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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Депутатите изслушват служебния премиер Стефан Янев  
Служебният премиер Стефан Янев ще бъде изслушан в парламента за финансово-икономическото състояние на 
държавата. 
В дневния ред на депутатите от 46-ото Народно събрание са още Планът за възстановяване и устойчивост и стратегията 
за развитие на Българската банка за развитие, като по двете теми ще бъдат изслушани вицепремиерът Атанас Пеканов и 
икономическият министър Кирил Петков. 
Бъдещето на Българската банка за развитие е един от ключовите елементи при воденето на преговори за подкрепа на 
потенциален бъдещ кабинет на „Има такъв народ“. Установените от служебния кабинет проблеми в нея ще бъдат 
докладвани от ресорния министър Кирил Петков в пленарната зала. 
„За мен тази банка е хубаво да съществува, обаче като абсолютно прозрачна, за малкия и среден бизнес, с този лимит от 
5 млн., с новия професионален мениджмънт, да финансира малки и иновативни компании. Самата банка, както беше 
преди, ние да влезем, нямаше никакъв смисъл за българската икономика и общество“, заяви Кирил Петков при 
представянето на първия проектокабинет на „Има такъв народ“, в чиято програма бе заложена и приватизацията на 
банката. 
Преди Петков се очаква вицепремиерът Атанас Пеканов да представи новата версия на Плана за възстановяване и 
устойчивост на България, изработен от служебния кабинет и за който се очаква санкция на парламента и редовно 
правителство за решение на ключови теми – например: бъдещето на въглищните централи. 
В интервю за „Неделя 150“ малко след встъпването си в длъжност Пеканов заяви: 
„Планът за възстановяване е изключително важен инструмент. От години икономисти говорим именно за това – за 
нуждата от такъв инструмент на европейско ниво. Той сега идва, но с приоритети, които ЕК си е поставила за последните 
години – именно ефективния процес – зеления преход, както и дигитализацията“. 
Според първоначалната програма, първи думата ще има премиерът Стефан Янев, който трябва да представи финансово – 
икономическото състояние на страната. Отново в ефира на „Неделя 150“ Янев заяви: 
В бюджета има пари, но те са в пера, от които не могат да се правят социални плащания и развитие на политики, важни 
от социална гледна точка“. 
Служебният кабинет изготви актуализация на бюджета, която премина през Тристранния съвет на социалните партньори 
и очаква гласуване на правителствено заседание, за да бъде внесена в Народното събрание. 
А в последната точка от предварителната си програма днес депутатите трябва да решат дали да изслушат главния 
прокурор Иван Гешев. 
 
√ МС отпусна пари за 60/40 и за ремонти и оборудване на училища 
Осигурени са средства за образователни програми и за "Отново заедно" 
Служебното правителство осигури допълнително над 161 млн. лева за осигуряване на мярката "60 на 40" за запазване на 
заетостта в засегнатите от пандемията икономически сектори. Средствата са осигурени от преструктуриране на разходи в 
централния бюджет. С отпуснатите пари ще бъдат запазени близо 80 000 работни места.  
Служебният кабинет одобри над 32 млн. лева за спешни ремонти и оборудване на училища. С близо 8,5 млн. лева от 
средствата ще бъдат закупени 10 000 преносими компютри, основно за училища, в които се обучават деца от уязвими 
групи.  
С друго решение бяха отпуснати над 4 млн. лева на общините за дейности по образователни програми.  
Кабинетът одобри още 2,5 милиона лева за безплатна почивка на ученици по програмата "Отново заедно". 
На днешното правителствено заседание бяха одобрени и промени в правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, според които повече хора от най-уязвимите групи ще могат да получават по-висока месечна помощ от 
държавата. 
Очаква се всяка следваща година броят на подпомаганите да се увеличава с 20% и да достигне близо 117 хиляди души 
през 2024 година. 
През следващите три години размерът на месечните социални помощи за най-рисковите групи ще се увеличи с 84%. 
Служебното правителство одобри 21 милиона лева по бюджета на социалното министерство. Средствата са за 
изплащане на помощта за семействата с деца до 14 години. 

