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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
 
√ Софийският университет „Св. Климент Охридски“ стартира нов голям проект по процедурата „Модернизация на 
висшите училища“ 
На 22 юли 2021 г. бе подписан договор, с който Софийският университет, в качеството си на координатор, започва 
изпълнението на проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ 
BG05M2OP001-2.016-0018-C01. Проектът получи най-висока оценка от всички участвали предложения по процедурата 
„Модернизация на висшите училища“. Той се изпълнява в партньорство с още осем висши училища в България, три 
организации на работодателите (Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Асоциацията на 
индустриалния капитал в България) и над 20 асоциирани партньори от чужбина. 
На състоялата се откриваща среща, в която взеха участие над 80 експерти от всички участващи в проекта организации, 
ректорът на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков изрази надежда, че с 
приемане на предложения проект за промени в Закона за висше образование създадените в рамките на програмата за 
модернизация на висшето образование съвместни програми, част от тях дистанционни, ще дадат възможност за 
качествено образование на студенти в цялата страна, изграждайки компетенции, които бизнесът очаква. 
В рамките на дейността ще бъдат създадени 15 съвместни програми на Софийския университет с други български висши 
училища в три области - педагогически, природоматематически и технически науки, във връзка с които ще се осъществи 
обмен на преподаватели между български висши училища. Планирано е създаването и на две магистърски програми на 
чужд език, които ще се разработят съвместно с чуждестранни висши училища - асоциирани партньори. Важен акцент в 
проекта е внедряването на програми с дигитално съдържание, включително за дистанционно обучение и разработването 
на електронни и облачни технологии за нуждите на учебния процес. 
Дейностите по проекта предвиждат обучение на преподаватели, специализации в чужди висши училища, мобилност на 
учени и студенти, включително входяща мобилност на преподаватели от единадесет европейски университета. В 
Софийския университет и в още два университета от партньорската мрежа ще бъдат създадени студентски клубове за 
развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност. 
В резултат на проекта в Софийския университет ще бъде изградена архитектура на облачна академична екосистема, 
която ще даде възможност на преподавателите да споделят дигитално съдържание. Очаква се проектът да има силно 
въздействие върху преподавателите, студентите, докторантите и младите учени като повиши качеството на обучението и 
изгради модерни програми и широка мрежа за научни контакти и трансфер на иновации. 
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е планирано да 
приключи в края на 2023 година. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ Ива Митева: Могат да се търсят всякакви механизми за работа на парламента 
Идеята е като се види как тръгва работата на НС, да решим дали да не се направи така, че парламентът наистина 
да бъде работещ, коментира председателят 
Могат да се търсят всякакви механизми за работа на парламента, депутатите трябва да започнат да изпълняват съвестно 
задълженията си. Това обясни пред журналисти председателят на Народното събрание Ива Митева. Коментарът е 
свързан с идеята заседанията в пленарната зала да не са всяка седмица, за да се работи интензивно в комисии, съобщава 
БТА. 
Тя уточни, че е поставила въпроса още на председателски съвет и всички групи общо взето са се обединили около тази 
идея. На депутатите са представени и справки как се работи в други парламенти. 
Митева подчерта, че засега правилникът си остава в този вид и по тази тема нищо няма да се записва. 
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Идеята е да се помисли и като се види как тръгва работата на НС, да решим дали по някакъв начин да не се направи така, 
че парламентът наистина да бъде работещ. Виждате и какви закони се произвеждат, могат да се търсят всякакви 
механизми, мотивира се Митева. 
Филип Попов от "БСП за България" смята, че такъв начин на работа би могъл да даде повече време за работа по 
законопроекти в комисии, но трябва да се види най-добрият баланс, така че работата на НС да бъде ползотворна. Този 
парламент е от неголеми парламентарни групи, което означава трудно покриване на две комисии, които са в един и 
същи ден, даде аргумент "за" депутатът. 
Можем да работим всяка седмица в зала, но тогава в комисиите, тъй като са много, ще работим по пет човека с чужди 
гласове, коментира Йордан Цонев от ДПС. Според него има казус - ще се работи ли в комисиите лично и ако "да", то за 
това е нужно много време, защото всеки участва в поне две комисии, които заседават по три до пет часа. Сега влизаме в 
едната комисия, подписваме се и бягаме в другата, добави Цонев. Ако искаме тази практика да я прекратим, трябва да 
дадем много време на комисиите да работа, категоричен е народният представител. 
Трябва да убедим общественото мнение, че ние няма да лежим вкъщи, а ще идваме на работа от 9.00 часа сутринта и ще 
си отиваме в шест вечерта и това ще е пред очите на медиите, ще предложим санкции за този, който не идва на работа, 
без заплата, изтъкна Цонев. 
ДПС ще подкрепи идеята за друг начин на провеждане на заседанията в пленарната зала, ако общественото мнение и 
медиите застанат зад това предложение, посочва още БТА. 
На журналистически въпрос той отговори кратко - ДПС не участва в експертните разговори с "Има такъв народ", които 
започнаха вчера. 
 
√ Обмисля се нов регламент за превоза на туристически групи в малки бусове 
Целта е изсветляване на сивия сектор, превърнал се в нерешим проблем през годините 
Регламентира се превозът на малки туристически групи в превозни средства тип 8+1 с цел изсветляване на този сив 
сектор, превърнал се в нерешим проблем през годините. Законодателната инициатива е на служебния министър на 
туризма Стела Балтова. 
И досега многобройните нерегламентирани превози поставят туроператорите и хотелиери в ситуацията на нарушители и 
бизнесът се нуждае от правилната му регулация, посожчват от Министерството на туризма. 
През последните два месеца са проведени четири работни срещи – една на ниво министри и три – на ниво заместник-
министри и експерти, в тясно сътрудничество между министерствата на туризма и на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията.  
От министерството посочват, че през последните години пазарът все повече наложи пътуването в малки групи и бутикови 
туристически продукти, като тази тенденцията се наложи още повече в обстановката на световната пандемия с 
коронавирус. Като отчита тенденцията, както и желанието на бизнеса за легитимиране на този вид транспорт, 
Министерството на туризма смята, че е назрял моментът за законодателни промени, тъй като пътуването в малки групи и 
на индивидуални туристи с автобуси е напълно нерелевантно и неприложимо. Освен това е и напълно неекологично и 
оставя голям въглероден отпечатък, което също е фактор, на който съвременният турист обръща внимание при избора на 
дестинация. 
Сред обсъжданите идеи са въвеждането на задължителна застраховка на пътниците, гаранции чрез наличието на набор 
от задължителни документи, че шофьорът извършва именно превоз на организирана туристическа група, въвеждането 
на допълнителен изпит по подобие на тези за таксиметрови водачи, наличие на договор с туроператор и др. 
В България има около 50 хиляди автомобили тип 8+1, от които 20 хиляди са притежание на юридически лица. 
 
√ МВФ запази прогнозата си за растеж на световната икономика от 6% за 2021 г. 
От фонда обаче предупреждават, че ни очаква възстановяване на две скорости заради разминаването във 
ваксинационните темпове 
Международният валутен фонд (МВФ) потвърди прогнозата си за растеж на световната икономика от 6% за 2021 
г. Европейската икономика ще нарасне с 4,7 % тази година, което е подобрение с 0,3 процентни пункта спрямо 
априлската прогноза. За САЩ се очаква 7% ръст на БВП, което е с 0,6 пункта подобрение спрямо април. Това става ясно от 
новия доклад на фонда за икономическите перспективи. 
В документа се посочва, че разминаванията в очакваните темпове на растеж се дължат на по-добрия достъп до ваксини и 
продължаващата фискална подкрепа в развитите икономики. В същото време обаче нововъзникващите пазари са 
изправени пред затруднения и на двата фронта, коментират от МВФ. 
За 2022 г. се очаква световната икономика отбележи ръст с 4,9%, което е половин процентен пункт повече спрямо 
прогнозата през април. 
„Глобалното икономическо възстановяване продължава, но се разширява пропастта между напредналите икономики и 
много от нововъзникващите и развиващите се икономики. Нашата прогноза за 6% ръст на световната икономика остава 
непроменена, но композицията ѝ се променя. За напредналите икономики перспективите се подобряват с половин 
процентен пункт, но точно с толкова спадат за останалите, най-вече заради нововъзникващите икономики в Азия“, 
обясни главният икономист на МВФ Гита Гопинат, цитиран в прессъобщение от фонда.  
За Индия прогнозата на МВФ за текущата година е понижена с цели 3 процентни пункта до 9,5 процента. Причината е в 
тежката вълна на коронавируса, която заля страната през пролетта. Намалена е и прогнозата за растежа на Китай (с 0,3 
процентни пункта) заради намаляването на държавната помощ и цялостната фискална подкрепа. 
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Рисковете остават непроменени, като основният е темповете на ваксинация 
 

 
 
Въпреки че 40% от населението на света вече е напълно ваксинирано срещу коронавируса, неравномерното 
разпределение на ваксините задълбочава разделението между държавите, обясняват от МВФ. За сравнение само 11% от 
населението в икономиките с нововъзникващи пазари и малка част от населението на развиващите се страни с ниски 
доходи са имунизирани. 
За страните с най-ниски доходи перспективата е понижена с 0,4 пункта, като основна причина е именно бавното 
разпространение на ваксините. 
От МВФ предупреждават, че не е изчезнала опасността от нови, силнозаразни варианти на коронавируса, които да 
доведат до нови ограничения в пътуванията, затварянията и свиване на икономическата активност. 
Като препоръка от фонда посочват, че в средносрочен план трябва да продължат фискалните стимули, а централните 
банки да координират политиките си, за да не се сбъднат опасенията за прекомерно висока инфлация. МВФ очаква в 
повечето страни инфлацията да се върне на предпандемичните равнища през 2022 г. 
„Инфлацията се очаква да остане повишена следващата година в някои нововъзникващи и развиващи се икономики най-
вече заради натиска върху цените на храните и обезценяването на валутите им, което води до допълнително 
разделение“, коментира Гита Гопинат. От МВФ призоваха за общи действия със справяне с разпространението на Covid-
19, като подчертават, че това е единствения начин светът да излезе от кризата. 
 
БНР 
 
√ Депутатите изслушват членове на служебния кабинет  
Според проектопрограмата за седмицата депутатите ще изслушат премиера Стефан Янев и още петима министри от 
служебния кабинет. Очаква се днес да стане ясно дали ще бъде отменена лятната ваканция на депутатите. 
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Днешното пленарно заседание ще започне с изслушването на вътрешния министър Бойко Рашков. ГЕРБ настоява 
министър Рашков да даде подробности за изнесените от него твърдения за незаконно подслушване на политици и  
граждани. В програмата по искане на различни парламентарни групи е предвидено здравният министър Стойчо Кацаров 
да информира депутатите за мерките на ведомството при евентуална четвърта вълна на Covid-19 през есента, за 
ваксинационната кампания и за плановете около изграждането на национална детска болница. 
Очаква се депутатите да гласуват подадената оставка на Илко Желязков като заместник-председател на Националното 
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. На гласуване ще бъде подложено и предложението на „Има 
такъв народ“ за отмяна на лятната ваканция на парламента. 
Изслушването на премиера Стефан Янев е предвидено като точка първа за четвъртък. Той ще даде повече данни около 
завареното финансово и икономическо състояние на държавата. 
След него ще бъдат изслушани вицепремиерът Атанас Пеканов - за корекциите в Плана за възстановяване и устойчивост, 
и икономическият министър Кирил Петков - за състоянието на Българската банка за развитие и нейното бъдеще. 
В парламента е поканен и транспортният служебен министър Георги Тодоров, както и ръководството на Комисията за 
енергийно и водно регулиране. 
Служебният вътрешен министър Бойко Рашков ще бъде изслушан отново в петък по искане на ГЕРБ по темата за 
състоянието на миграционния натиск и нивото на нелегална миграция у нас. 
 
