пред избори напролет, каза, че ако Унгария не получи "да" в разумен срок, ще 
започне да изпълнява проектите на стойност 7.2 млрд. евро със собствени средства, а когато европейските пари дойдат, 
ще си покрие направените разходи с тях. Комисията досега не е коментирала дали това е възможно. 
Ситуацията с Полша също е неясна. Европейската комисия обяви, че оценката е отложена първо до края на юли, а по-
късно и до края на август. Преди две седмици председателят ѝ Урсула фон дер Лайен каза, че "комисията е дълбоко 
загрижена" от решението на полския Конституционен трибунал, който обяви, че разпореждането на висшия Съд на ЕС в 
Люксембург за незабавна отмяна на част от съдебните реформи не е задължително за полските власти, и предупреди, че 
планът за възстановяване ще бъде оценяван и с оглед на спазването на законността в страната, а след това даде Варшава 
на съд за същото решение. 
Йоурова заяви, че от Полша се иска да засили системите за контрол и одит до нивата на защита на кохезионните и 
земеделски фондове, и че иска още разяснения за това как системата би реагирала на опити за измами. 
Полша и Унгария получиха силно критични оценки за състоянието на законността, свободата на медиите и борбата с 
корупцията в годишния доклад на еврокомисията за върховенството на правото, публикуван на 20 юли. Еврокомисията 
определи като "срам" и нарушаващ европейските ценности и приетия от Унгария закон, забраняващ информация за ЛГБТ 
в училищата. В резолюция, приета в началото на месеца, Европейският парламент настоя парите на Унгария от фонда за 
възстановяване да бъдат задържани, докато законът не бъде отменен. 
 
√ Войната на културите: Западна и Източна Европа си обърнаха гръб  
През последните години Западна и Източна Европа постепенно си обърнаха гръб, и то по отношение на най-основните 
ценности. Как би могъл да бъде решен спорът? 
Европейска културна война: тъкмо това - ни повече, ни по-малко - се случва в момента между Европейската комисия, от 
една страна, и Полша и Унгария, от друга. Формално погледнато, става дума за юридически въпроси, свързани с 
инкорпорирането на европейското право в националните законодателства. Но на всички участници трябва да е пределно 
ясно, че този спор в момента навлиза много по-надълбоко, отколкото се случва при обичайните процедури за 
нарушаване на европейските договори, с които Брюксел периодически проверява и евентуално наказва държавите, 
които ги нарушават. 
В случая с Полша и Унгария евросъюзът попадна във водовъртежа на мирогледния конфликт, който се е развихрил в 
редица общества по света: сблъсъкът между авторитаризма и плурализма, между националното и многокултурното. С 
други думи, става въпрос за най-основните ценности. Един съюз от държави, който навремето беше създаден в името на 
разбирателството между народите, изведнъж се е засилил надолу по наклонената плоскост - как е възможно това? 
Има някои политически фактори, които често се пренебрегват. В случая с Унгария например не бива да забравяме, че 
Орбан наскоро напусна Европейската народна партия. И вече няма формални съюзници сред западноевропейските 

https://www.dnevnik.bg/search/%25D0%2599%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
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правителства, което се усети особено отчетливо на последната среща на върха при обсъждането на правата на 
хомосексуалните. Правителството на "Право и справедливост" ("ПиС") в Полша също се намира в изолация на равнище 
Европейски съвет, което обяснява някои защитни реакции на двете страни. 
Различните интереси на Запад и Изтока 
В дъното на всичко обаче е нещо друго: през последните години Западна и Източна Европа постепенно си обърнаха гръб. 
Когато навремето започна източното разширяване на ЕС, се очакваше, че държавите от бившия Варшавски договор все 
някога ще се присъединят към основните мирогледни нагласи на Запада - либерално-консервативни или 
социалдемократически. Тези нагласи и до ден днешен са решаващи за обществената дискусия в Западна Европа, те се 
наложиха и в Брюксел. Но приобщаването на Източна Европа не се случи точно по плана, специално по отношение на 
няколко нови и важни теми. Опазването на климата, миграцията, правата на жените, различността и многообразието - 
всички тези въпроси, които в Западна Европа заемат все по-важно място в политиката, в Източна Европа занимават само 
определени малцинства. Защото нека не забравяме, че нито "ПиС" в Полша, нито "Фидес" в Унгария са дошли на власт с 
преврат. Точно обратното - те бяха избрани именно защото обещаваха да опазят своите страни от тези 
западноевропейски тенденции. 
Политическата система в ЕС не е недемократична, но тя не е в състояние да решава фундаментални ценностни 
конфликти. В една отделна държава такива конфликти се решават по най-задоволителен начин чрез избори. Ала ЕС няма 
дори правителство, което да прилага волята на мнозинството. А европейска общественост, където може да се проведе 
подобна дискусия, съществува единствено в зачатък. Ето как този спор накрая беше прехвърлен към еврокомисията, 
която като "пазител на договорите" превръща един политически конфликт в юридически казус. Това е 
неудовлетворително решение, но с оглед на сега действащите договори друго просто няма. 
Възможните решения са две 
Тъй или иначе, спорът трябва някак да бъде решен - най-малкото в онези негови аспекти, които пряко засягат 
европейското право. В ЕС държавите членки имат свободата на политическо своеобразие, но те не са напълно суверенни 
- от самото начало основополагащият принцип на европейското единение е тъкмо такъв. Такива европейски завоевания 
като общият пазар и общото върховенство на закона могат да работят единствено, ако всички държави членки зачитат 
европейското право. Когато има бизнес в Полша, един германски предприемач очевидно има нужда от независимо 
правосъдие. Когато се засели в Унгария, един французин има нужда от увереността, че администрацията не е 
корумпирана и че никой няма да го дискриминира заради сексуалната му ориентация например. 
Сблъсъкът, за който става дума, в момента навлиза в решаващата си фаза, защото все повече хора в Западна Европа не са 
съгласни техните милиарди евро да се изливат в държавите членки от Източна Европа, които не се придържат към 
договорените правила. Това още повече изостря конфликта, но беше неизбежно да се стигне дотук. Вече от доста време 
няма никакво оправдание за факта, че тукашният данъкоплатец финансира правителства, които открито водят политика 
срещу ЕС и срещу Германия. Да, важно е да се зачитат възгледите и интересите на източноевропейците. Но още по-важно 
е да се защитава върховенството на закона, защото ЕС може да има бъдеще единствено като общо пространство на 
законността. 
В момента трудно може да се каже как ще завърши премерването на силите. За Орбан и Качински техният бизнес модел, 
който е пряко зависим от политиката на ЕС, в момента виси на косъм. Но вече сме виждали не един и двама устати 
националисти, които бързо подвиват опашка, когато стане дума за пари. А освен това и в Полша, и в Унгария членството в 
ЕС все още е много популярно. В най-добрия случай острият подход на еврокомисията ще доведе до преосмисляне на 
позициите и приоритетите в тези две държави и евентуално в техните общества. В най-лошия обаче ще започне 
процедура за изваждането им от ЕС. 
 