https://bnr.bg/horizont/post/101489760
https://bnr.bg/horizont/post/101493191/stefan-anev-kupuvaneto-na-glasove-e-grozno-avlenie-podkopava-demokraciata
https://bnr.bg/horizont/post/101504928/izslushvat-ivan-geshev-v-ns-v-chetvartak
https://bnr.bg/horizont/post/101504928/izslushvat-ivan-geshev-v-ns-v-chetvartak
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Средствата се изплащат от Агенция за социално подпомагане и са за семействата с деца до 14 години, чиито родители са 
били принудени да си останат вкъщи при затварянето на училища, детски ясли и градини заради пандемията. 
Служебното правителство отпусна и 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката. Парите са за 
достъп до научни бази данни и участие в международни проекти. 
Кабинетът одобри и над 800 хил. лв. за строеж на 7 детски градини в страната и за ремонт на гимназия 
До 70 хил. лв. по бюджета на МВнР ще бъдат насочени в помощ на консулските служби през летния сезон. Средствата са 
за командироване на служители и наемане на местни лица. 
Служебното правителство одобри и финансова помощ от малко над 1 милион лева за бежанците в Турция. Средствата 
ще бъдат изплатени на две вноски. 
 
√ Кацаров: Продължавам да бъда твърд привърженик ваксинацията да остане доброволна 
Три са основните рискове за висока заболеваемост и смъртност при евентуална четвърта вълна на коронавируса у нас. 
Това заяви служебният здравен министър Стойчо Кацаров при изслушването си в парламента. Става дума за ниския темп 
на ваксинация, лошо управление на кризата миналата година и изключително лошото състояние на здравната система: 
„Този риск за съжаление не може да бъде преодолян в рамките на месец или два. Здравната ни система е тежко 
дебалансирана, лошо организирана, лошо структурирана, зле финансирана - от години. Covid-19 е основание да се бърза 
с реформите“. 
Стойчо Кацаров призна, че има забавяне на ваксинационния процес у нас, но уточни, че това важи за редица страни в 
летния период. Той оповести данни, с които опроверга твърдения на предходното управление, че има по-малко 
ваксинирани след назначаването на служебното правителство. 
Кацаров обяви, че високата смъртност у нас се корени в неподготвеността на властите за посрещане на Covid вълната и 
изключването на възрастните хора от началото на ваксинацията:  
„За разлика от почти всички страни в света, България не дава приоритет на най-уязвимата група от населението - хората 
над 60-годишна възраст и хората с тежки хронични заболявания. В плана за ваксинация те са поставени след много други 
категории. Това е голяма грешка, защото над 80% от починалите от Covid-19 са хора над 60-годишна възраст - средната 
възраст на починалите е между 70 и 72 години“. 
Министър Кацаров съобщи още, че 22 хиляди ваксини на „Астра Зенека“ ще бъдат унищожени заради изтичащ срок на 
годност в края на юли. 
Той отново подчерта, че е против задължителната ваксинация:  
„Вие като Народно събрание може да обмислите впоследствие и подобен тип мерки, ако прецените, че е необходимо, 
но аз продължавам да бъда твърд привърженик на това да остане доброволна ваксинацията. Ако хората се ваксинират, 
разходите ще са несравнимо по-малко, отколкото биха били в случаи в най-тежката ситуация на развитие на 
пандемичната вълна“.  
Пред депутатите Стойчо Кацаров съобщи, че са отпуснати 130 милиона лева на 128 болници за ремонт и оборудване на 
Covid отделения, като отбеляза, че страната ни ще се справи по-успешно с потенциалната четвърта вълна от коронавирус, 
защото вече има изготвен план за действие и разработен алгоритъм за различни ситуации:  
„Финансираме със 130 милиона лева ремонта на всички Covid отделения и оборудване с апаратура на всички Covid 
отделения на държавните и общински болници, включително  е предвидено и закупуване на т.нар. HI-Flow канюли, които 
помагат да се подава кислородна концентрация на пациентите. Опитът сочи, че това спасява човешки животи, 
предотвратява влизането в реанимация". 
Кацаров също така призова хората да се ваксинират сега, защото когато настъпи следващата вълна от висока 
заболеваемост, няма да е подходящ период за имунизация.  
 
√ МЗХГ започва теренни проверки на земеделски блокове 
Министерство на земеделието започва специализирани теренни проверки на физически земеделски блокове. 
Целта е да се установи дали заявените за подпомагане терени могат да бъдат субсидирани. 
Проверките ще помогнат и за определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин 
на трайно ползване. 
На контрол подлежат и блокове, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и 
зеленчуци. 
Съгласно заповедта на земеделския министър областните дирекции „Земеделие“ организират проверките, като те могат 
да се правят и без присъствието на съответния фермер, ако по обективни причини не е бил осъществен контакт с него 
или ако, въпреки че е информиран, той не е дошъл на проверката. 
Списъците с физически блокове, определени за проверка и графиците ще се публикуват на интернет страницата на 
съответната областна дирекция, както и на информационните табла пред дирекцията и пред всички общински служби по 
„Земеделие“. 
Проверките ще продължат до 1 октомври. 
 