√ Първо заседание на временната комисия по ревизия на предишното управление  
Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на държавни средства 
се събира на първото си заседание. 
Председателят на парламентарната група „Изправи се БГ! Ние идваме!“ Мая Манолова ще ръководи временната 
комисия по ревизия, каквато имаше и в 45-ото Народно събрание. 
Тогава комисията „Манолова“, както стана известна, проведе няколко заседания, от които последваха редица сигнали до 
прокуратурата. 
Сред най-запомнящите се от тях ще останат твърденията на бизнесмена Светослав Илчовски, който отправи директни 
обвинения към бившия премиер Бойко Борисов и представители на бизнеса у нас. 
Думите на Илчовски дори доведоха до временни сътресения с акциите на една от компаниите, търгувани на фондовата 
борса. Комисията изслуша и тогавашният министър на регионалното развитие Петя Аврамова за обществени поръчки в 
сектора и проблеми при възлагането им от страна на държавната фирма „Автомагистрали“ - тема, която остана във 
фокуса на внимание и при служебния кабинет на Стефан Янев. 
В обхвата на новата комисия „Манолова“ е работата на Министерския съвет, министерствата, държавните органи, 
държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти 
през последните 5 години, а не последните десет, както бе в предишния парламент. 
Очаква се на днешното заседание да бъде приет правилникът за работа на комисията, както и приоритетите в работата ѝ.  
Днес е и първото заседание на временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата около лятната 
резиденция на почетния председател на ДПС Ахмед Доган в „Росенец“. 
 
√ Служебното правителство одобрява програма за превенция на туберкулозата  
На редовно заседание служебното правителство ще одобри програма за превенция и контрол на туберкулозата до 2025 
година, както и национална програма за превенция на хроничните болести. 
Министрите ще обсъдят план за действие по националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване 2030. 
Очаква се служебният кабинет да одобри допълнителни разходи по тазгодишните бюджети на социалното министерство 
и на министерството на образованието и науката. 
Правителството ще одобри и допълнителни разходи за Министерството на външните работи за 2021 година във връзка с 
механизма за бежанците в Турция. 
 
√ Полицията ще отчете резултатите от операцията срещу купения вот  
Полицията ще отчете резултатите от проведената мащабна полицейска операция срещи купуването на гласове по време 
на предсрочните избори.   
Финалните данни трябва да очертаят как купеният вот е повлиял на изборния резултат. 
Вътрешното министерство започна акцията десет дни преди 11 юли. И още в началото беше съобщено, че има сигнали за 
купуване на гласове, адреси с неактивни регистрации. Съобщи се за намерени снимки на лични карти, списъци с лица, 
чийто дълг щял да бъде опростен, ако гласуват за определена партия, заплахи за уволнение на полицейски шеф от 
политик заради акциите. 
Във вторник служебният вътрешен министър Бойко Рашков награди директорите на областните дирекции на МВР 
във  Варна, Враца, Кърджали, Пловдив и Хасково за борбата с купуването на гласове. 
И каза, че купуването на вот по време на предсрочните избори е бил сведен до поносимия минимум: 
„Имаме своя принос в това да снижим този криминален вот и в най-голяма степен българските граждани и избиратели 
да дадат своя глас за онези политически партии и коалиции, които те смятат, че могат да решат техните проблеми по-
нататък“. 
 
 

https://bnr.bg/post/101463490/zemedelec-zaavi-che-peta-avramova-mu-e-okazvala-natisk-ta-otreche
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√ Минимално увеличение на лихвите при потребителските кредити в лева през юни  
Лихвите при потребителските кредити в лева са се увеличили минимално през юни, отчитат от БНБ. 
Покачването на годишна база е 0,17 на сто, а спрямо май е 0,12 на сто. 
При годишния процент на разходите обаче има разминаване - докато на месечна основа той е по-висок, спрямо юни 
миналата година условията са леко подобрени. 
При жилищните кредити има леко месечно влошаване на годишния процент на разходите въпреки подобрението на 
лихвите, които са основна съставна част от него. 
При депозитите се запазва тенденцията за почти нулеви лихви.  
 
√ Страхил Делийски: По-сложното ще дойде, когато новото правителство започне работа  
Интервю на Диана Янкулова със Страхил Делийски в предаването ''12+4'' 
"Вероятно ще се стигне до успешен финал на преговорите за бъдещо правителство. По-сложното ще се случва след това, 
защото под натиска на общественото очакване, че трябва да бъде съставен кабинет, очевидно партиите са готови да 
правят компромиси. След като този кабинет започне да действа, тогава ще дойде по-сложното". Такъв коментар направи 
в интервю пред БНР политологът Страхил Делийски. 
Той подчерта, че няма яснота какво е в основата на преговорите, които се водят, по какъв начин се търси сближаване на 
позициите. 
"Очевидно дълго време ще имаме фрагментирана структура на политическото представителство, която изисква висока 
коалиционна култура. Това предполага, че този и следващият кабинет ще бъдат на минималния компромис, отколкото на 
големите реформи. ... За един временен период могат да се свършат дадени неща"  
Според политолога реинстуционализацията на политическия процес и на управлението може да е обединяваща задача: 
"Това означава институциите да заработят така, както се очаква да работят. Дори и само това да свърши едно 
правителство, няма да бъде малко. Тази задача може да легитимира едно такова пъстро мнозинство. Тръгне ли се в по-
дълбоко реформиране на дадени сектори, тогава различията ще излязат наяве и ще бъде много трудно". 
Делийски допусна министри от служебното правителство да влязат и в новия кабинет. 
Интервюто на Диана Янкулова със Страхил Делийски в предаването "12+4" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ 2020-а е била върхова по отношение на разходите за IT в държавната администрация  
Интервю на Диана Янкулова с Любомир Стойчев в предаването ''12+4'' 
"2020-а година е една от върховите по отношение на разходите за информационни технологии в държавната 
администрация и в компаниите, които възлагат обществени поръчки". Това съобщи пред БНР Любомир Стойчев от 
независимата агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., които направиха анализ на обществените поръчки в IT сектора в 
страната. 
"Парите са достатъчно, дори в някои направления са повече, основният проблем е защо и как. Това, което се вижда 
повече от 20 години като начин на харчене на пари и като парадигма за правене на електронно управление в държавата, 
е изключително неработещо. Няма никаква системност и последователност, няма визия за бъдещето на страната по 
отношение на развитието на информационните технологии на държавно ниво, по отношение на комуникациите". 
Стойчев коментира, че при преминаване към дистанционна форма на обучение в пандемичните месеци на 2020-а и 
2021-ва г. се е видяло, че Министерството на образованието сее оказало технологично неподготвено: 
"Резултатът от това, че е неподготвено, остави огромно количество ученици, може би около 1/4 вън от знанието". 
Според него идеята за таблети за учителите и учениците, представена като приоритет за бъдещо управление на партия 
"Има такъв народ", е недостатъчна, защото това е само хардуерът: 
"Представете си за всеки клас по всички предмети учебниците трябва да бъдат дигитализирани, като прибавите и 
задачите след уроците, тестовете след това. И всичко това трябва да се случи в 3000 училища на територията на страната, 
може би с над 5000 учители, които трябва да бъдат обучени. Освен таблети, трябва да има и хардуер за визуализация".    
Любомир Стойчев сподели наблюденията си, че България изостава концептуално, докато светът се развива в облачните 
услуги, ние гледаме "машините".  
Интервюто на Диана Янкулова с Любомир Стойчев в предаването "12+4" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Земеделците със 100 млн. лева отстъпка от акциза на горивата  
Тази година земеделските стопани ще получат 100 млн. лева отстъпка от акциза на горивата, което е с 16 млн. лв. повече 
от бюджета, одобрен по същата схема за миналата година. 
Очаква се указанията за прилагане на схемата и образците на нужните документи да бъдат публикувани на интернет 
страницата на агроведомството. 
Освен увеличаване на бюджета ЕК разреши и удължаване на срока за прилагане на помощта до края на 2023 г. 
Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап на базата на бюджета и сбора от индивидуалните 
годишни квоти на фермерите. Миналата година при общ бюджет от 84 милиона лева отстъпката за литър беше 0,36 лв. 
Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 1 до 24 септември, а право на подпомагане имат всички 
регистрирани земеделски производители. 
Статистиката на фонд „Земеделие“ сочи, че интересът към схемата нараства непрекъснато, като за последните 4 години 
броят на подпомаганите стопани се е удвоил, а изплатените средства са над 400 милиона лева. 
 
 

https://bnr.bg/post/101504541/strahil-deliiski-po-slojnoto-shte-doide-kogato-novoto-pravitelstvo-zapochne-da-deistva
https://bnr.bg/post/101504664/2020-a-e-bila-varhova-po-otnoshenie-na-razhodite-za-it-v-darjavnata-administracia
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√ Пчеларите ще бъдат обезщетени с 3 млн. лв. заради унищожените от сушата пчелни семейства  
Пчеларите ще бъдат обезщетени с общо 3 млн. лв. заради унищожените от сушата през миналата година пчелни 
семейства, реши Управителният съвет на Фонд „Земеделие“. 
Подпомагането ще стане чрез схема за държавна помощ, разрешена от Европейската комисия. 
Държавната помощ за компенсиране на материални щети за загинали селскостопански животни и унищожени пчелни 
кошери действа в България от 2015 година, но в началото на юли по предложение на земеделското министерство 
Еврокомисията разреши разширяване на обхвата ѝ. 
Така към неблагоприятните събития беше добавена и тежката суша. 
Бюджетът на схемата е 10 милиона лева, като финансовата подкрепа по нея ще се състои от директни помощи за 
земеделците, претърпели материални щети, настъпили в резултат от горещото и сухо лято през 2020-та. 
Размерът на щетите ще се установява по места след издадени от ветеринарните власти протоколи. 
Индивидуалната ставка за помощта на пчеларите ще бъде определена след приключване на кандидатстването и след 
като се направи регистър за унищожените пчелни семейства. 
 