√ Какво виждаме зад компромиса "Северен поток 2"  
Анализът е препубликуван от "Свободна Европа". 
Джо Байдън дойде на президентския пост с обещание да обнови традиционните външнополитическите съюзи на 
Америкa. 
Въпреки различията и лошите спомени от предишната администрация, САЩ и Европа имат споделен дневен ред по ред 
стратегически въпроси: от борбата с климатичните промени и т.нар. "Зелен преход", през глобалните стандарти в 
дигиталната сфера до отговора на растящото влияние на Китай. Няма съмнение, че Ангела Меркел е засегнала всички 
тези точки в срещата си с Байдън в Белия дом миналата седмица. 
Посещението на германския канцлер обаче ще се запомни с компромиса по повод "Северен поток 2", безспорно най-
щекотливата точка в отношенията между Вашингтон и Берлин. 
Казано най-просто, Байдън прие, че проектът за газопровод ще бъде завършен и срещу фирмите, участващи в 
изграждането, няма да бъдат прилагани наказателни мерки. В замяна Германия се съгласи да санкционира Русия, в 
случай че тя предприеме агресивни действия срещу Украйна, като например използването на газовия транзит през 
украинска територия като политически инструмент. 
Меркел пое ангажимент да отпусне финансиране в размер на 1 млрд. евро за развитие на възобновяемите енергийни 
източници в Украйна, а също така се ангажира с инициативата "Три морета" (която наскоро проведе годишна среща в 
София). 
В самия край на кариерата си на политик Меркел има с какво да се поздрави. Германия получава важна отстъпка от САЩ. 
Аргументът на Берлин винаги е бил, че "Северен поток 2", както и "Северен поток 1" (който функционира още от 2012 г.), 
са изцяло бизнес проекти, а не форма на геополитическа обвързаност с Москва. 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31377153.html
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Газопроводът се ползва с подкрепа от страна на големите енергийни компании в Германия, от Социалдемократическата 
партия, която участва в коалиционното управление на федерално ниво, a и от наследника на Меркел Армин Лашет. 
Единствено Аналена Бербок, кандидат на Зелените за канцлерския пост в предстоящите наесен избори, атакува "Северен 
поток 2". Но дори тя да поеме щафетата от Меркел, което не е толкова вероятно, газопроводът ще е свършен факт. 
Решението на Байдън поставя в деликатна позиция Украйна, а също така и Полша, които винаги са разглеждали "Северен 
поток" като акт на съглашателство с Путин. Де факто Русия е в състояние да прекрати напълно преноса на природен газ 
през украинска територия след 2024 г., когато изтича срокът на временното споразумение между Москва и Киев, 
постигнато преди две години с посредничеството на Европейската комисия. 
"Северен поток 1", "Северен поток 2" и "Турски поток" имат общ капацитет 145 млрд. куб. м годишно, сравнено със 120 
млрд. куб. м за украинската мрежа. "Газпром" има възможност да пренасочи изцяло доставките за клиентите си в ЕС и 
така да лиши Киев от приходи в бюджета. Германските власти твърдят, че това няма да се случи и че газът ще 
продължава да се транзитира и през Украйна, но реална гаранция не е възможна. 
Тук възниква въпросът дали евентуалните санкции срещу Русия, договорени между САЩ и Германия в случай на 
злоупотреба с "газовото оръжие" от страна на "Газпром" и Кремъл, ще проработят. Има защо да сме скептици. Най-
малкото трудно би могло да се дефинира къде точно минават червените линии, които Москва не трябва да наруши. 
Може да сме сигурни, че в едни бъдещи търговски преговори за транзита "Газпром" ще извива ръцете на украинската 
страна за по-изгодни условия. Но така би постъпил всеки бизнес, стремящ се да минимизира разходите си и съответно да 
реализира по-голяма печалба. 
Американското решение има своя логика. Ако Русия е склонна да хвърля средства в енергийна инфраструктура, която 
може да се окаже икономически нерентабилна, това е проблем предимно на руските граждани. И евентуално на 
европейските енергийни компании. 
Международната агенция по енергетика предвижда свиване на търсенето на природен газ в Европа като цяло и в ЕС в 
частност през идните две десетилетия. Според прогнозата Евросъюзът ще потребява едва 329 млрд. куб. м през 2040 г., 
сравнено с 394 млрд. куб. м за 2020 г. 
Закриването на въглищни електроцентрали няма да доведе до газов бум. Що се отнася до Украйна, спирането на руския 
транзит е стимул за допълнителни реформи и модернизация в енергийния сектор, въпреки краткосрочните загуби. 
Москва ще изгуби и традиционен лост за влияние в украинската политика - енергийно-политическите лобита, които 
процъфтяваха през миналите десетилетия. Сметката, иначе казано, е сложна. 
За САЩ е по-важно Германия, а също така ЕС като цяло, да сътрудничи по въпроси с по-дългосрочно значение. Въпроси, 
които засягат и американските граждани директно. Вече имаме и конкретен пример. Пак миналата седмица Евросъюзът 
се присъедини към изявление на Белия дом, осъждащо китайски хакерски атаки срещу сървъри на Microsoft Exchange, 
които обслужват над 30 000 фирми, организации и публични институции. 
Към безпрецедентния общ демарш се включиха и правителствата на Великобритания, Австралия, Канада, Нова Зеландия 
и Япония. Приоритет на Белия дом е да поддържа единството на Запада и по този начин да продължи да упражнява 
влияние върху глобалната политика, както и да има преимущество пред Пекин. Затова и Меркел се оказа способна да 
спазари компромис по тема, която колкото и да е важна на регионално равнище в Европа, има второстепенно значение в 
глобален план. 
 