√ 200 инспекции на КЗП за кампания "Лято 2021" по жалби на потребители  
Българските потребители са недоволни от високите цени на плажните принадлежности, лошите условия на местата за 
настаняване, които не отговарят на рекламата, както и от разминаване между цените в менюто и сметката, както и 
несъответствие в грамажите в някои заведения, и др. 
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Това е установила проверка на Комисията за защита на потребителите, проведена в периода от 1 май до 15 юли по 
кампания „Лято 2021“. 
Около 200 инспекции са направени по жалби на потребители. Съставени са 35 акта за установяване на нарушения, като 
не всички проверки са приключили. 
 
√ Без училище не можем, това показа кризисното образование  
Интервю на Паолина Комсалова с проф. Галин Цоков 
Тезата е на проф. Галин Цоков, който ръководи катедрата "Педагогика и управление на образованието" в ПУ "Паисий 
Хилендарски". Той коментира анализа на МОН за ефекта на дистанционното образование върху учениците, учителите и 
върху цялата система.  
Проф. Цоков изтъкна, че изпитанието Ковид се е превърнало в предизвикателство, което има своите успехи. Те трябва да 
се развиват. В същото време изтъкна, че кризисното образование е показало колко важна е институцията училище, 
въпреки че образованието ще става все по - хибридно. Основният елемент е свързан с дистанционно обучение в 
електронна среда, които ще се развиват в образователната система. 
Професорът подкрепи идеята училищата да са последните, които ще затворят при евентуална четвърта вълна на 
епидемията, особено това се отнася за началните класове, защото при тях има най-сериозни проблеми за задължане на 
внимание в електронна среда.  
Ученият отбеляза, че резултатите от изпитите в повечето училища не са показали сериозен спад на знания.  
"Друго положително в анализа е, че започна да се развива доверието между родители и учители, между училище и 
семейство, защото родителите на децата в начален етап станаха съучители",  каза проф. Цоков. Той посочи, че е важно да 
се анализират данните от изминалата година, за да се посочат добрите практики в българските училища и да се 
мултиплицират. 
"Сега е важно да има предварително очертани прагове, при които да затварят училищата, и да минават на ротационно 
обучение, ако пандемията се развие по-сериозно", заключи проф. Галин Цоков.  
 