√ Земеделието има нужда от свежите идеи на частния бизнес  
Интервю на Живка Танчева с председател на УС на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова  
Земеделците имат недоволства към националния план за възстановяване, който ще представим в Брюксел. Светлана 
Боянова, председател на УС на Института за агростратегии и иновации говори в предаването “Точно днес” на Радио 
Пловдив за възможностите пред напоителните системи, и кои браншове от селското стопанство остават с по-малко 
средства в плана? 
Според Боянова напояването е възможност за земеделците и те имат нужда от модерни напоителни системи. Ако 
проблемът не бъде овладян, то всички фермери ще бъдат засегнати, обясни председателят на УС на Института за 
агростратегии и иновации. 
„Трябваше вместо да се зачерква напояването да се прецени дали това, което е заложено като проект, да предвиди 
възстановяване. Нужна е модернизация. Трябваше да се включат и частният бизнес със своите идеи и да кажат кои 
съоръжения да бъдат възстановени и по какъв начин“, заяви Боянова. 
Все пак средства за селското стопанство в националния план за възстановяването са предвидени. 
„В този план е заложен фонд за насърчаване на зеления цифров преход на селското стопанство и там са предвидени 
543,6 млн. лв, от които 247 млн лв. са за възстановяване и 296 млн лв. за национално съфинансиране. Остават 21,9 млн 
лв. за дигитализация на процесите от фермата до трапезата“, допълни Светлана Боянова, председател на УС на Института 
за агростратегии и иновации.  
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Законодателен акт за климата  
Новият европейски законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. от 40 % на 
най-малко 55 %. Благодарение на приноса на новите въглеродни поглътители той би могъл да достигне 57 %. На 28-ми 
юни Съветът на ЕС гласува окончателното одобрение на европейския климатичен закон . Той превръща политическия 
ангажимент на Европейският зелен пакт за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. в обвързващо 
задължение и предоставя на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от които те се 
нуждаят, за да планират този преход. След 2050 г. ЕС ще се стреми към отрицателни емисии. Новият законодателен акт 
за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 % в 
сравнение с нивата от 1990 г. 
Европейският климатичен закон е политика, която се готви отдавна и е една от ключовите във връзка с климата в 
мандата на настоящата Европейска комисия, коментира Генади Кондарев, главен експерт по климатичните политики за 
Централна и Източна Европа в международната организация Е3G. Преходът към нисковъглеродна икономика и чиста 
енергетика няма как да бъде спрян. Това е част от вълната на технологичните и пазарни промени, каза още Генади 
Кондарев. 
Малка крачка към подобряване на атмосферния въздух е проекта „Българските общини работят заедно за подобряване 
на качеството на атмосферния въздух“, в който Стара Загора участва заедно със София, Бургас, Русе, Велико Търново и 
Монтана. По този проект 967 старозагорски домакинства ще получат безплатно модерни отоплителни уреди, които 
трябва да заменят използваните до момента на дърва и въглища. 266 евро е сумата по проекта, а от тях 1 484 758 са 
отделени за старозагорска община. 60% от финансирането е по линия на програма Life на ЕС. До момента Община Стара 
Загора е изпълнила първите два етапа от дейностите, при които 63 домакинства вече разполагат с нови отоплителни 
уреди. От 22 юни стартира приемът на документи на кандидати за третия основен етап на проекта. Това обяви Росица 
Копривчина - директор дирекция „Транспорт, чистота и екология" в Община Стара Загора. 
В изпълнение на целите на проекта шестте общини се ангажират с подобряване на атмосферния въздух и намаляване на 
количеството фини прахови частици в атмосферата със общо 158 тона. "В Стара Загора има устойчива тенденция по 
подобряване на качеството на въздуха", заяви Росица Копривчина.  
 
√ От 29 юли: Без карантина за ваксинирани при завръщане от „червена зона“  
Българските граждани, които се връщат от държави в червена Covid-зона, но са ваксинирани, няма да бъдат поставяни 
под карантина. Това гласи нова заповед на Здравното министерство, която влиза в сила от 29-ти юли, четвъртък. 

https://bnr.bg/post/101504457/zemedelieto-ima-nujda-ot-svejite-idei-na-chastnia-biznes
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Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване ще бъдат 
допускани след представяне на валиден сертификат за ваксинация. Те трябва да представят и документ с отрицателен 
резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди пристигане. 
За чуждестранните граждани от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, пристигащи 
в България, но от страна в „червена зона“, които не представят сертификат за ваксинация или аналогичен документ, ще 
бъдат допускани след представяне на отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизане в страната, 
или аналогичен документ, но ще бъдат поставяни под 10-дневна карантина. 
Под карантина ще бъдат поставяни и българските граждани, които нито са представили документ за ваксинация, нито 
документ за отрицателен PCR тест. 
Децата до 12-годишна възраст ще бъдат допускани без документи за Covid-19, независимо от зоната, в която попада 
страната, откъдето пристигат. 
 
√ ЕК създаде интерактивна карта за ваксините срещу коронавирус в ЕС  
Европейската комисия публикува интерактивна карта, на която е показан капацитетът за производство, опаковане, 
складиране и доставка на ваксини срещу Covid-19 в Европейския съюз. Тя се основава на данните на работната група, 
която следи разрастването на тяхното производство.  
Данните са събирани по време на срещите за намиране на партньори, организирани от Комисията през март, на 
публично достъпна информация и на информация, споделена от страните членки. Те ще бъдат допълвани и 
актуализирани. 
Еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон, който ръководи работната група, уточни, че картата включва стотици 
установени в Общността производители, доставчици и дистрибутори и показва потенциала за нови партньорства, които 
да повишат готовността на Европейския съюз при извънредни ситуации. 
 
√ Шест страни искат удължаване на срока за оценка на възстановителните им планове  
Шест страни членки на ЕС - Малта, Финландия, Полша, Швеция, Румъния и Естония са поискали удължаване на срока за 
оценка на възстановителните им планове, съобщи говорителката на Европейската комисия Веерле Нойц. 
Тя поясни, че за Полша е направено удължение до 1 август, като не е изключено Комисията да поиска и още. 
Еврокомисията е предложила на Унгария да удължи и оценката на нейния план до края на септември. 
Говорителката каза, че България все още не е внесла официално плана си, който трябва да бъде оценен в рамките на два 
месеца, но продължава да поддържа контакт с българските власти и да работи конструктивно с тях. 
16 от 27-те страни членки са получили одобрението на Европейската комисия и очакват първия транш от 13 процента от 
предвидената за тях сума във възстановителния фонд. 
 
√ ЕС заплаши Турция със санкции заради казуса с града-призрак Вароша  
Европейският съюз заплаши Турция със санкции с мотива, че президентът Реджеп Ердоган е отправил провокации по 
кипърския въпрос. 
При посещението си на острова миналата седмица турският президент обяви намерението на Турция да възроди 
крайбрежния град Вароша, който се намира в признатия само от Турция Северен Кипър. 
Съветът за сигурност на ООН осъди това намерение. А върховният представител на ЕС за външната политика Жозеп Борел 
е поискал от Анкара да се откаже от всички действия, които противоречат на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН. 
ЕС категорично осъжда едностранните действия на Турция и неприемливите изявления на президента Реджеп Ердоган и 
на лидера на кипърските турци Ерсин Татар за допълнителното отваряне на Вароша, се казва в съобщение на 
европейската служба за външна дейност, разпространено днес: 
"Общността подчертава за пореден път необходимостта от избягване на такива стъпки в противоречие с 
международното право и подновяването на провокациите, които могат да доведат до повишаване на напрежението на 
острова и да осуетят продължаващите усилия за търсене на обща основа между страните на устойчиво решение на 
кипърския въпрос според съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН", се казва в документа. 
Преди седмица президентът Ердоган и лидерът Татар обявиха началото на втората фаза за отварянето на града-призрак в 
речите си по време на тържественото честване на 47-годишнината от турската инвазия в Кипър. 
Турските войски превзеха северната една трета на Кипър през 1974 г. в отговор на неуспешен преврат в Никозия, целящ 
присъединяването на страната към Гърция. 
Оттогава островът е разделен между управляваната от кипърските гърци Република Кипър и самопровъзгласилата се 
Турска република Северен Кипър, която е призната само от Турция. 
Вароша - някога място за среща на знаменитости и наричан „Перлата на Средиземно море“ - от десетилетия е заграден 
град-призрак, а бившите му луксозни хотели са обрасли с плевели. 
 
√ Съветник на Байдън е номиниран за посланик в ЕС  
Американският президент Джо Байдън номинира дългогодишния си съветник Марк Гитенщайн, адвокат по професия, за 
посланик на страната в Европейския съюз, съобщи АФП. 
Решението е в резултат на стремежа на президентската администрация да подобри взаимоотношенията между 
Вашингтон и Брюксел. 

https://bnr.bg/horizont/post/101503269/ss-na-oon-osajda-priziva-na-erdogan-za-sazdavane-na-dve-darjavi-v-kipar
https://bnr.bg/horizont/post/101501489/erdogat-obavi-nachalo-na-vtorata-faza-v-otvaraneto-na-grada-prizrak-varosha
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По времето на мандата президента Барак Обама Гитенщайн е бил посланик в Букурещ, където е използвал поста си, за 
да увеличи натиска срещу прояви на злоупотреба с власт и в подкрепа на приватизацията в Румъния. Предстои 
одобряването му на поста от Сената.  
 
√ Ръст на БВП на Южна Корея с 5,9% през второто тримесечие  
Южнокорейската икономика нарасна през второто тримесечие с най-силно годишно темпо от десетилетие насам 
благодарение на скок в частното потребление, но увеличаването на случаите на Covid-19 в страната поставят под 
съмнение представянето на растежа през останалата част на 2021 г. 
Според данни на Централната банка на Южна Корея (Bank of Korea) БВП на азиатска държава нарасна през второто 
тримесечие с 0,7% спрямо първите три месеца на годината, която отбеляза експанзия от 1,7 на сто. 
Спрямо година по-рано БВП на Южна Корея пък се увеличи с 5,9%, отбелязвайки най-силен растеж от едно десетилетие и 
след доста по-слабо повишение с 1,9% през първото тримесечие. 
Основна причина за рязкото ускоряване на растежа е ниската сравнителна база през второто тримесечие на 2020 г., 
когато азиатска държава беше ударена от първата вълна на коронавирусната пандемия. Подкрепа на силната 
икономическа експанзия през второто тримесечие на тази година обаче оказа и силното нарастване на износа и вноса, 
тъй като големите южнокорейския търговски партньори продължиха да отварят своите икономики. 
"Частното потребление и държавните разходи се увеличиха допълнително, докато инвестициите в строителство и 
експорта отбелязаха спад. Производството и износът на автомобили също спадна значително поради недостига на 
електронни чипове", коментира данните Bank of Korea. 
Наред с частното потребление, увеличените разходи на правителството също стимулираха икономическия растеж през 
второто тримесечие. 
 