√ Възходът на талибаните тревожи афганистанките със собствен бизнес  
Докато талибаните напредват бързо в цял Афганистан, дизайнерът Марзия Хафизи е разтревожена за оцеляването на 
модния ѝ бизнес и придобивките на жените, постигнати през последните 20 години. През 2018 г. 29-годишната Хафизи е 
отворила магазина си за дрехи "Лора" в столицата Кабул, осъществявайки отдавнашната си мечта да стане бизнес дама в 
нейната консервативна доминирана от мъже родина - немислим подвиг по време на управлението на талибаните от 
1996 до 2001 г. 
"Ако талибаните се върнат на власт и наложат своя стар мракобесен начин на мислене, може да бъда принудена да се 
махна", каза Хафизи, надвиквайки шума на въртящите се машини, докато мъже и жени шивачи кроят, шият и гладят 
последните ѝ модели. "Всичките ми приятели и роднини ме съветват да спра работа и да напусна страната, (но) 
решимостта ми да насърчавам бизнеса на жените, да създавам работни места за тях и да видя как Афганистан става 
самостоятелен ме задържа тук и ме кара да се боря за оцеляване." 
Талибаните наложиха строго тълкуване на ислямския закон, който включва публично бичуване, бой с пръчка и пребиване 
с камъни, докато не бяха изгонени от американските бомбардировки, последвали нападенията на 11 септември 2001 г. в 
САЩ. 
Докато чуждестранните сили начело със САЩ завършват изтеглянето си, талибаните бързо завладяха нови територии, 
което засили страховете на жените за отмяна на правата им - от образование и работа извън къщи до свобода на 
придвижване. По време на талибанското управление жените бяха задължени да покриват тялото и лицето си с бурка и 
им беше забранено да ходят на училище, да работят и да излизат от дома си без мъж роднина. 
Бунтовниците казват, че са се променили и че ислямът дава на жените права в бизнеса, работата, наследяването и 
образованието, но са разкрили малко подробности. Казват само че това ще бъде решавано в съответствие с ислямския 
шериат, което подхранва скептицизма на много жени. 
Правителството се е зарекло да не прави компромиси с правата на жените в замяна на мир, но преговорите между 
талибаните и афганистанските политици не успяха да постигнат напредък. Анализатори от американския Съвет за 
национално разузнаване предрекоха загуби за жените дори без победа на талибаните, отдавайки скорошните 
придобивки на жените по-скоро на външен натиск, а не на вътрешна подкрепа. 
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Фавзия Куфи е една от малцината преговарящи жени в мирните преговори между афганистанските политици - които са 
се зарекли да не излагат на риск правата на жените - и талибаните. "С противодействието, което жените в Афганистан 
оказват, няма да се върнем в изходно положение", каза Куфи, която е оцеляла в два опита за убийство. "Ще направим 
всичко възможно, за да запазим присъствието на жените в обществото и в политическия и социалния живот... няма да се 
върнем в мрачното минало." 
Убийте ме или ме оставете да работя 
През последните две десетилетия жените са направили значителни крачки, като е нараснал броят на завършилите 
образованието си и работещите в преди това мъжки бастиони, включително в политиката, медиите, правораздаването, 
хотелиерството и информационните технологии. 
В градове като Кабул, Херат и Мазари Шариф може да се видят млади жени, които работят свободно, говорят по 
смартфон, носят западно облекло и общуват с мъже в кафенета и молове. 
Президентът Ашраф Гани е назначил жени за заместник-губернатори във всички провинции и им е дал министерски 
роли. Благодарение на квотен принцип 27 процента от депутатите в долната камара на парламента са жени - 
надхвърляйки средно 25-те на сто в световен мащаб според Интерпарламентарния съюз (една от най-старите 
международни институции с политически характер - бел. прев.). 
Близо 60 хил. жени имат собствен бизнес, основно в Кабул, включително ресторанти, козметични салони и магазини за 
произведения на занаяти, според Афгнистанската женска търговска и промишлена камара. Тези, които говориха с 
"Томсън Ройтерс", казаха, че са стигнали твърде далеч, за да им бъдат отнети постиженията. 
"Каквито и да са обстоятелствата, няма да се откажа от работата си", каза 28-годишната Нилофар Аюби, която ръководи 
фирмата за вътрешен дизайн "Завивките на Мария", популярна сред елита в Кабул. "Ако талибаните дойдат (на власт), те 
ще трябва или да ме убият, или да ме оставят да продължа да работя." 
В селските райони, където командват консервативни фамилии и радикални ислямисти, повечето жени още носят бурки и 
напускат дома си само за да отидат в болница или на гости при роднини, а малките момичетата продължават да бъдат 
продавани за булки на по-възрастни мъже. 
"Има още толкова много, което трябва да се направи, за да се разпрострат основополагащите права на здравеопазване и 
образование до жените в селските райони, не само в районите под талибански контрол, а и във всички отдалечени 
градчета и села", каза Незам Удин - ръководител на организацията "Мир и човешки права". "Хората все още изостават 
много по отношение на развитието, услугите, дори в сравнение с Кабул, да не говорим за стандартите на държавите в 
региона." 
23-годишната Масума Джафари, която продава бижута и козметика в Кабул, каза, че е наясно с цената, която жените ще 
трябва да платят, ако бунтовниците завземат националната власт. "Аз съм от Гор, където в миналото много жени бяха 
убити с камъни от талибаните. Но погледнете ме сега, аз съм символ на противопоставянето", каза Джафари, говорейки 
за западна провинция, където миналия месец талибаните принудиха афганистанските войски да се оттеглят. "Надяваме 
се и се молим на Аллах мракобесната ера на талибаните никога да не се върне", каза Джафари, докато намества 
покривалото на главата си. 
 