√ 21 медала за България от олимпиадите на полето на науката 
В дните, когато целият свят следи Олимпиадата в Япония, се сещаме и за друг вид олимпиади – на научния фронт. Те, за 
разлика от спортните, се провеждат всяка година. През изминалата седмица се проведоха олимпиадите по математика, 
физика, биология и лингвистика. 
А българските участници спечелиха общо 21 медала – 3 златни, 8 сребърни и 10 бронзови. 
Темата коментира в “Нашият ден“ Рада Бонева, координатор на състезателите към Сдружение на олимпийските отбори 
по природни науки. 
“През изминалата година, макар някои от състезанията да не се проведоха изобщо, не само физически, състезателите 
успяха да спечелят 53 медала, обикновено печелят между 70 и 90 медала годишно – и то само от най-големите 
състезания." 
Сдружението на състезателите на олимпиадите по природни науки 
"Самото сдружение е създадено поради нуждата от посредник между образователната ни система, между 
ръководителите, които най-често са представители на висшите учебни заведения из цялата страна, но също така и на 
бизнеса, който оказва много сериозна финансова, медийна и друга подкрепа. В други обстоятелства, различни от тези 
миналата година, те пътуват по целия свят. Освен това подготовките отнемат няколко месеца, в които е нужно нашето 
съдействие." 
Мотивация на ръководителите 
"Някои от тях са били част от най-първите издания на олимпиадите. Като България има щастието да е основател и 
първоучастник на седем от деветте науки, с които ние се занимаваме. 
Мисля, че много голяма гордост е за тях, буквално виждат материализиран труда си и развитието на своите ученици. 
Тези ръководители са вече след национално ниво. За да стигнат до национално ниво, преди това учениците са изваяни 
кадри от техните преподаватели в училищата, където и да се намират из страната. Заслугата е обща." 
Над 55 хил. лева от инициативата Операция “Жълти стотинки“, които Сдружението използва за подобряване на 
подготовката на олимпийските отбори 
"Средствата не са малко, но ние продължаваме. Имам колега, който се занимава изцяло и изрично с фондонабиране, тъй 
като в неправителствения сектор това си е сериозно перо. 
Защото, ако в някои други организации има спорадични събития, при нас олимпиадите са всяка година и ние се движим 
по определен календар. Вярвам, че пандемията няма да продължи вечно и скоро ще се върнем към старото нормално. И 
дори олимпиадите да се провеждат в момента онлайн, подготовката им пак е тук и пак има нужда от финанси. Не само 
за да се купят самолетни билети или да се плати таксата за участие, защото и онлайн състезанията имат такси участие, но 
и подготовките, които се провеждат от април до юли." 
Колко от подготвените ученици са продължили образованието си в България 
"Част от работата ми е да поддържам база данни със състезателите. Не само настоящите, които се въртят, откакто аз съм 
там, но поддържам контакти с хора, които са се състезавали през 70-те и 80-те години. Много е вълнуващо. Опитвала съм 
се да го изчисля, но тези статистики постоянно се менят. Факт е, че много от състезателите ни избират да продължат 
обучението си в чужбина, което е напълно разбираемо, защото, благодарение на тези свои успехи влизат минимум в 
“Оксфорд“ и “Кеймбридж“. 
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Тези състезания са тяхната най-първа стълбичка в тяхното кариерно развитие. Много от тях продължават да се занимават 
с наука и немалък брой наистина се връщат в България. Някои са ръководители на настоящите състезатели, което е 
страшно вдъхновяващо." 
Василена Лазарова, която има бронзов медал на Олимпиадата по лингвистика, споделя в “Нашият ден“ за участието си в 
олимпиадата: 
“Първото състезание по лингвистика е едва от 1965 г. в Русия. А първата международна олимпиада всъщност е 
организирана от България през 2003 г. 
Лингвистиката в смисъла, в който ние се занимаваме с нея, не е просто наука за естествените езици, а е по-скоро 
логическият подход към тях и прилагане на математическото мислене. 
Отборите ни са два. Първият е с ръководител Александър Велинов в него са – Атанас Бунтов от Пловдив, Ивайло 
Димитров и Александър Димитров от Варна и Михаела Колева от Русе. 
Вторият отбор с ръководител Росица Русева се състоя от мен, Деяна Шевченко, Дарена Георгиева и Александра 
Найденова. 
Изключително приятно беше, че за подготовката си помагахме много едни на други. През цялото време разчитахме на 
останалите от отбора. 
В момента изяснявам бъдещето си. И се опитвам да намеря начин в него да се включва лингвистика. И да остана в 
България, така че да се занимавам с млади състезатели." 
Илияс Номан, който е със сребърен медал от Олимпиадата по математика, споделя в “Нашият ден“ за участието си: 
“Ръководителят на отбора Станислав Харизанов от Института по математика и информатика, а зам.-ръководител е 
Александър Иванов. На първо място е Борислав Кирилов със златен медал, със сребърни медали сме Стефан 
Хаджистойков, аз и Диян Димитров от СМГ." 
Българският отбор в сравнение с другите държави 
"Тази година сме на 18-о място от над 100 държави. Мисля, че от последните 10 години това е най-доброто постижение." 
Бъдещето 
"Още съм ученик, сега завърших десети клас, остават ми още две години и не съм решил какво висше образование ще 
избера." 
Борислав Стоянов, който спечели златен медал на Олимпиадата по биология, споделя в “Нашият ден“ за участието си: 
“На мен този медал ми носи най-вече точки към моето CV за бъдещо кандидатстване. Това е тежък атестат. На второ 
място, ми носи лично удовлетворение за усилията, които съм положил през годината, в която съм се готвил. На трето 
място, това е добър резултат и за България, защото по биология имаме малко медали – около 5 за 30 години. 
От малък съм любопитен за това как работи светът около мен и преминах впоследствие през доста природни науки. 
Биологията обяснява как работят най-сложните системи, биологичните, които са най-непознати за нас до момента. 
Отборът ми се състои от мен, Петър Жотев от СМГ, Любослав Стефанов от Първа частна математическа гимназия и Виктор 
Гилин от НПМГ. Аз и Петър Жотев взехме златни медали, Виктор Гилин – сребърен и Любослав – бронзов." 
Бъдещето 
"Не мисля, че имам бъдеще в България – за жалост, такава е според мен обстановката. Бих кандидатствал за САЩ." 
Явор Йорданов, който е с бронзов медал на Олимпиадата по физика и носител на сребърни и бронзови медали по 
астрономия и астрофизика, споделя за участието си: 
“Участията ми в олимпиадите ми дадоха изключително много знания по физика и астрономия, мисля, че с това получих 
един много хубава поглед над тези науки. 
В отбора ни бяха – Александър Проданов от 11 клас в ППМГ – Казанлък, Васил Николов – 12 клас от ПЧМГ, аз – 11 клас 
НПМГ и Александър Илиев и Виктор Василев, наскоро завършили СМГ." 
Как се вижда в бъдеще? 
"Това също е доста интересен и сложен въпрос. Мисля със сигурност да уча физика, доста вероятно е да остана да я уча в 
България, но предстои да го реша. И след това да работя нещо, свързано с физиката." 
За още информация чуйте звуковите файлове. 
 