В. Монитор 
 
√ През юни: Над 740 000 чужденци посетили България 
Посещенията на чужденци в България наброяват 742.8 хил. през месец юни. Малко над 53 % от тях са били с цел транзит. 
Българите, предприели пътувания зад граница през летния месец, пък наброяват 458.7 хиляди души. Това сочат 
последните данни на Националния статистически институт. 
От общия брой чужденци, дошли у нас през юни тази година, гражданите от Европейския съюз са 365.8 хил. души. Оказва 
се, 
46.7% от румънците са избрали България за своето пътуване. 
На второ място по посещения у нас се нареждат германците - близо 13 на сто. Челната петорка се допълва от Полша – 10 
%, и Гърция – 6.7 на сто. 
Чуждестранните гости от „други европейски страни“ са 306.1 хил. или 41.2% от всички посещения в България. Най-голям 
брой посещения са регистрирани от Турция - 123.9 хил. През юни тази година пътуванията са били най-често с цел 
посещение на близки и роднини - 57.3%. Следват ги почивките и екскурзиите - близо 30 на сто, и тези по работа - 12.9%.  
 
√ ЕС няма да постигне целта за ваксиниране до края на месеца 
До края на юли 70 на сто от пълнолетните граждани на ЕС ще са получили по една доза ваксина, съобщи днес 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
Тя допълва в съобщение на ЕК, че това изпълнява поставената от ЕС цел, въпреки че първоначалните заявки на 
комисията бяха до края на юли да бъдат ваксинирани (изцяло) 70 на сто от навършилите пълнолетие. Фон дер Лайен 
добавя, че напълно ваксинираните в следващите дни ще достигнат 57 на сто. 
Председателят на ЕК призовава всички, които имат възможност, да се ваксинират, за да предпазят себе си и останалите. 
ЕС ще продължи да осигурява необходимите дози, отбелязва тя. 
По-рано този месец Фон дер Лайен бе заявила, че ЕС има достатъчно ваксини за пълна имунизация на 70 на сто от хората 
над 18 години. Комисията отчита, че в отделните държави от ЕС мащабът на имунизационната кампания е различен, като 
в някои страни целта за 70 на сто напълно ваксинирани пълнолетни граждани е постигната. 
 
√ Светът в хватката на новата Делта-вълна  
Германия регистрира 2768 нови случая на заразяване с коронавирус през последното денонощие, предаде Ройтерс, като 
се позова на Института за заразни болести "Роберт Кох". 
Общият брой на заразените с коронавирус във ФРГ достигна 3 761 169. Новите смъртни случаи, свързани с COVID-19 през 
последното денонощие са 21. С тях общият брой на починалите от вируса в страната е 91 586. 
В Южна Корея са регистрирани рекордните 1896 нови случая на заразяване с коронавирус за един ден, предаде Ройтерс. 
Това е най-големият брой заразени за един ден, регистриран в страната от началото на коронавирусната пандемия. 
Южна Корея се бори с четвърта вълна на разпространение на коронавируса, за която се предполага, че е провокирана от 
варианта Делта на вируса. 
Заразата се разпространява и извън столицата Сеул и нейния регион, в който са в сила най-строгите правила за социална 
дистанция в цялата страна. 
Ваксинираните хора във високорисковите зони в Съединените щати трябва да възобновят носенето на маски на закрито, 
заявиха във вторник от Центровете за контрол на заболяванията на страната."В райони със значително и високо 
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предаване на инфекцията, се препоръчва напълно ваксинираните хора да носят маски на обществени места на закрито", 
заяви директорът на институцията Рошел Валенски. 
Мерките се заради варианта Делта, който се разпространява в цялата страна. 
 
БНТ 
 
√ Хасан Адемов: Може да бъде направена по-смела крачка за размера на пенсиите  
Може да бъде направена по-смела крачка, както за минималния, така и за максималния размер на пенсията. Това 
препоръча в "Денят започва" д-р Хасан Адемов, депутат от ПГ на ДПС, експерт по социална политика и бивш министър на 
труда и социалната политика. 
Адемов заяви, че ако максималният размер се увеличи също с 12.5%, то размерът на максималната пенсия ще стане 
около 1600 лв. А с много малко допълнителен ресурс минималната пенсия може да стане 350 лв. ДПС ще направят 
своите предложения, след като се внесе предложението на служебния кабинет в НС. 
Адемов е категоричен, че е е крайно време таванът на пенсиите да отпадне. 
По думите му всички политически партии търсят варианти как да бъде увеличен размерът на пенсиите. 
"Има няколко варианта - единият е предложен от служебния кабинет, други от БСП и от Мая Манолова. Трудно можем 
да говорим кой е най-справедливият вариант", каза Хасан Адемов. 
Според него вариантът на служебния кабинет е всеобхватен, но има и своите предимства, и своите недостатъци. 
"Недостатък е тези 50 лв. добавки към пенсията е да влязат като част от бюджета на ДОО. А тези 133 млн. месечно, които 
са необходими, на практика са онези 104 млн., които бяха за 50-те лв. всеки месец, плюс 34 млн. от социалното 
министерство за допълване на разликата между минималния размер на пенсията за стаж и възраст и линията на бедност 
от 369 лв. Според предложението, Агенцията за социално подпомагане трябва да определи на базата на подоходен 
критерий кой от пенсионерите има нужда от тази допълнителна подкрепа, за да се стигне до линията на бедност", уточни 
депутатът от ДПС. 
У нас един от големите проблеми са социалните неравенства. Според редица изследователи броя на хората застрашени 
от бедност и социално изключване са 1 млн 660 , като голяма част от тях са групата на пенсионерите. Предложението за 
увеличение на минималната е с 13,5%, а максималният размер на пенсията е с увеличение на практика с 4% - 10 лв. Това 
дразни хората, каза Адемов. 
Той е категоричен, че системата на социално осигуряване няма как да реши проблемите на бедността. Според него 
трябва да се включат и други системи - например социални услуги, социално подпомагане, подкрепа за хората в 
неравностойно положение. Смята, че със специализиран фонд към социалното министерство може да се генерират 
средства, които да подкрепят хората под линията на бедност. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Експерт по конституционно право: Мандатът ще бъде връчен най-късно в началото на август  
В момента наблюдаваме две сюжетни линии. Първата е стремежът между отделните парламентарни групи да заработят 
съвместно, а втората са преговорите за подкрепа на евентуално правителство. Нека им дадем време, призова в студиото 
на "Още от деня" експертът по конституционно право доц. Наталия Киселова - преподавател в СУ "Св. Климент 
Охридски". 
"Конституцията не е предвидила срок, в който президентът да връчи първия проучвателен мандат на кандидат, 
посочен от първата по численост парламентарна група. Но щом връчи мандата, ще текат 7 дни, в които той ще 
има възможност да предложи структура и персонален състав", обясни тя. 
Според нея, "за да мине по-лесно правителството, е добре да се представи и програма за управление на правителството, 
за да има предвидимост за това, което можем да очакваме". 
"Защото споразумение между парламентарните групи с една или няколко всъщност е лист хартия, който няма никаква 
правна стойност. Добре би било да има решение, с което да приемат програма за управление на правителството", 
допълни доц. Киселова. 
Тя припомни, че има държави, в които преговорите преди връчването на първия проучвателен мандат са продължили с 
месеци. 
"Теоретично е възможно да се случи и при нас, но мисля, че най-късно в началото на август мандатът ще бъде връчен", 
прогнозира експертът по конституционно право. 
Какво още каза доц. Наталия Киселова вижте във видеото. 
 
√ "Информационно обслужване" призна за несъответствие в част от данните за ваксинираните и се извини  
Установено е несъответствие между резултатите на ваксинираните лица по административни области и общия брой на 
ваксинирани лица със завършен ваксинационен цикъл. Това заявиха от "Информационно обслужване" във връзка с 
публикации в медиите за неправилно отчитане на поставените дози за ваксинация срещу COVID-19. 
Причината е, че еднодозовите ваксини „COVID-19 Vaccine Janssen“ не са отчетени като завършен ваксинационен цикъл в 
общия брой ваксинирани лица, а само при резултатите по административни области. 
От "Информационно обслужване" уточняват, че е важно да се отбележи, че всички данни се изчисляват на дневна база 
спрямо регистрираните имунизации във ваксинационните центрове на различните области. Въведените данни за 
имунизациите по административни области в Единния информационен портал отразяват коректно поставените дози 
ваксини срещу COVID-19 във всяка една конкретна област. 

https://bntnews.bg/news/hasan-ademov-mozhe-da-bade-napravena-po-smela-krachka-za-razmera-na-pensiite-1163829news.html
https://bntnews.bg/news/ekspert-po-konstitucionno-pravo-mandatat-shte-bade-vrachen-nai-kasno-v-nachaloto-na-avgust-1163800news.html
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Ето какво се казва още в прессъобщението им: 
"Подчертаваме, че допуснатата неточност е единствено при изчислението на общия брой лица със завършен 
ваксинационен цикъл, където се сумират данните за лицата, получили втора доза при двудозовите ваксини и тези, които 
са избрали еднодозова ваксина. Данните по административни области са въведени коректно и отразяват действителния 
брой на поставените дози. 
При установяване на разминаването между общия брой лица със завършен ваксинационен цикъл и поставените дози по 
административни области, несъответствието беше коригирано. „Информационно обслужване“ АД се извинява за 
допуснатата неточност е и предприело всички необходими мерки за предотвратяване на бъдещи разминавания в 
данните за ваксинираните лица." 
 
Капитал 
 
√ Милиард и двеста, които трябва да променят бизнеса 
Три нови фонда по Плана за развитие ще финансират директно малки и средни предприятия 
Темата накратко 

• Планът за възстановяване включва три фонда за финансиране на малки и средни компании 

• Големият дебат там беше каква част да са грантове и каква инвестиции в дялове и заеми без обезпечения 