Списание Enterprise 
 
√ Агенция по заетостта обяви краен срок за прием на документи по мярката за запазване на заетостта 80/20 
Агенцията по заетостта обявява краен срок до 31.08.2021 г. включително за предоставяне на всички искания за плащане и 
месечни отчетни документи по проект "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-
19", популярен още като мярката за запазване на заетостта 80/20. 
От своето стартиране до момента тази мярка подпомогна близо 3 000 работодатели и самоосигуряващи се лица от 
секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани 
с пътувания и резервации" да запазят заетостта на повече от 36 000 свои работници и служители. Така, на практика, за 
този бранш, засегнат в голяма степен от COVID-19 пандемията, предоставената от държавата подкрепа в комбинация с 
мярката 60/40 се превърна в 80/20. 
Обявеният краен срок до края на август 2021 г. касае всички работодатели и самоосигуряващи се лица, които са 
одобрени за получаване на компенсация съгласно условията на проекта. Те могат да намерят изискваните документи и 
информация за тяхното попълване на страницата на Агенцията по заетостта или тук. 
 
√ Физическият магазин си остава ключов за търговията на дребно  
Миналата година беше ключова за електронната търговия. Растежът беше рекорден заради пандемията, като много 
анализатори очакват ръстовете от миналата година да се задържат и през тази, защото много потребители ще продължат 
да пазаруват цифрово. 
Като цяло обаче търговците на дребно имаха добра 2020 г., тъй като потребителите останали у дома, пренасочиха 
разходите си от пътувания и услуги към продукти, пише онлайн изданието RetailDive.com. 
Категориите, които са се представили най-добре през миналата година, отразяват затварянето и самоизолацията - 
компютърна техника, игри, играчки, инструменти и продукти за домашен ремонт, продукти за домашни любимци, книги, 
спортно оборудване. 
Според Forrester обаче, колкото и голям растеж да има онлайн търговията, лъвският дял от приходите от търговия си 
остава за физическите магазини. 

https://www.az.government.bg/pages/kratkosrochna-podkrepa-za-zaetost-covid-19/
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За търговията на дребно реалният магазин има трайно значение. Почти три четвърти от всички продажби на дребно ще 
се извършват офлайн и 66% от продажбите на нехранителни стоки и напитки. 
Авторите на доклада отбелязват, че "категориите, които изискват докосване и усещане на купувача, нужда от съвет в 
магазина или непланирани покупки, ще са физически". 
Днес търговците правят големи инвестиции, за да съчетаят своите цифрови платформи със своите мрежи от магазини, за 
да улеснят потребителите да пазаруват по най-удобния за тях начин. Ръстът както на електронната търговия, така и на 
продажбите от други канали добавя нови разходи и трудности за търговците на дребно. 
Тези търговци, които могат да предложат на клиентите най-доброто както от цифровия, така и от физическия свят на 
пазаруване, ще продължат да растат. 
 
Мениджър 
 
√ Василев: Актуализацията на бюджета на НЗОК няма да бъде съгласувана от МФ в този вид  
Актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ няма да бъде съгласувана от 
Министерството на финансите в този вид. Това заяви служебният министър на финансите Асен Василев на днешното 
извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/. По думите му, в този бюджет 
липсват 14 млн. лева за администрирането на ваксини, които са предвидени да бъдат в бюджета на НЗОК. Освен това, 
допълнителните 3 млн. лева, които са за допълнителна администрация, според финансовото министерство, не трябва да 
бъдат включени в бюджета, предава БТА.  
Управителят на НЗОК проф. Петко Салчев представи актуализацията на бюджета на Касата. Той посочи, че в промените на 
бюджета се предвиждат постъпления в размер на 134,5 млн. лева от здравноосигурителни проходи. В това число влизат 
здравноосигурителни вноски - 105 млн. лв. и трансфери за здравно осигуряване - 29,5 млн. лева. 
"В проекта се предвиждат следните преразпределения на средствата в разходната част, които са приети от Надзорния 
съвет на НЗОК. В текущите разходи средства в размер на 13 милиона лева, разпределени по следния начин: за разходи за 
персонал - 3 млн. лева. Мотивите са, че в бюджета на НЗОК са предвидени разходи за персонал в размер на 56 милиона", 
обясни Салчев. Той добави, че за издръжка на административни дейности са необходими 10 млн. лева.   
В здравноосигурителни разходи се създава нов ред "1.1.3.9" в размер на 117 465 000 лв., които средства се залагат за 
разпределение по следните дейности: първична извънболнична медицинска помощ; специализирана извънболнична 
медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение); дентална помощ; медико-
диагностична дейността; лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели; 
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ; а други здравноосигурителни плащания, в т.ч. за 
медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност. Предлага се 
тези средства да се разпределят по решение на Надзорния съвет на НЗОК.   
Очакваното увеличение на общата заболеваемост на населението в България, както и на специфичната заболеваемост 
свързана с разпространението на пандемията - COVID-19 и възможността Надзорния съвет на НЗОК да взима решения за 
покриване на възникналите потребности от средства в съответните направления на разходите за здравноосигурителни 
плащания налага разпределянето на средствата от ред 1.1.3.9 по време на обявена епидемична обстановка.   
"Заделя се и 3% резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи в размер на 4 млн. и 35 000 лв.", посочи 
още Салчев.  
НСТС обсъжда на извънредно заседание днес проектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., на промените в Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2021 г., както и на промените в Закона за държавния бюджет на България за 2021 година.  
 