√ Гергана Мутафова: Всички образувани след 30 юни дела по закон се водят по електронен път 
Външните за системата лица няма как директно да достъпват до нея, уверява ръководителят на проекта за 
въвеждане на електронно правосъдие 
Интервю на Силвия Великова с Гергана Мутафова 
Вече една година единната информационна система работи във всички съдилища на страната. Над 260 хиляди дела в 
момента се водят по електронен път в тази система. Това каза в интервю за БНР Гергана Мутафова, член на 
Прокурорската колегия на ВСС и ръководител на проекта за въвеждането на единната система за съдилищата. 
Проблемите, възникващи в хода на работата ѝ, се решават с оптимизация на функционалности и промени, за които 
настояват магистратите и съдебните служители, поясни Мутафова. Гаранционната поддръжка е в рамките на 4 години. 
Всички образувани след 30 юни тази година дела следва по силата на закона да се водят по електронен път, а съдебните 
актове да се създават като електронни документи. 
Гергана Мутафова коментира появилите се съмнения дали системата може да бъде опасна: 
„Ако е налице известно притеснение за това правораздавателният процес да е по-отворен и по-достъпен за гражданите, 
да, тази система е „опасна“. 
Системата записва всяко действие на потребителите и има следи за нейната дейност, увери Мутафова. По думите й 
налице е пълна прозрачност и отчетност в дейността на всеки потребител. 

https://bnr.bg/post/101504879/uchenici


5 

 

„Като автор на определени актове в тази система може да бъде единствено предварително определен потребител. Ясно 
е кой може да влиза в нея, кой може да работи в нея, кой може да променя актове в нея, кой може да ги подписва и кой 
може да ги издава. Няма как да влезе външен потребител, да състави нещо, да го подпише…“ 
Входът за гражданите и юридическите лица се осъществява през единния портал за електронно правосъдие, уточни 
Мутафова. 
„Фактически външните за системата лица няма как директно да достъпват до системата.“ 
Около 1 милион лева ще струва пълното надграждане на единния портал за електронно правосъдие, съобщи Гергана 
Мутафова. 
Във връзка с възможността да се инициира безпрецедентно изслушване в Народното събрание на членовете на Висшия 
съдебен съвет от парламентарната квота, Мутафова посочи: 
„Не само могат да искат да ни изслушат, определен брой членове на парламента могат да поискат нашето отзоваване. 
Така че е напълно възможно да предприемат такова действие.“ 
Според Мутафова към този момент законодателната уредба, свързана с отстраняването на един от „тримата големи“ в 
съдебната система е абсолютно неразвита и много пестелива.  
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Здравното министерство промени заповедта за влизане у нас от "червена зона" 
Различното от предишната заповед е, че българските граждани, освен сертификат за ваксинация, ще могат да представят 
и сертификат, че са преболедували COVID-19. Заедно с това ще трябва да представят и отрицателен резултат от PCR тест, 
направен до 72 часа преди пътуването. 
Българските граждани, които не представят нито един от изискваните документи, се допускат в страната, но подлежат на 
10-дневна карантина. 
Чужденците, които не представят сертификат за ваксинация или преболедуване на коронавирус, ще могат да бъдат 
допуснати с отрицателен резултат от PCR тест, но ще се поставят под 10-дневна карантина. 
Новата заповед влиза в сила от днес, 29 юли, и ще важи до края на август. 
 
√ Спад с 1,5% на реалното потребление на домакинствата в ЕС през първото тримесечие 
Реалната консумация на домакинствата в ЕС на човек е намаляла с 1,5 на сто през първото тримесечие на годината, след 
спад от 2.2 на сто през предишното тримесечие, сочат данни на Евростат. 
В същото време реалните доходи на домакинства на човек са се повишили с 1,1 на сто през първото тримесечие на 
годината при спад от 0,3 на сто през последното на 2020-а година. 
Пак през първото тримесечие на тази година, брутният доход на домакинствата се е повишил с 1,6 на сто в еврозоната и с 
2,3 на сто в ЕС. И в двата случая най-важната причина за това са данъците и нетните социални осигуровки.  
 