• Разпределението е почти поравно, но по-важният въпрос е как ще се инвестират 

 
Милиард и двеста милиона лева изглеждат като много пари. Но зависи от гледната точка. Това например са едва 0.3% от 
приходите на всички български компании за миналата година, но са почти 100% от ръста на загубата им заради 
пандемията. Те са цялата печалба на всички енергийни дружества в страната през 2020 г., но са едва 30% от цялата 
деветгодишна европрограма "Конкурентоспособност". 
С две думи, една сума може да изглежда по много различни начини в зависимост от това към кого е насочена и как се 
използва. 
Милиард и двеста с една година закъснение може да финансират полумъртви бизнеси, а в правилния момент могат да 
тласнат икономиката за скок. 
Ето защо тези 1.2 млрд. лв., предвидени в новия План за възстановяване и развитие за фондове за помощ на бизнеса до 
2026 г., предизвикаха бурни спорове и дискусии как трябва да бъдат разпределени. Основният сблъсък е между 
привържениците на грантови схеми и финансови инструменти. 
Това е най-големият единичен проект в новия план и безспорно е този, който засяга най-много бизнеси в страната. 
Затова и се оказа изключително важен, а споровете около него - показателни за бизнес средата. 
Какво в крайна сметка ще се дава 
Фондовете за бизнеса на стойност 900 млн. лв. се появиха за първи път през април, в последната версия на кабинета на 
ГЕРБ. След това служебното правителство ги остави, а служебният министър на икономиката Кирил Петков успя да ги 
увеличи с 300 млн. лв. Но освен че вдигна размера, Петков смени и логиката на разпределяне. 
В началото по-голямата част от фондовете бяха предвидени за субсидии. Впоследствие Петков беше цитиран от "24 часа" 
да казва, че две трети от парите ще бъдат разпределени под формата на финансови инструменти - дялово финансиране, 
обезпечения и банкови гаранции. 
В крайна сметка в плана, качен миналата седмица, се е постигнал баланс. 671 млн. лв ще са грантови, а малко по-малко 
ще са всички останали форми на подпомагане. Фондовете ще са три - за растеж и иновации, за зелен преход и кръгова 
икономика и за инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация (тук има условност - Планът все пак 
първо трябва да бъде одобрен от ЕК). 
Зад тези доста общи наименования се крият много неща: от инвестиции във ВЕИ и съхранение на енергия, през схеми за 
ново оборудване, оборотен капитал, разходи за труд, та до ваучери за дигитализация (виж всички детайли тук). 
С две думи, това ще бъде огромен ресурс на разположение на бизнеса, който ще е в допълнение към програма 
"Конкурентоспособност" (над 3 млрд. лв.). Тя трябва да тръгне през есента и в нея разпределението грантове - 
инструменти, ще бъде две трети в полза на първите. Това е една от причините Петков да реши да промени нещо. "Планът 
се случва веднъж. Това не е оперативна програма, която продължава да дава. Имаме историческа възможност, Европа 
няма да си позволи такива невероятни програми в бъдеще. Затова по-добре да си направим инструменти, които ще са 
подаръци, продължаващи да подаряват", казва той пред "Капитал". 
Накратко - парите ще се въртят през много компании за много години, а не еднократно. Избраният партньор за това е 
Европейският инвестиционен фонд (част от групата на Европейската инвестиционна банка). 
Има и още аргументи. Първо, Европейската комисия устойчиво се измества от грантовете като неефективен вид помощ и 
заради съкращения в бюджета. 
Второ, субсидиите се считат за по-бърза и директна помощ, но числата показват, че изненадващо или не, инструментите 
са стигнали до доста повече компании. Според справка, предоставена от министерството на "Капитал", за периода 2007 - 
2013 г. двойно повече компании са се възползвали от някакъв вид финансиране по управлявания от ЕИФ инструмент 
ДЖЕРЕМИ (фондове, но основно банкови гаранции), отколкото от грантове, въпреки че механизмът тръгна по-късно - 
едва 2011-2012 г. И което е още по-впечатляващо, рециклираният ресурс от него се е завъртял в новия период 2014 - 
2021 г. и е стигнал отново до повече компании, отколкото новата "Конкурентоспособност", ако не броим ковид мерките.  
Кой ще го дава обаче също е важно 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2021/07/27/4236956_miliard_i_dvesta_koito_triabva_da_promeniat_biznesa/#%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5
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Планът на Петков предизвика първоначален бурен отзвук. Българската асоциация на консултантите по европрограми 
(БАКЕП) пусна писмо до президента и служебния кабинет, в което попита: "Защо правителство на най-изостаналата 
икономика в ЕС иска да трансформира европейска помощ в средства, които българските фирми ще трябва да връщат с 
лихва, вместо да получат безвъзмездно?" 
В писмото на консултантите се изтъква, че ликвидността, оборотите и финансовите резултати на предприятията в 
България вследствие от ковид кризата са безпрецедентно влошени, а повечето от тях са увеличили както задълженията 
си към финансови институции, така и задълженията към доставчици. Експертите смятат, че допълнителното 
задлъжняване ще доведе до дългова спирала, ръст на финансовите разходи и отрицателните финансови резултати. 
На обратната страна застана т.нар. "Иновационна екосистема". Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране 
(BVCA), Българската стартъп асоциация (BESCO), Българска аутсорсинг асоциация (AIBEST) и други също изпратиха писмо, 
в което нарекоха инструментите "предпочитаният механизъм за подкрепа от малките и средните бизнеси заради тяхната 
гъвкавост, прозрачност, по-малко бюрокрация и по-добра конкурентоспособност при оценката на проектните 
предложения". 
Въпреки че и двете страни имат финансов стимул в тази битка на интереси, въпросите, които тя повдига, са доста важни 
за бизнес средата. 
Много банки и един фонд 
Някои от критиките на БАКЕП например са отразени в самия план като проблеми. Консултантите казват, че банките са 
свили кредитирането до определени компании и не поемат почти никакъв риск. "Каква е логиката европейски средства, 
които могат да бъдат директна и безвъзмездна финансова помощ за българските фирми, да се трансформират в 
инструмент за безрисков бизнес на свръхпечелившия банков сектор", питат те. 
В самия фиш на Министерството на икономиката се казва, че страната има един от най-високите проценти на 
необслужвани заеми, висок корпоративен дълг и банки, които искат високо обезпечение. Именно към падането на тези 
прегради пред кредитирането са насочени част от инструментите. 
Обвинението, че банките продължават да са твърде консервативни и достъпът до финансиране е труден, е често 
срещано в бизнес средите. То обаче няма как да бъде потвърдено или отхвърлено през статистиката на БНБ. Според нея 
има забавяне в ръста на фирменото кредитиране, но в публично достъпните данни липсват такива, които да позволят да 
се направят изводи какво се случва с кредитите за МСП, както и кои сектори са най-засегнати от трудности. Единственото, 
което е ясно, е, че има 7 млрд. лв. фирмени заеми, по които не се правеха вноски миналата година заради мораториума 
и които тази година ще трябва отново да бъдат обслужвани. 
Тази липса на достатъчно информация е проблем. При всички проблеми на държавната прозрачност по отношение на 
грантовете има публично достъпен регистър с пълна информация за фирмите, получили такива, както и 
предназначението им (дори да е на хартия). За финансовите инструменти и банковите портфейли с тях такива почти 
няма. Има спорадична, обобщена и предоставяна при поискване информация, която невинаги позволява задълбочен 
анализ кой получава тези пари и защо. Докато това продължава да е така, винаги ще има въпроси за ефективността на 
тези инструменти. 
Що се отнася до другия мотив на БАКЕП - че в момента пазарът е наводнен с над 1.4 млрд. евро за инструменти и няма 
достатъчно търсене за тях, това е критика към държавния Фонд на фондовете (ФнФ). Той е отговорен за огромна част от 
тези програми, които бяха забавени, усложнени и струпани в едно и също време. 
Ударна инжекция за най-способните 
Кирил Петков не иска да влиза в дискусия за ФнФ и неговата ефективност. Той казва, че всички пари за инструменти от 
плана ще се предоставят на ЕИФ (както беше преди създаването на ФнФ през 2015 г.), защото са доказали умението си да 
се справят пазарно. 
"Аз не виждам защо да не сме хъб за стартъпи в региона. Ние искаме да привлечем предприемачески потенциал." 
(Кирил Петков) 
Регионалният мениджър на ЕИФ Христо Стоянов твърди, че имат пълния капацитет да се справят бързо - така отговаряйки 
на друг аргумент на привържениците на грантовете. "В България ЕИФ е изпълнил 9 инструмента и целият този процес ни 
е отнел средно под 4 години. За някои инструменти самата фаза на реално финансиране може да стартира за около 6 
месеца", казва Стоянов. Над 13 хил. компании според него са получили пари по тези инструменти, а от първоначално 
инвестирания ресурс са възстановени към 75%. Дава пример с инициативата за МСП, която към 2019 г. е със 100% 
договорен ресурс и над 4 хил. компании с евтини кредити - шесткратно увеличение на първоначалния ресурс. 
"По-важно е качеството на кредитния портфейл. Повече от половината кредити са за микрофирми с по-малко от 10 
служители, 2 от 3 кредита са напълно необезпечени, над 700 стартъпа получиха такива кредити, повече от 100 млн. лв. 
стигнаха до иновативни малки бизнеси", казва Стоянов. 
Тук е мястото да се спомене, че грантовете ще се раздават пак от "Конкурентоспособност": програма, която далеч не е 
известна със своята ефективност и некорумпираност. Петков посочва, че ако системата беше "изчистена от корупция", 
може би дебатът щеше да е различен. На същото мнение е Елвин Гури, който е от двете страни на бариерата - и 
предприемач, и играч на пазара на финансови инструменти. "Изминалите години показаха, че страдаме от две неща, 
нито едно от които не може да се реши бързо - липсата на институционален капацитет и намаляването на 
злоупотребите", казва той. 
Гури обаче е категоричен, че капацитетът на ФнФ трябва да се пази и развива. "На мен като на бизнесмен ми е най-лесно 
да използвам фондове от ЕИФ, но те имат друг приоритет - качественото инвестиране на парите, а не индустриалната 
стратегия на България. Изцяло задача на политиците тук е да направят тази стратегия и после да катализират средства 
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натам. Затова смятам, че е добре да има и да се развива структура като Фонда на фондовете. Моят личен опит с тях не е 
най-добрият, но вярвам че такава структура е важна." 
Но финансовите инструменти според него ще са полезни и за друга липса. "30 години не успяхме да изградим компании, 
които да могат да растат на световно ниво и да се състезават успешно. Имаме добри компании, но на фона на 
европейската икономика са малки. Ние продължаваме до голяма степен да работим на принципа "на ишлеме". Отдавам 
това най-вече на липсата на мениджърски капацитет. Той не се изгражда с грантове", казва Гури. 
Именно това между другото е една от надеждите на Петков - част от тези пари да се инжектират ударно в най-способните 
да издърпат икономиката компании. "В момента имаме 85% компании, които работят за вътрешния пазар, 15% за 
експорт и от тях 1.5%, които са на нива на продуктивност над средноевропейските. Ако само тези 15% стигнат онези 
невероятно успешни 1.5%, то БВП на България ще се удвои", вярва той. 
Кой фонд какво ще подкрепя 
Фонд 1 
Част от парите тук ще са грантове, част гаранционна схема, и част дялово инвестиране. Помощта е насочена към МСП, 
малки със средна пазарна капитализация и дружества, които по финансови показатели са МСП, но имат до 3 хил. 
служители. Тук влизат оборотни средства, включително револвиращи кредитни линии, инвестиционни заеми, лизинг, 
ново оборудване. Ще се създадат всички видове фондове: за рисков капитал, за растеж, мецанин фондове, фондове за 
изкупуване и за частен дълг. 
Отделно ще има ваучерна схема за дигитални услуги - предприятията ще могат да получават ваучери за дигитален 
маркетинг, уеб базирани услуги, сайтове и приложения. 
Фонд 2 
Това ще е фондът, насочен към инвестиции във ВЕИ. Основната идея тук ще бъде да се подкрепят финансово МСП, които 
искат да въведат такива мощности и най-вече съхранение на енергията от тях, което е най-сериозната част от 
инвестицията. Това ще бъде грантова схема. Ще има и гаранционна схема за инвестиции в енергийна ефективност. 
Третото направление ще бъде грантова схема за дейности по преход към кръгова икономика: преработка на отпадъци, 
ограничаване на пластмасата, ползване на естествени източници и вторични суровини с местен произход. 
Помощта ще е за МСП от преработващата промишленост. 
Фонд 3 
Това ще е изцяло нов финансов инструмент, който има за цел "инвестиране в активи, които пряко допринасят за 
климатичния неутралитет и ускоряване на зеления и цифров преход в приоритетни сектори в България". Преведено, най-
вероятната цел на такъв фонд, който тепърва ще се структурира, ще е да финансира проектни компании (SPV) срещу дял. 
Проектите ще са насочени към инфраструктура от всякакъв тип. Изброените възможности са цифрова и зелена 
инфраструктура, градско възстановяване и т.н. 
 