√ За половин година НЗОК е изплатила 458 млн. лв. в извънболничната медицинска помощ  
През първото полугодие на 2021 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е извършила плащания към 
изпълнителите на извънболнична медицинска помощ: първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), 
специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), медико-диагностична дейност (МДД) и дентална помощ 
(ДП), в общ размер на 458 039 300 лв. 
В сумата се включват здравноосигурителни плащания за извършена дейност; плащанията по „Методика за определяне 
на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-
диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“; плащания 
от трансфери от Министерството на здравеопазването за работа при неблагоприятни условия по време на обявена 
извънредна епидемична обстановка, поради епидемично разпространение на COVID-19 съгласно чл. 15а от „Закон за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 
г., и за преодоляване на последиците“. 
Данните по районни здравноосигурителни каси (РЗОК) и по изпълнители на извънболнична медицинска и дентална 
помощ  може да намерите в таблицата. 
  

№ 
РЗОК 

Име РЗОК ПИМП СИМП МДД ДП 

    149,513,515 134,726,290 66,931,868 106,867,634 



20 

 

01 Благоевград 6,422,277 6,019,988 2,235,585 6,274,568 

02 Бургас 8,745,900 7,928,931 5,060,812 5,199,431 

03 Варна 10,085,753 10,077,535 4,664,870 7,185,604 

04 
Велико 
Търново 

5,354,191 4,842,783 2,168,757 3,726,987 

05 Видин 1,921,653 1,856,028 589,056 1,288,981 

06 Враца 3,602,634 3,310,752 1,088,255 1,994,210 

07 Габрово 2,337,668 2,634,522 788,166 1,393,676 

08 Добрич 3,494,943 3,041,461 908,983 1,744,377 

09 Кърджали 2,685,462 1,850,935 726,661 2,243,744 

10 Кюстендил 2,501,893 2,154,239 702,707 1,650,567 

11 Ловеч 2,572,683 2,133,957 600,747 1,788,694 

12 Монтана 2,800,849 2,612,959 991,184 1,207,843 

13 Пазарджик 5,714,786 4,749,896 1,254,159 4,303,765 

14 Перник 2,542,123 2,095,672 713,773 1,797,974 

15 Плевен 5,334,903 5,902,523 2,392,455 2,756,611 

16 Пловдив 16,711,509 14,253,442 7,520,087 15,368,745 

17 Разград 2,493,794 1,708,551 639,757 1,191,908 

18 Русе 4,584,504 4,324,704 2,299,896 2,633,171 

19 Силистра 1,947,992 1,486,432 666,023 2,453,489 

20 Сливен 3,732,777 3,597,000 1,273,859 1,975,599 

21 Смолян 2,395,276 1,672,827 678,132 2,055,864 

22 София град 26,784,809 26,104,938 21,898,565 22,163,250 

23 София област 4,717,818 3,701,836 749,143 2,327,891 

24 Стара Загора 6,807,850 6,288,252 2,407,022 4,400,887 

25 Търговище 2,475,093 1,879,908 521,417 1,149,591 

26 Хасково 4,658,014 3,824,706 1,483,120 3,358,013 

27 Шумен 3,409,301 2,735,043 1,058,055 2,097,052 

28 Ямбол 2,677,061 1,936,472 850,622 1,135,143 

 
√ От октомври търговията с природен газ ще става само след лицензия  
От 1-ви октомври 2021 г. дейността "търговия с природен газ" следва да се извършва единствено въз основа на издадена 
лицензия. Това гласят приетите изменения и допълнения в Закона за енергетиката, припомнят от Комисията за 
енергийно и водно регулиране. 
Съгласно законовите промени всеки търговец на природен газ следва да подава пред КЕВР писмено заявление за 
издаване на лицензия, към което се прилагат всички необходими документи. Към настоящия момент в Комисията за 
енергийно и водно регулиране са подадени 17 заявления за издаване на лицензия за "търговия с природен газ". 
От КЕВР напомнят, че нормативно определения срок, в който Комисията издава или мотивирано отказва издаването на 
лицензия, е до 3 месеца от подаването на заявление.  
 