√ Три тристранни споразумения подписват Северна Македония, Албания и Сърбия  
Три тристранни споразумения ще подпишат днес премиерите на Република Северна Македония и на Албания - Зоран 
Заев и Еди Рама, и президентът на Сърбия Александър Вучич. 
Това ще стане в Скопие по време на икономически форум за регионално сътрудничество.  
Едното споразумение ще е за улесняване на потока от стоки и услуги между трите западнобалкански държави, второто е 
за сътрудничество при природни бедствия, а третото е за единен пазар на труда между Сърбия, Република Северна 
Македония и Албания, обясни пред РТС Александър Вучич при пристигането си в Скопие в сряда. 
 
√ Байдън обвини Путин в опит за манипулация на междинните избори за Конгреса на САЩ  
Американският президент Джо Байдън обвини руския си колега Владимир Путин в опити за вмешателство в изборите за 
Конгрес догодина и предупреди, че е способен да обяви война на Русия, ако кибератаките срещу Америка продължат. 
Русия разпространява дезинформация продължава да извършва кибератаки в опит да повлияе на изборите за Конгрес 
през 2022, заяви Джо Байдън в реч пред представители на американските разузнавателни служби. 
Байдън предупреди, че ако Съединените щати започнат истинска, въоръжена война с друга голяма сила, тя ще е резултат 
именно от сериозна кибератака срещу страната. Президентът също така се похвали, че американското разузнаване е по-
добро от руското. 
"Отдавна имам взимане даване със световни лидери, а след известно време опознаваш всеки човек. Путин знае, че ние 
сме по-добри от екипа му. И това го тревожи ужасно. Дори малко да преувеличава възможностите ни, това е добре за 
нас", посочи Байдън. 
В същото време в Конгреса се състоя първото изслушване на специалната комисия, създадена да разследва щурма на 
Капитолия на 6 януари. Четирима от полицаите, участвали в сблъсъците с поддръжниците на бившия президент Тръмп, 
които нахлуха в сградата, описаха събитията като сцена от средновековно бойно поле. 
Единият от разпитваните полицаи заяви: 
"Физическото насилие, на което бяхме подложени, беше ужасяващо и унищожително. Колегите ми и аз бяхме удряни, 
ритани, бутани, пръскани с химически дразнители и дори заслепявани с вредни за очите лазери. Развилнялата се тълпа 
очевидно възприемаше нас, служителите на реда, които по ирония на съдбата трябва ги защитаваме, като пречка към 
опита й за метеж." 
"Спомням си, че си помислих, че тук ще си умра," заяви друг от служителите на реда, бършейки сълзите си. Трети 
подчерта колко е гневен на продължаващите опити да се омаловажат фактите. 

https://bnr.bg/post/101504881
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Половин година след щурма на Капитолия, са извършени над 530 ареста по случая, но работата на разследващата 
Комисия продължава да е обект на политически спорове. 
 
√ САЩ и Русия проведоха съдържателни преговори в Женева 
Съединените щати и Русия изразиха задоволство от възстановяването на преговорите помежду им за стратегическата 
сигурност и контрола върху въоръжаването, предаде Ройтерс. 
В Женева вчера се срещнаха американският заместник държавен секретар Уенди Шърман и руският заместник външен 
министър Сергей Рябков. 
"Професионални и съдържателни", нарекоха от Държавния департамент преговорите между тях. А ТАСС цитира Рябков, 
че американската страна е показала готовност за конструктивен диалог. 
Следващият кръг преговори е насрочен за края на септември. 
 