√ "Еврохолд" вече е собственик на българските дружества на CEZ 
Над две години след обявяването й, сделката за 335 млн. евро е финализирана  
Публичният холдинг "Еврохолд" успя да осигури финансиране и да финализира покупката на българския бизнес на CEZ за 
335 млн. евро. Това става ясно от официални съобщения и на двете страни по сделката, която се проточи епичните над 
две години след като първоначално беше блокирана от българския антимонополен регулатор със съмнителни аргументи 
при видима съпротива от тогавашните управляващи, но след обжалване като крайно получи нужните одобрения. 
Така компанията, чийто бизнес досега беше насочен основно в застраховането и автомобилните продажби навлиза в 
нов, силно регулиран сектор, като поема електроразпределението и електроснабдяването на западната част от страната, 
включително и столицата София. По нейни изчисления след сделката вече ще има над 7 млн. клиента в 11 страни от 
региона и над 6000 служители. 
"До края на 2021 г. и с консолидацията на резултатите на подразделенията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни 
приходи на застрахователно-енергийния холдинг се очаква да надхвърлят 1.5 млрд. евро, а неговата оперативна печалба 
(EBITDA) за годината ще достигне около 120 млн. евро. Според стратегията за развитие до 2025 г. Еврохолд предвижда да 
генерира приходи от близо 2 млрд. евро годишно и оперативна печалба (EBITDA) в размер на почти 200 млн. евро", се 
казва в съобщението на българската компания. 
Как се събират 335 млн. евро 
Последната половин година основната въпросителна беше набирането на финансиране. За целта "Еврохолд" прибегна 
до комбинация от капитал и дългови инструменти. Финално миксът включваше 80.5 млн. евро набрани чрез емисия 
акции на Българската фондова борса, от която над половината беше записана от мажоритарния акционер в компанията 
"Старком холдинг". Той е притежание на Асен Христов и Кирил Бошов, които така запазиха контрол над групата. 
В дълговата част като стратегически инвеститор влиза Metric Capital Partners, като според съобщението на "Еврохолд" в 
нея инвестиционната банка J.P. Morgan AG участва като ексклузивен финансов консултант и ексклузивен мениджър и 
посредник. 
Извън нея е пласиран и синдикиран заем, за който J.P. Morgan AG беше наета за водещ и ексклузивен мениджър, 
поемател и организатор. В синдиката като поематели влизат още Bank of China Luxembourg, Raiffeisenbank International, 
Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк. Отделно Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), 
Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) Банка ДСК и OTP са упълномощени водещи мениджъри, а 
Юробанк България, Международната инвестиционна банка (МИБ) и Обединена българска банка са водещи мениджъри. 
Така на практика в сделката се включват всички водещи финансови институции в страната. Няма информация какъв е 
общия размер на заема, нито какво е разпределението. ЕБВР вече обяви че ще отпусне до 60 млн. евро за сделката, като 
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извън цената от 335 млн. евро "Еврохолд" трябва да осигури още около 100 млн. евро за изкупуване на миноритарните 
дялове в публичните компании на CEZ, а също и за задължителните инвестиции в мрежата, така че като цяло проектът е 
за над 0.5 млрд. евро. 
Това се потвърждава и от думите на Асен Христов, цитирани в съобщението: ""Придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в 
България ще осигури на нашите клиенти и инвеститори по-голяма стабилност и предвидимост във всички аспекти, като 
също така ще създаде потенциални синергии и допълнителни благоприятни възможности. Отвъд корпоративното, тази 
сделка гарантира приток от над 500 млн. евро в българската икономика, ако пресметнем общата стойност на 
транзакцията, в това число цената, предстоящото задължително търгово предложение към миноритарните акционери в 
две от придобитите компании и инвестиционната програма на ЧЕЗ в България", обяснява той. 
Неговата заявка е оттук нататък холдингът да се концентрира в двете си основни направления - застраховане и 
енергетика. Във финалната фаза на сделката беше обявена продажбата на част от автодилърите на "Еврохолд", като по 
информация на "Капитал" вече има подписани споразумения и други компании от автомобилния подхолдинг на групата. 
Дългото сбогуване 
За CEZ сделката означава сбогуване с България след 17 години на местния пазар. От чешката компания отчитат, че 
постъпленията им от българските операции са сумарно 10 млрд. крони (около 390 млн. евро) и излизат от инвестицията 
на плюс от около 1 млрд. крони (39 млн. евро). 
"Продажбата беше предизвикателна, но като крайно беше успешна. В сравнение с излизането ни от други чужди 
инвеститори в енергийния сектор от България успяхме да излезем с чест", казва в официалното съобщение Томаш 
Плескач, който е член на борда на CEZ без да уточнява кои сделки визира. Той изрично подчертава и че сделката няма 
отношение към арбитражното дело, което чешката компания води срещу България, чийто изход може допълнително да 
увеличи приходите за CEZ и акционерите й. 
Близо половината от съобщението на чешката група е посветена именно на детайли около арбитража, като донякъде 
очаквано след изхода от инвестицията си в България компанията може да е доста по-смела в изказванията си по темата. 
 
Мениджър 
 
√ Президентът подписа указ за назначаване на Соня Момчилова за член на СЕМ  
Държавният глава Румен Радев подписа вчера указ за назначаването на Соня Йорданова Момчилова-Йовева за член на 
Съвета за електронни медии (СЕМ) от президентската квота. Тя ще заеме мястото на Ивелина Димитрова, която подаде 
оставка като член на медийния регулатор.  
Соня Момчилова има над тридесетгодишен опит в сферата на журналистиката и медиите. Притежава експертиза в 
областта на публичните комуникации и връзките с обществеността. От 1991 до 2000 г. работи в различни телевизионни 
формати на Българската национална телевизия като репортер, редактор и продуцент. Създател и водещ е на радио и 
телевизионни предавания в частни медии. Автор и преводач на книги за деца и възрастни. Има десетки публикации в 
различни електронни и печатни издания.  
Момчилова е специализирала връзки с обществеността и комуникации във Великобритания, Нидерландия, САЩ и Белгия 
в периода 2001-2006 година. Автор е на рекламни и предизборни кампании, експерт по политически, медийни и 
корпоративни комуникации. Била е директор на пресцентровете на три министерства - на правосъдието, на МВР и на 
транспорта и комуникациите. Ръководител е на правителствената пресслужба във второто служебно правителство, 
назначено от президента Румен Радев.  
 
√ Кирил Петков: Никой не ми е предлагал министерски пост  
„Никой не ми е предлагал подобни постове. Този отговор е въпрос на визия и стратегия, а не само на имена. В момента 
сме се фокусирали върху това да си вършим работата със същия интензитет“. Това заяви на брифинг служебният 
министър на икономиката Кирил Петков в отговор на въпрос дали би станал член на бъдещото правителство. 
Коментарът му дойде, след като той връчи три сертификата клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите 
(ЗНИ) на "Тракия глас България" ЕАД, "Готмар" ЕООД и "Теклас- България" ЕАД. Общият размер на инвестициите е 55,182 
млн. лева и се очаква по проектите да бъдат разкрити около 240 нови работни места. Тези инвестициите ще са в 
Търговище, Съединение и Враца, региони, които по думите на Петков, биха се радвали на по-големия икономически 
растеж. 
По думите му има две условия, при които той би приел да остане на поста си в следващ кабинет - независимост и 
екипност. 
Той е категоричен, че за ефективно управление е нужно финансовото и икономическото министерство да работят 
отборно. 
„Радваме се, че постигаме резултати и има реален напредък. Имаме енергия за работа. Първо обаче някой трябва да те 
покани, после да ти даде свободата и на трето място – да имаш възможност да работиш в екип. Икономиката без 
финансите няма как да се случи”, коментира  Петков, цитиран от Нова Телевизия. 
„Нека да видим кой ще е финансовият министър. Към момента не са ме поканили. Винаги сме искали да помогнем на 
България. Този заряд го имаме. Важното е да ни се даде поле за действие, независимост и екипност. Не е много лесно да 
се работи с нас. Не може да се вдигне телефона и да ни се казва какво да правим. За нас беше важно да спрем кражбите 
и изтичането на пари. Това беше и първата стъпка, която предприехме. Така и в България ще има пари. Това е, което се 
убедихме през последните 9 седмици - че има пари”, добави той. 
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√ Съдът спря вписването на новото ръководство на БЕХ след жалба на Валентин Николов  
Вписването на новото ръководство на Българския енергиен холдинг е спряно от съда след жалба на отстранения 
изпълнителен директор на БЕХ Валентин Николов.  
"Съдът се е произнесъл по моя жалба, където е образувано дело срещу действията на министъра. Съдията е разпоредил 
на Агенцията по вписванията да бъде спряна процедурата по вписване на новия борд", обясни Валентин Николов пред 
БНР.  
Припомняме, че в петък енергийният министър Андрей Живков освободи борда на директорите на холдинга, а те 
обжалваха решението. Според Николов няма решение кой ще разписва предстоящите разплащания на Българския 
енергиен холдинг.  
"Утре трябва да се разпишат 550 милиона евро към облигационерите. Не стане ли това нещо, ще станат предсрочни 
изискуеми всички облигационни заеми, които са в порядък на милиард и двеста милиона евро. От друга страна, ние 
трябва да закупим въглеродни емисии за ТЕЦ двойката, която в момента е обявила търгове. Загубите там също ще бъдат 
десетки милиони евро. Това решение хвърля цялата енергетика в колапс", каза Николов.  
Той заяви още, че ще сезира главния прокурор за действията на енергийния министър Андрей Живков, който е 
освободил целия борд на директорите на холдинга и ще изиска от държавното обвинение да вземе отношение по 
казуса.  
 
√ Нови правила за влизане в България от страните в „червената зона“ 
От 29 юли са в сила нови правила за влизане в България от държави в „червената зона”. Това става със заповед на 
здравния министър Стойчо Кацаров. 
От четвъртък българските граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в 
България и членовете на техните семейства, гражданите на ЕС и ЕИП и др., пристигащи от държава, попадаща в 
„червената зона”, се допускат в страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или 
на аналогичен документ, съдържащ същите данни и на отрицателен резултат от направен до 72 часа преди влизане в 
България PCR тест, удостоверен чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен 
документ, съдържащ същите данни. 
Граждани на ЕС, на ЕИП, Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка 
на ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария, пристигащи от държава в червената зона, които не представят валиден 
цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен документ, съдържащ същите данни, се допускат на 
територията на страната при представяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR 
тест, удостоверен чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ 
същите данни, и се поставят под 10-дневна карантина. 
Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и 
членовете на техните семейства, които не представят валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или 
аналогичен документ, съдържащ същите данни, както и отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в 
страната PCR тест, се допускат в страната и се поставят под 10-дневна карантина. 
Със същата заповед се допуска влизането в страната, без да е необходимо да представят документи за COVID-19, на деца 
до 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат. 
 