√ САЩ и Китай са в ранен етап на студена война  
Натискът на Пекин срещу китайските компании, които са листнати на борсите в САЩ, ще има широко отражение върху 
пазара. Това заяви пред Си Ен Би Си икономистът Стивън Роуч. 
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Роуч, който сред водещите финансови специалисти за азиатския регион, смята, че тези действия са сигнал за навлизане в 
ранен етап на студена война. 
„Аз съм оптимист по рождение, що се отнася до Китай. Считам обаче тези действия за наистина обезпокоителни.“, 
коментира е бившият директор на азиатското подразделение на Morgan Stanley. „Китай се е насочил към сърцевината на 
новата си предприемаческа икономика и иска да сложи край на нежеланите бизнес модели“, добави той. 
Според него напрежението между двете най-големи икономики в света може да достигне до нива, невиждани от 
началото на 70-те години на миналия век. 
„Дори и американските компании да не търгуват директно с Китай, почти всичко, до което се докосват, преминава през 
глобалните вериги за доставки. Така че охлаждането на отношенията между Вашингтон и Пекин ще има значителни 
последици за американските компании и инвеститорите, които влагат средства в тях. Не можете да се измъкнете от 
китайската връзка“, каза Роуч. 
Водещият на финансовото телевизионно предаване на Си Ен Би Си - „Луди пари“(Mad Money) Джим Креймър отправи 
сходно предупреждение към инвеститорите. Той смята, че в момента е твърде рисково да се инвестира в китайски акции, 
листнати на борсите в САЩ, заради регулаторния натиск. 
В петък Пекин затегна контрола върху китайските частни образователни компании TAL Education и New Oriental Education 
and Technology, което доведе до поевтиняване на акциите им. По-рано същата седмица подобни мерки бяха взети и 
срещу Didi – компанията за споделени пътувания, известна като „китайския Uber”. 
 
√ Малкият бизнес в Москва получил преференциални заеми за над 132,9 млрд. рубли  
Малките и средни предприятия в Москва са получили заеми на обща стойност над 132,9 млрд. рубли за целия период на 
програмата за отпускане на кредити в столицата. Това се съобщава на официалния портал на кмета и правителството на 
Москва, предава ТАСС.   
"За цялата продължителност на програмата от май 2020 г. над 18 хиляди компании, в които работят над 127 хиляди 
души, са получили преференциални заеми в размер на повече от 132,9 милиарда рубли", коментира ръководителят на 
отдела "Предприемачество и иновационно развитие на Москва" Алексей Фурсин. 
По-рано програмата беше удължена с нови условия до 31 декември 2021 г. Сега заеми могат да получат само малки и 
средни предприятия от приоритетни сектори, включително производство, туризъм, образование, здравеопазване, 
култура и спорт.  
Бизнесът може да вземе заем при намален лихвен процент. Субсидираната ставка е 8% годишно. Максималната сума на 
кредита е 100 милиона рубли, срокът на преференциалния лихвен процент е 24 месеца. Парите трябва да бъдат 
изразходвани за финансиране на текущи дейности. Заемът може да бъде получен от една от 14-те банки партньори по 
програмата.  
Удължаването на програмата за отпускане на кредити по-рано беше включена в пакета за антикризисна подкрепа, 
одобрен през юни. Сред мерките влиза и отсрочка за предприятията за обществено хранене да плащат наемите си за 
третото тримесечие на 2021 г. за помещения, наети от града. Сроковете за плащане на наеми се отлагат до края на 2021 г. 
Също така, предприятията за обществено хранене са включени в програмата за предоставяне на субсидии за малкия и 
средния бизнес.  
 
√ Цените на петрола се повишиха  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник на фона на очакванията на инвеститорите, че 
ограниченото предлагане и нарастващите нива на ваксинация ще компенсират всяко потенциално въздействие върху 
търсенето от нарастващия брой на заразените с коронавирус в световен мащаб, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,36 долара, или 0,48%, до 74,86 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,26 долара, или 0,36%, до 72,17 долара за барел. 
Петролът поскъпна още преди държавният департамент на САЩ да препоръча на американците да избягват пътуванията 
до Испания, Португалия заради на нарастващия брой на случаите на COVID-19. 
„Тази седмица цените са на път да възстановят всичките си загуби от разпродажбите от миналия понеделник. И двата 
сорта би  трябвало да продължат да консолидират печалбите си, като волатилността тази седмица е много по-ниска в 
сравнение с предходната“, коментира Джефри Хейли от OANDA. 
Като положително развитие на пазара бе отчетен спадът на броя на заразените с COVID-19 за едно денонощие във 
Великобритания, като в понеделник броят на новорегистрираните случаи падна до най-ниското ниво от 4 юли. 
Анализаторите очакват глобалните петролни пазари да продължат да бъдат в дефицит, въпреки решението на страните 
от ОПЕК+ да увеличат добива  допълнителни 400 хил. барела на ден от август и с по още толкова всеки следващ месец до 
декември. 
Инвеститорите очакват данни на Американския петролен институт и Енергийната информационна администрация за 
запасите на САЩ. Те ще бъдат публикувани съответно днес и утре. Според средната прогноза на пет анализатора, 
анкетирани от Ройтерс, в седмицата до 23 юли запасите на САЩ от суров петрол са намалели с около 3,4 млн. барела, а 
тези от бензин – с 400 хил. барела. 
 
√ Европейските борси започват седмицата на червена територия  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в понеделник, 
следвайки загубите на азиатските пазари, причинени от регулаторния натиск на Пекин върху технологичния и 
образователния сектор в Китай, предаде Ройтерс. 