√ Фед на САЩ запази рекордно ниската почти нулева лихва  
На заседанието си в сряда Федералният резерв на САЩ остави лихвения процент непроменен в диапазон 0,00-0,25%. 
Освен това американските централни банкери се съгласиха да запазят ежемесечните покупки на държавни облигации и 
ипотечно-гарантирани книжа за 120 млрд. долара. 
Фед заяви, че показателите за икономическа активност и заетост продължават да се засилват благодарение на солидната 
политическа подкрепа и напредък на ваксинациите срещу коронавируса. 
Най-засегнатите икономически сектори обаче все още не са напълно възстановени, но са показали подобрение. 
Инфлацията се е увеличила, "отразявайки до голяма степен преходни фактори". Общите финансови условия остават 
благоприятни, отчасти отразяващи мерките за подпомагане на икономиката и потока от кредити към домакинствата и 
бизнеса в САЩ. 
"Федералният резерв ще продължи да следи последиците от постъпващата информация за икономическите 
перспективи. Фед ще бъде готов да коригира позицията на паричната си политика по подходящ начин, ако възникнат 
рискове, които биха могли да възпрепятстват постигането на неговите цели", се казва в изявлението на Американската 
централна банка. 
Отбелязвайки, че е постигнат напредък към целите на централната банка по отношение на заетостта и инфлацията, в 
изявлението на Фед се посочва, че може би предстоят промени в политиката по отношение на месечните покупки на 
облигации. 
На пресконференция след края на заседанието управителят на Фед Джером Пауъл заяви, че инфлацията се е увеличила 
"значително" и се очаква да остане повишена през следващите месеци. 
Голяма част от увеличението на цените може да се дължи на затрудненията в предлагането, които ограничават до колко 
бързо производството може да реагира на увеличените разходи, отбеляза шефът на Фед. Той предупреди, че 
затрудненията в предлагането, трудностите при наемането и други ограничения могат да доведат до повишаване на 
инфлацията и задържане ѝ на високите нива по-дълго от очакваното. 
Въпреки това, показателите за дългосрочните инфлационни очаквания остават като цяло в съответствие с целта на Фед от 
2 на сто, добави Пауъл, като посочи, че централната банка ще коригира политиките си, ако тези очаквания се преместят 
"съществено и упорито" над 2%. 
Той отбеляза, че централната банка планира да даде "предварително уведомление", преди да направи каквито и да 
било промени в програмата си за покупки на активи, известна като "количествени облекчения". 
Пауъл подчерта, че Федералният резерв ще продължи да оценява икономическия напредък и иска да види „значителен 
по-нататъшен напредък“, преди да коригира покупките си на активи. 
Председателят на Фед отбеляза, че централната банка ще се опита да бъде "възможно най-прозрачна" относно 
напредъка към нейните цели и да предостави "допълнителна яснота" в нейното мислене. 
Според него все още не е ясно какъв ефект ще окаже Делта варианта на коронавируса върху икономиката, но подчерта, 
че всяка Covid вълна досега е имала "по-малко икономически последици“ от предишната. 
Пауъл подчерта, че се очаква известно въздействие, тъй като хората вероятно "ще се оттеглят от някои дейности", 
отбелязвайки, че могат да се хранят навън по-малко или да намалят пътуванията в случай на значителен скок на 
инфекциите. 
Той призна, че последиците за здравето от Делта варианта могат да бъдат значителни, но Федералният резерв "няма 
силно чувство" за това как това ще се отрази на икономиката. 
Шефът на Фед също така заяви, че не би трябвало да отнеме твърде много време на пазара на труда да достигнат пълна 
заетост, тъй като разкриването на работни места и безработицата сочат силен напредък и повишаване на заплатите. 
Според Пауъл вариантът Делта на Covid-19, както и потенциалните бъдещи щамове, е по-малко вероятно да засегнат 
пазарите на труда, тъй като бързата ваксинация изключва въвеждането на строги локдауни. Междувременно високата 
безработица се дължи главно на факта, че работниците не се връщат на старите работни места, а търсят нови, поради 
което има ограничения на скоростта при спада на безработицата. 
 
Investor.bg 
 
√ От началото на годината КПКОНПИ проверява 243 висши чиновници 
Комисията е внесла искове за отнемане на незаконно придобито имущество за 397,5 млн. лева 
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Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е 
започнала проверка срещу 243-ма души, заемащи висши публични длъжности. Това съобщават от комисията в отчета на 
дейността си за периода януари - юни 2021 година. 
От дирекция "Публичен регистър" са докладвани общо 533-ма души с неподадени декларации или подадени след 
крайния срок. При част от тях причината е обективна - основно заради затруднения, свързани със здравословното 
състояние или пандемичната обстановка.  
Комисията е внесла искове за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 397,5 млн. лева през 
първото полугодие. В този период са влезли в сила 17 съдебни решения, с които е постановено отнемане в полза на 
държавата на имущество на обща стойност 3,8 млн. лева. 
Общата стойност на имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки през първото шестмесечие на 2021 
година, възлиза на 21,6 млн. лева.  За отчетния период по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) са наложени 
обезпечителни мерки върху 21 недвижими имота и 16 моторни превозни средства 
По линия на международната дейност за полугодието са отработени 106 искания за установяване на имущество за и от 
чужбина. 
За първите шест месеца на годината КПКОНПИ е обработила 131 сигнала за конфликт на интереси, по които са 
образувани 46 производства. Наложените санкции заради установен конфликт на интереси са в размер на 268,6 хил. 
лева. 
От дирекция "Противодействие на корупцията" са извършени 256 прокурорски проверки, възложени по реда на Закона 
за съдебната власт, които се разследват - снемат се показания, изисква се документация и т.н. Приключила е работата по 
165 преписки и резултатите са докладвани на съответните прокуратури. 
За шестмесечието са извършени 273 оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна, във връзка 
с предотвратяване, разкриване и противодействие на корупционни престъпления от лица, заемащи висши публични 
длъжности, посочват още от КПКОНПИ. 
 