√ Румъния и Чехия облекчават ограничителните мерки от август  
Румъния и Чехия облекчават ограничителните мерки от август. Основно облекченията засягат спазването на социална 
дистанция и броят на хората, които могат да посещават културни или развлекателни мероприятия, както и 
организирането на частни събития като сватби, кръщенета, тържества и помени.  
В Румъния, в зависимост от нивото на заболеваемост във фестивали на открито ще може да участват до 75 000 души, ако 
са тествани, ваксинирани или преболедували COVID-19. При същите условия на сватби и кръщенета ще могат да 
присъстват до 400 гости. В населените места с ниво на заболеваемост под 2 на 1000 жители клубовете и баровете ще 
могат да работят с пълния си капацитет, според решение на Националния комитет за извънредни ситуации,  съобщава 
телевизия Диджи24.  
Културни, художествени и развлекателни дейности ще могат да бъдат организирани и провеждани на открито с 
участието на до 2500 души при задължително носене на защитни маски при ниво на заболеваемост в населеното място 
между 2 и 3 на 1000 жители. Всички участници трябва да са ваксинирани, преболедували или с отрицателен тест. При 
заболеваемост под 2 на 1000 ще се допускат до 75 000 души.  
Организирането на частни събития като сватби, кръщенета, тържества, помени и други се разрешава от 1 август с 
участието на до 150 души на открито или до 100 души на закрито при заболеваемост между 2 и 3 на 1000 жители. В този 
брой не се включват децата под 16 години. Ако заболевамостта е под 2 на 1000 жители, на подобни частни събития ще 
бъдат допускани до 200 души на открито и до 150 на закрито.  
Комитетът предлага да бъде разрешено провеждането на сватби, кръщенета и други частни събития с до 300 души на 
закрито, ако всички присъстващи са ваксинирани, преболедували или с отрицателен тест, при заболеваемост между 2 и 3 
на 1000 жители. Ако заболеваемостта е под 2 на 1000 жители, допустимият брой на участниците нараства до 400 души.  
От 1 август също така ще може да се организират митинги и демонстрации с до 100 участници, ако заболеваемостта е 
между 2 и 3 на 1000 жители, и до 500 души, ако заболеваемостта е под 2 на 1000 жители.  
Чешкото правителство също реши, че ограниченията наложени заради коронавируса ще бъдат облекчени в страната от 1 
август, пише чешкото англоезично издание Prague Daily Monitor.   



15 

 

На хората ще бъде позволено да се събират на партита или да ползват открити плувни басейни, стига да отговарят на 
необходимите критерии. 
Културни и спортни събития ще могат да приемат до 7000 посетители на открито и 3000 на закрито.   
Намаляват се и изискванията за социално дистанциране. Това означава, че на много места ще бъде разрешено 
заведенията да работят с пълния си капацитет. Също така, организаторите на събития, които планират да имат повече от 
3000 посетители, могат да изберат да допуснат само посетители, които са или ваксинирани, или да са оздравели от Сovid-
19 през последните шест месеца. В този случай няма да се прилагат ограничения за това събитие.   
За нощните клубове ще важат същите правила. Допускането в тях ще бъде разрешено само за хора, които изпълняват 
споменатите по-горе условия или имат отрицателен тест от преди не повече от 24 часа.  
Всички посещения на замъци, музеи и зоопаркове ще бъдат без ограничения за достъп за групи от най-много 20 души. 
Освен това правителството планира да подари 2,39 милиона ваксини на различни страни. Срокът на годност на тези 
ваксини ще изтече много скоро и те ще бъдат дарени на онези, които са помогнали на Чехия по-рано в пандемията или 
тези, които са здраво дипломатически обвързани с Чехия, като например Словакия, Тайван и Замбия, пише изданието.  
 
√ Капиталистите вече не са добре дошли в китайските класни стаи  
Имаше много признаци, че Китай е вдигнал мерника на компаниите, при които обучението е с цел печалба. Малко обаче 
очакваха Пекин да „хвърли граната в центъра на класната стая“ и да покаже на целия свят, че гледа на обучението на 
следващото поколение като на политически приоритет, а не просто на източник на капитал, пише Тим Кълпан 
за Блумбърг. 
През уикенда китайското правителство забрани предлагането на обучение с цел печалба по основни училищни 
предмети, както и набирането на капитал и листването на фондови пазари на компании от образователния сектор. Това 
решение може да унищожи индустрия за 1 трлн. юана (154 млрд. долара), изградена върху идеята, че родителите трябва 
да пращат децата си на допълнителни уроци до късно през делничните дни и дори през уикенда. Действията срещу 
частния образователен сектор са в напълно различен план и мащаб от последните мерки на Пекин срещу други водещи 
сектори в страната. 
Докато финтех компанията Ant Group, фирмата за споделени пътувания Didi и технологичните гиганти Alibaba и Tencent 
се озоваха под мерника на китайските регулатори заради пропуски в защитата на потребителските данни и злоупотреба с 
господстващо положение на пазара, то атаката срещу частните образователни компании е насочена към сърцевината на 
техния бизнес – правенето на пари от обучението на деца. Водещите технологични компании ще платят не малки глоби, 
но те ще имат възможността да променят курса си на развитие и да се съобразят с изискванията не регулаторите. От 
друга страна гигантите в частния образователен сектор - TAL Education Group, New Oriental Education & Technology Group и 
Gaotu Techedu Inc., може да изгбят целия си бизнес. 
Китайският президент Си Дзинпин проявява особен интерес по тази тема. Още през месец март той отбеляза 
тенденцията тази индустрия да се възползва от тревогите и страховете на родителите, сравнявайки я с хронично 
заболяване. „От една страна родителите искат децата им да бъдат здрави и да имат щастливо детство, но от друга те се 
страхуват, че може да изостанат още на стартовата линия в надпреварата за високи оценки“, коментира той. 
Тази загриженост за благосъстоянието на родителите и децата се простира по-далеч от тяхното емоционално 
благополучие. В основата ѝ са фокусът на правителство върху неравенствата между богатите и бедните и ревизираните 
политики за контрол на населението, след като миналата година Китай регистрира спад на раждаемостта за четвърти 
пореден път. 
Всяка година милиони ученици (включително и тези от детските градини) биват записвани за следучилищни 
образователни програми с идеята, че допълнителните уроци ще има дадат предимство пред техните 
връстници.  Работата е там, че връстниците им ходят на същите уроци. Колкото повече ученици се записват в тези 
програми, толкова по-голям натискът върху родителите да включат децата си към тези програми. Едно прочуване 
разкрива, че 92% от родителите пращат децата си на допълнителни уроци, като повече от половината анкетирани казват, 
че харчат за тези програми над 10 хил. юана (1500 долара) на година, което се равнява на около 40% от средния доход в 
страната. При някои разходите стигат до 16 хил. щатски долара на година. 
Тези разходи могат да натежат на бюджета дори на богатите двойки в големите градове като Пекин и Шанхай. Когато 
обаче става въпрос за семейства със средни и ниски доходи, и по-специално в селските райони, където доходите са с 60% 
по-ниски от тези в градовете, това е едно непосилно бреме. 
Неравенството винаги е било важна тема за съвременните лидери на Китай, но Си, който си постави за приоритет 
изкореняването на корупцията в страната, смята, че разликата между богатите и бедните е заплаха за цялата нация и че 
именно тя е позволила образователния сектор да стане недостъпен за множество жители. 
Действията на Пекин срещу частните образователни компании са свързани с решението на страната да прекрати 35-
годишната си политика за едно дете на семейство и да въведе такава, която позволява на двойките да имат три деца. 
Повечето обаче не могат да си позволят да отглеждат толкова деца. Подобно на другите страни, където раждаемостта е 
ниска, икономическото бреме, което върви ръка за ръка с отглеждането на деца, продължава да е най-голямата пречка 
пред създаването на по-големи семейства. 
Секторът за обучение след училище се бе превърнал в част от този проблем. През април на компании от бранша бяха 
наложени глоби за измамен маркетинг, които потвърдиха наблюденията за подвеждащите тактики за продажби, сред 
които и показването на несъществуващи високи цени като инструмент за създаване на впечатление за големи отстъпки.   

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-07-26/china-squeezes-the-profit-from-education-upending-the-private-tutoring-sector
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Силната конкуренция в сектора доведе до години на двуцифрен ръст на продажбите. Това развълнува инвеститорите, 
като пазарната стойност на двете най-големи компании в бранша New Oriental и TAL - се покачи повече от пет пъти за пет 
години. Сега обаче изглежда, че тази история е към края си. 
В този план задълбочения подход на Пекин е повече от впечатляващ. Правителството въвежда по-строг контрол върху 
работното време на учителите и използването на чужди учебни програми и учебници. Учебните часове по време на 
уикендите и ваканциите вече са забрани. Тези мерки целят да ограничат времето, което учениците прекарват в клас, 
макар че вероятно ще бъдат оставена отворена вратичка за доставчици на допълнителни учебни услуги за онези деца, 
които имат нужда от повече внимание. 
За правителството тази реформа означава, че частният образователен сектор ще работи в услуга на Китай и учениците, а 
не на мениджъри и инвеститори. Компаниите като TAL и New Oriental ще трябва да променят изцяло подхода си, ако 
искат да оцелеят. В момента се заражда пазар за корпоративно обучение преквалификация, тъй като все повече 
компании се нуждаят от служители, които постоянно развиват професионалните си умения и познания. 
Преходът от гимназиално обучението по математика и физика към преподаване на счетоводство и писане на кодове 
обаче няма да бъде лесен. Ще оцелеят само тези, които бързо ще се приспособят към новата програма. 
 
√ Казахстан временно ограничи достъпа до LinkedIn  
Казахстанските власти временно ограничиха достъпа до социалната мрежа LinkedIn поради нарушения на местното 
законодателство. Това съобщава информационната агенция Tengrinews, цитирана от ТАСС.  
"По време на мониторинга в LinkedIn бяха разкрити редица нарушения на закона, свързани с реклама на онлайн казина и 
създаване на фалшиви акаунти от името на реални хора, които не са техни собственици", се посочва в изявлението на 
министерството на информационното и социалното развитие на републиката, цитирано от агенцията. Проверка на ТАСС 
показа, че страницата на социалната мрежа не е достъпна.  
Ведомството също така отбеляза, че публикуването на такива материали противоречи не само на изискванията на 
казахстанското законодателство, но и на вътрешните правила на LinkedIn.  
"В тази връзка, относно фактите за нарушения, министерството изпрати уведомление до администрацията на LinkedIn с 
изискването за отстраняване на установените нарушения и предприемане на мерки за отстраняване на съответните 
материали. За съжаление обаче администрацията на LinkedIn не е предприела мерки за отстраняване на нарушения", 
поясняват от министерството. Те също така подчертаха, че след отстраняване на нарушенията на законодателството на 
републиката, достъпът до LinkedIn ще бъде възстановен.  
 