https://tass.ru/moskva/11984747
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад 1,55 пункта, или 0,34%, до 459,96 пункта, и бе на път да сложи край на 
серия от четири поредни сесии на ръст. Автомобилният подиндекс SXAP се понижи с 1,04%, следвайки поевтиняването на 
акциите на френският производител на автомобилни части Faurecia с 4,14%, въпреки че компанията повиши целта си за 
паричен поток през 2021 г. 
Немският показател DAX се понижи със 72,05 пункта, или 0,46%, до 15 597,24 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 изтри 19,59 пункта от стойността си, или 0,28%, достигайки ниво от 7 007,99 пункта. Френският измерител 
CAC 40 се понижи с 20,14 пункта, или 0,31%, до 6 548,68 пункта. 
Цената на книжата на нидерландския технологичен инвеститор Prosus, който държи близо една трета от акциите на 
китайския гигант Tencent, се понижи с 9,99%, след като Пекин затегна регулаторните мерки срещу технологичния сектор. 
„Настоящото прибиране на печалби, причинено отчасти от натиска върху китайските технологични компании, най-
вероятно няма да продължи дълго“, коментира Себастиен Гали от Nordea Asset Management. 
Въпреки опасенията около увеличаващия се брой на заразните с COVID-19 в световен мащаб и нарастващата инфлация, в 
петък STOXX 600 достигна нов рекорден връх на фона на силните корпоративни отчети и сигналите, че Европейската 
централна банка ще запази благоприятната си политика. 
Анализаторите очакват печалбата на компаниите от STOXX 600 за второто тримесечие да нарасне със средно 115% 
спрямо същия период на миналата година, сочат данните на Refinitiv IBES. До момента близо една трета от компаниите в 
STOXX 600 са представили финансовите си отчети, като 63% от тях са надминали очакванията на анализаторите. 
„Продължаваме да се застъпваме за силното представяне на Европа. Очакваме европейското икономическо 
възстановяване да набере скорост през 2022 г.  и да бъде придружено с растеж на печалбите на годишна база от 67% 
през 2022 г. и 22% през 2022 г.“, коментират пазарни стратези от Jefferies. 
Междувременно прочуването на на икономическия институт Ifo показа, че германските бизнес нагласи изненадващо са 
се влошили през месец юли на фона на опасенията около веригите за доставки и разпространението на COVID-19 в 
страната 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се понижи до 100,8 пункта през юли спрямо 101,7 пункта през юни. Очакванията бяха за за 
повишение към 102,1 пункта. 
Рекорди на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха повишения в петък, достигайки нови рекордни върхове, след като пазарът 
преодоля опасенията за икономическия растеж от началото на седмицата, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 238,2 пункта, или 0,68%, до 35 061,55 пункта, завършвайки сесията над 
прага от 35 хил. пункта за първи път в историята си. От началото на годината бенчмаркът е напреднал с повече от 14%“. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 44,31 пункта, или 1,01%, до рекордните 4 411,79 пункта. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 152,39 пункта, или 1,04%, до исторически връх от 14 
836,99 пункта. 
За седмицата &P 500 напредна с 2%, а Nasdaq Composite добави 2,8% към стойността си. Dow се повиши с 1%. 
В петък доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа нарасна до 1,281%, успокоявайки опасенията 
за икономическото възстановяване, които разтърсиха пазара в началото на седмицата. По-рано доходността по 10-
годшините облигации падна до 5-месечно дъно от 1,13%. 
„Пазарът на облигации изненада всички. Силата на ралито казва на борсите, че случващото се с инфлацията вероятно е 
временно и че тези фактори няма да се ендимични, както беше през 70-те и 80-те години на миналия век“, коментира 
Ник Фрелингуйсен от Chilton Trust. 
В петък силно се представиха и технологичните акции, като тази седмица се очакват финансовите отчети на редица от 
водещите компании в сектора. Акциите на Twitter и Snap поскъпнаха съответно с 3,05% и 23,82%, след като двете 
компании представиха по-добри от очакваното резултати за последното тримесечие. 
„Резултатите на Snap и Twitter отразяват факта, че разходите за дигитална реклама се връщат с пълна сила. Това ще се 
види и от представянето на Google и Facebook“, каза Фрелингуйсен. 
На този фон акциите на компанията майка на Google – Alphabet и Facebook поскъпнаха с 3,58% и 5,30%. Тази седмица се 
очакват още отчетите на Apple, Microsoft и Amazon. 
Цената на книжата на American Express се повиши с 1,33%, след като компанията отчете печалба от 2,80 долара на акция 
при приходи от 10,24 млрд. долара за второто тримесечие. Очакванията бяха за печалба от 1,66 долара на акция и 
приходи от 9,58 млрд. долара. 
Близо една четвърт от компаниите от S&P 500 са представили финансовите си резултати за последното тримесечие, като 
очакванията са средната им печалба да нарасне със 76%, сочат данни на Refinitiv. Това би било най-доброто тримесечно 
представяне от 2009 г. насам. 
От компаниите, които до момента са представили финансовите си отчети, 88% са надминали прогнозите на 
анализаторите, показват данните на FactSet. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в 
понеделник, след като Пекин подложи на регулаторен натиск китайският технологичен и образователен сектор, предаде 
Си Ен Би Си. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа спад от 82,96 пункта, или 2,34%, до 3 467,44 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 56,33 пункта от стойността си, или 2,28%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 411,81 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се срина с 1 129,66 пункта, или 4,13%, до 26 192,32 пункта. 
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Листнатите в Хонконг акции на технологичните гиганти Alibaba, Tencent и Meituan поевтиняха съответно с 6,38%, 7,72% и 
13,76%. 
Загубите дойдоха, след като антитръстовият регулатор на Китай нареди на Tencent да се откаже от ексклузивни сделки за 
музикални права, както и да разтрогне всички съществуващи споразумения в рамките на 30 дни. Могат да се запазят 
изключителните сделки с независими артисти, тъй като те изтичат след 3-годишен период. Властите затегнаха и 
регулациите в образователни сектор, където акциите на New Oriental Education & Technology Group, Koolearn Technology и 
China Beststudy Education Group се понижиха с по над 30%. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 285,29 пункта, или 1,04%, до 27 833,29 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX200 завърши сесията на практика без промяна при ниво от 7 394,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете минимален спад от 0,02 пункта до 564,75 пункта. BGBX40 напредна с 0,46 пункта, или 0,37%, до 124,50 
пункта. BGTR30 регистрира ръст от 2,46 пункта, или 0,41%, до 602,94 пункта. BGREIT се повиши с 0,65 пункта, или 0,41%, до 
158,17 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1, 6, 7 - Синдикати и бизнес за варианта на Гълъб Донев за пенсиите, партиите в дълбок размисъл 
в. Труд - стр. 1, 3 - Морето се напълни, вдигнаха цените 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Варят Джони Уокър менте за 7 лева 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Връщаме се с тест за COVID от над 60% от държавите в Европа 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 3 - Здравното министерство спря проекта за нова педиатрия върху старо скеле от 1979 г. 
в. Труд - стр. 2 - Вдигат пенсиите средно с 64 лева 
в. Труд - стр. 6 - 15% от българите с психични разстройства 
в. Телеграф - стр. 2 - 12,5% скок на всички пенсии договориха се на тристранката 
в. Телеграф - стр. 5 - Цялата страна на път да лумне 
в. Монитор - стр. 4 - Казват до края на седмицата кабинета на ИТН 
в. Монитор - стр. 5 - 800 млн. лева за по-високи пенсии и COVID помощи 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 18, 19 - Росица Кирова зам.-председател на парламента от ГЕРБ-СДС: Много пъти казвах на Слави да 
направи партия, но някои вътре искат "едно ферари с цвят червен" 
в. Труд - стр. 12, 13 - Проф. Михаил Константинов пред "Труд": Власт се сменя или с бюлетини, или с калашници 
в. Телеграф - стр. 13 - Александър Дуков, шеф на Изпълнителната агенция по горите: Зимата изгони корояда 
в. Монитор - стр. 11 - Николай Миндов, председател на Асоциацията на екскурзоводите в България: Все още не сме 
получили финансова помощ от държавата 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 17, 20 - Диагноза "Пълно изтрещяване" 
в. Труд - стр. 11 - Българите в Македония - в Конституцията или извън нея 
в. Телеграф - стр. 12 - KEEP WALKING* към затвора 
 
√ Предстоящи събития на 27 юли 
София. 

- От 11.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 11.30 ч. в сградата на Министерството на икономиката на ул. Славянска 8 министър Кирил Петков ще връчи 

три сертификата клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). 
- От 15.00 часа във фоайето на МВР министър Бойко Рашков ще награди директори на областни дирекции за 

добро изпълнение на професионалните си задължения. 
*** 
Бургас 

- От 9.00 часа в Дома на НХК ще започне редовно заседание на Общински съвет - Бургас 
*** 
Велики Преслав. 

- От 17.00 часа в Археологическия музей ще бъде открита пътуващата изложба „Тютюн, енфие & сие" на 
Исторически музей - Горна Оряховица. 

*** 
Видин. 

- От 19.00 часа на сцената на крепостта „Баба Вида" ще се състои концерт на Градски духов оркестър. 
*** 
Добрич. 



24 

 

- От 14.00 часа в зала 6 на Младежкия център ще се проведе мотивационна среща „По стъпките на успеха - Ти 
решаваш!". 

- От 19.00 часа от начало на пешеходна зона на бул. „25 септември" (Стара къща) до сцената на пл. „Свобода" ще 
се проведе дефиле на участниците в първата фестивална вечер на ХІХ Международен фолклорен фестивал 
„Фолклор без граници". 

*** 
Монтана. 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще се състои концертът „Поп музика и класика". 
*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в Дом на Културата „Борис Христов" ще се проведе структурирана публична дискусия по модела 
„Обществен форум". 

*** 
Разград. 

- От 11.00 часа зала 712 на Областна администрация ще се проведе заседание на Областния щаб за борба с 
коронавируса. 

*** 
Шумен. 

- От 15.30 часа в зала 2 на Областната администрация ще се проведе брифинг на областния управител Валентин 
Александров и директора на РЗИ Пепа Калоянова след заседание на Областния кризисен щаб за борба с COVID-
19. 

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

- Ще бъдат ли преодолени социалните неравенства и как ще се отрази планираното преизчисляване на пенсиите? 
Коментар на Лидия Шулева и икономическия съветник на Българската стопанска камара - Щерьо Ножаров. 

- Психология на преговорите: за посланията на политиците и диалога - анализ на Росен Йорданов. 
- Ще се справи ли държавата с незаконното строителство на българското Черноморие и какви са нарушенията - 

зам.-главният прокурор при ВАП - Десислава Пиронева. 
- На живо от град Сливница: зрители алармират за опасни детски съоръжения - ще бъдат ли премахнати или 

ремонтирани? 
- Без вода в хисарското село Кръстевич - жители излизат на протест заради режим на водата. Какво е решението? 

БТВ, «Тази сутрин» 
- Нападнати и ранени туристи в Пирин. Как бяха принудени да напуснат заслона посред нощ? 
- Отново жълта COVID област в България. Обмисля ли се затягане на мерките в разгара на лятото? Гост: проф. 

Мира Кожухарова. 
- И още: „За" и „Против" задължителното ваксиниране. 
- На живо от Токио: Сребърната медалистка от Олимпиадата Антоанета Костадинова. 
- Застрашени ли сме от глоба, ако закачим хамак в парка? 

Нова телевизия, «Здравей България» 
- На прага на четвъртата COVID вълна: „За" и „против" въвеждане на ограничения за неваксинирани? 
- Ремонт на бюджета: Как ще бъдат похарчени държавните пари? Разговор с президента на КНСБ Пламен 

Димитров. 
- Хотелиери на протест срещу новите мерки за влизане в страната. Пред провал ли е летният туристически сезон? 

 

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