√ Понижения на борсите в Европа  
Европейските акции регистрираха понижения в ранната търговия във вторник, следвайки рязкото поевтиняване на 
акциите в Китай и предупреждението на Reckitt Benckiser за маржовете на печалба, засенчвайки добрия корпоративен 
отчет на LVMH, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,07 пункта, или 0,45%, до 459,07. Немският показател DAX се 
понижи 89,76 пункта, или 0,57%, до 15 529,22 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа спад от 
38,09 пункта, или 0,54%, до 6 987,34 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 23,87 пункта от стойността си, или 0,36%, 
достигайки ниво от 6 554,73 пункта. 
Опасенията от затягането на регулациите в китайския технологичен сектор предизвикват разпродажби на световните 
пазари през тази седмица.  Цената на книжата на нидерландския технологичен инвеститор Prosus, който държи близо 
една трета от акциите на китайския гигант Tencent, се понижи с 7,71%, достигайки до най-ниското си ниво от май 2020 г. 
В същото време акциите на Reckitt Benckiser се сринаха със 8,53% и са на път да запишат най-лошия си ден от март 2020 
г., след като производителят на потребителски стоки предупреди, че маржовете на печалба ще бъдат по-малки заради 
ръста на разходите. Компанията също така отчете разочароващ растеж на продажбите за второто тримесечие. 
„Негативните коментари от международен гигант като Reckitt разтърсиха британските пазари. Има и други негативни 
развития, но засега нещата остават тихи, докато не отварят врати борсите в САЩ“, коментира Кийт Темпъртън от Forte 
Securities. 
Акциите на LVMH поскъпнаха с 1,74%, след като най-големият производител на луксозни стоки в света отчете приходи от 
28,7 млрд. евро за първата половина на фискалната 2021 г., която завърши на 30 юни. Това представлява ръст от 56% в 
сравнение със същия период на предходната година. Силното представяне се дължи основно на търсенето на 
брандовете Dior, Fendi и Louis Vuitton. Резултатът на LVMH подкрепи целият сектор, като цената на книжата на Moncler 
скочи с 0,8%. 
До момента една трета от компаниите от STOXX 600 са представили финансовите си резултати за тримесечието, като 64% 
са надминали очакванията на анализаторите за печалба, сочат данни на Refinitiv IBES. Обикновено 51% от компаниите се 
представят по-добре от очакваното. 
Печалби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха повишения в понеделник в началото на една от най-натоварените седмици в 
сезона на отчетите, предаде Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 82,76 пункта, или 0,24%, до 35 144,31 пункта, регистрирайки пети 
пореден ден на печалби. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 10,51 пункта, или 0,24%, до 4 
422,3 пункта, също удължавайки серията си в зеления сектор до пети ден. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq се повиши с 3,72 пункта, или 0,03%, до 14 840,71 пункта. И трите индекса завършиха сесията при рекордно високи 
стойности. 

https://tass.ru/ekonomika/11994363
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След края на търговията Tesla постави началото на корпоративните отчети за тази седмица, надминавайки значително 
прогнозите на анализаторите. Компанията на Илон Мъск отчете нетна печалба от 1,14 млрд. долара за последното 
тримесечие, надминавайки за първи път прага от 1 млрд. долара. През същото тримесечие на предходната година бе 
регистрирана нетна печалба от 104 млн. долара. Приходите на фирмата през периода април-юни са се почти удвоили до 
11,96 млрд. долара спрямо 6,04 млрд. долара през същия период  на 2020 г. Средната прогноза бе за приходи от 11,30 
млрд. долара. 
Тази седмица се очакват финансовите отчети на Apple, Alphabet and Microsoft. 
Засега сезонът на отчетите в САЩ върви по-добре от очакваното, предоставяйки подкрепа за акциите, които са близо до 
рекордно високи стойности. До момента 88% от компаниите от S&P 500, които са представили финансовите си резултати 
за последното тримесечие, са надминали прогнозите за печалба на акция, сочат данни на FactSet. Ако този процент се 
запази, той ще бъде най-високият от 2008 г., когато компанията започва да следи този показател. 
„Американските акции остават устойчиви и продължават да се изкачват към рекордно висока територия. Впечатляващият 
старт на сезона на отчетите запази живи позитивните нагласи и засенчи опасенията около нарастващия брой на 
заразните с COVID-19”, коментира Крейг Джонсън от Piper Sandler. 
Междувременно Mиниcтepcтвoтo нa тъpгoвиятa събщи, че през юни пpoдaжбитe нa нoви eднoфaмилни ĸъщи ca 
cпaднaли дo 676 хил. бpoя , което е спад с 6,6% спрямо месец май (724 000). Икономистите, анкетирани от Dow Jones, 
очакваха ръст до 795 хил. броя. 
Фокусът на инвеститорите се пренасочва към започващото днес двудневно заседание на Федералния резерв на САЩ. 
Очаква се Комитетът по открития пазар (FOMC) и Бордът на Гуверньорите да излязат с общо изявление за паричната 
политика в сряда. 
Загуби в Китай 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във 
вторник, като акциите в континентален Китай и Хонконг поевтиняха рязко, предаде Си Ен Би си. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа спад от 86,26 пункта, или 2,49%, до 3 381,18 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 80,38 пункта, или 3,33%, до 2 331,43 пункта. Хонконгският 
бенчмарк Hang Seng изтри 1 105,89 пункта от стойността си, или 4,22%, завършвайки сесията при ниво от 25 086,43 
пункта. Листнатите в Хонконг акции на технологичните гиганти Alibaba, Tencent и Meituan поевтиняха съответно с 6,35%, 
8,98% и 17,66%. 
Загубите дойдоха на фона на продължаващия регулаторен натиск на Пекин върху технологичния и частния 
образователен сектор. В понеделник антимонополния регулатор на страната обвя нови правила за компаниите за 
доставка на храна, които включват заплащане на доставчици поне на местната минимална заплата. Този ход може да се 
отрази на печалбата на компании като Meituan и Ele.me на Alibaba. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 136,93 пункта, или 0,49%, до 27 970,22 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi отчете ръст от 7,58 пункта, или 0,24%„ до 3 232,53 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 37,1 пункта, или 0,5%, до 7 431,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 2,30 пункта, или 0,40%, до 566,09 пункта. BGBX40 остана почти без промяна, регистрирайки минимален 
ръст от 0,01 пункта, или 0,01%, до 124,88 пункта. BGTR30 напредна с 0,33%, или 0,05%, до 603,97 пункта. BGREIT се повиши 
с 0,51 пункта, или 0,32%, до 159,44 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ако Петър Илиев е премиерът на Слави, имаме експерт по европейско право и депутатско поведение: 
отсъствия и глоби 
в. Труд - Парите за пенсии с доходност до 4% 
в. Телеграф - Джетове фучат на метри от летовниците 
в. Монитор - Легализират маршрутките в туризма 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Борисов моли 650 хил. избиратели на ГЕРБ да се ваксинират, Иванов и Карадайъ са си били, БСП и ИТН - пас 
в. 24 часа - Депутатите на път да откъснат от джоба си 2/3 от заплатата в плик 
в. Труд - Бойко Борисов: Ваксинирайте се! 
в. Труд - Ламтят за държавни пари за реклама 
в. Телеграф - Пленарните заседания през седмица 
в. Телеграф - Бъг в системата чакал втора доза Янсен 
в. Монитор - Скок с 20% на сигналите за насилие над деца 
в. Монитор -Обсъждат новият скок на пенсиите да е от 1 октомври 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Аврамов политолог: Трябва ни власт на коалиция, която да разпределя отговорности, а не сфери на 
влияние 
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в. Труд - Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас, пред "Труд": Бих изпял на новите депутати "Кармен" от 
Бизе заради илюзиите 
в. Телеграф - Комисар Николай Вълчев, началник на пожарната в Хасково: Сега сме в затишие препи огнената буря 
в. Монитор - Акад. Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките: Учените от БАН и тези от висшите 
училища трябва да се третират еднакво 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Единствен Гешев ще ги сбере, но пенсиите ще ги убият 
в. Труд - Иво Прокопиев -добрият олигарх 
в. Телеграф - Още една черна точка 
в. Монитор - Зебрата - невъзможният жираф на пътя 
 
√ Предстоящи събития на 28 юли 
София. 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 12.00 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Пленума на 

ВСС. 
- От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на 

Прокурорската колегия на ВСС. 
- От 13.00 часа в сградата на ГД „Национална полиция" ще се проведе пресконференция. 

*** 
Балчик. 

- От 21.00 часа в Държавен културен институт „Двореца" ще бъде представен спектакълът „Музиката на Италия". 
*** 
Бургас 

- От 18.30 часа в Дома на писателя ще започне „Борбата за кутията" - документален филм за 150 годишнината от 
превода на библията на български език от Петко Славейков. Представя Сдружение: „Извор на бъдеще". 

- От 18.30 часа в Тракийско дружество „Екзарх Антим I" НЧ „Тракия 2015" организира „Ден на малоазийските 
българи". 

*** 
Видин. 

- От 17.00 часа в Крайдунавския парк ще се проведе арт работилницата „Изкуство срещу зависимости". 
*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в парка зад паметника на „Хр. Ботев" и филиала в ж.к. „Дъбника" ще се проведе лятна читалня в 
рамките на инициативата „Лято в библиотеката". 

*** 
Добрич. 

- От 19.00 часа от начало на пешеходна зона на бул. „25 септември" до сцената на пл. „Свобода" ще се проведе 
дефиле на участници в ХІХ Международен фолклорен фестивал „Фолклор без граници". 

- От 19.30 часа на пл. „Свобода" ще се състои концерт в рамките на програмата на ХІХ Международен фолклорен 
фестивал „Фолклор без граници". 

*** 
Кубрат. 

- От 14.00 часа в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Пазарджик. 

- От 10.00 часа в Общината ще се проведе информационна среща в рамките на проект „Сърница - споделена визия 
за "Натура 2000". 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в парк „Тракия" ще бъде извършена демонстрация на нов екологичен начин на придвижване в 
града. 

*** 
Търговище. 

- От 14.30 часа в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще се проведе ателие за изобразително и приложно 
изкуство под надслов „Да изработя подарък за моя приятел". 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа в Областната администрация ще бъде открита изложба, организирана от Тракийско дружество 
"Георги Сапунаров" и НЧ "Тракия-2008" 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- Пенсионната реформа на фокус - позициите на д-р Хасан Адемов 
- Временната комисия за полицейското насилие по време на протестите и подслушването на протестиращи 

заработи. Какви са първите решения? Говори председателят на комисията Николай Хаджигенов 
- Има ли мигрантски натиск към България? Какво видяха депутати от ГЕРБ в центровете в Харманли и Любимец? 
- Онлайн пазаруването - какви опасности крие и как да защитим личните си данни? 
- На живо от плаж "Смокиня": Какво е забранено и какво позволено с свободната зона? 

 

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