√ Лихвите по кредитите на фирми и граждани продължават да се колебаят 
През юни средният лихвен процент по потребителските заеми се повишава с 0,12 пр. п. до 7,81% 
Лихвите по кредитите на фирми и граждани продължават да се колебаят, показват данните на БНБ за юни 2021 г. От 
статистиката става ясно, че лихвите по кредитите на фирмите в левове продължават да поевтиняват, но пък при 
домакинствата тази тенденция сякаш започва да намалява. 
При нефинансовите предприятия средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се 
понижава с 0,11 пр. п. до 3,02%, а по тези над 1 млн. евро – с 0,02 пр. п. до 2,12% през юни 2021 г. Средният лихвен 
процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0,10 пр. п. до 2,57%, а по кредитите над 1 млн. евро 
той се увеличава с 0,23 пр. п. до 2,70%. През юни 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се понижава с 
0,03 пр. п. до 2,61%, а по овърдрафта в евро – с 0,11 пр. п. до 1,97%. 
 

 
 

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 43,1% (110 млн. лв.) до 365,2 
млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 38,9% (121,9 млн. лв.) до 435,3 млн. лв. Увеличение се наблюдава и при 
обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове със 73,6% (159,7 млн. лв.) до 376,7 млн. лв. 
Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 37,5% (22,2 млн. лв.) до 81,5 млн. 
лв., а по тези над 1 млн. евро – с 14,3% (42,9 млн. лв.) до 343,4 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и 
кредитите за рефинансиране в евро също се наблюдава увеличение с 24,4% (44,2 млн. лв.) до 225,2 млн. лв. 
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При домакинствата по всичко изглежда, че спадът на цените на кредитите започва да се обръща. Данните на БНБ 
показват, че средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0,12 пр. п. до 7,81%, а 
годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,21 пр. п. до 8,39%. 
При жилищните кредити в левове също се наблюдава слаб спад на цените на фона на предходните месеци - средният 
лихвен процент намалява с 0,02 пр. п. до 2,73%, а ГПР по тези кредити нараства с 0,02 пр. п. до 3,01%. През юни 2021 г. 
средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0,06 пр. п. до 14,88%, а при кредитите по кредитни карти в 
левове – с 0,02 пр. п. до 20,27%. 
 

 
 
Обемът по нов бизнес по кредитите за потребление в левове нараства с 18,3% до 612 млн. лв., а този на предоговорените 
кредити и кредитите за рефинансиране – с 35,5% до 130,3 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът по нов 
бизнес се увеличава с 40,1%, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 31,1%. 
 
√ В ЕС се заражда нов властови дует и Германия не е част от него 
Франция намери нов партньор в лицето на Италия, но не забравя своите отношения с Берлин 
Очертава се нова силна двойка в ЕС и този път Германия не е част от нея, пише в коментар европейското издание Politico. 
Този път властовият дует ще бъде между френския президент Еманюел Макрон и италианския премиер Марио Драги и 
вероятно те ще покажат ново лице на ЕС - на бързо взимаща решение общност. 
Двете страни вече действаха заедно - с общи усилия те прокараха плана за възстановяване на ЕС на стойност 750 млрд. 
евро. Сега се насочват към още реформи - по отношение на правилата за харчене на европейски средства и бюджетния 
дефицит в Пакта за стабилност и растеж, например. 
И Драги, и Макрон имат много общо - бяха инвестиционни банкери, преди да влязат в политиката, виждат по-силен, по-
бързо действащ ЕС като антидот на националните слабости и работят за укрепването на общия пазар. И двамата също 
така знаят, че времето за действие настъпи - сега, когато Драги е на върха на славата си, Макрон не е започнал 
собствената си битка за втори мандат, а Германия още няма избран лидер, който да замести Ангела Меркел. 
"С Франция имаме много общи точки в социалната, икономическата и бюджетната област, както и по отношение на 
екологията и цифровизацията", коментира италианският министър по европейските въпроси Винченцо Амендола. 
Има обаче доста пречки пред налагане на френско-италианското господство в ЕС и на първо място едва ли северните 
държави с лека ръка ще се съгласят на увеличаването на харченето на европейски средства. Нещо повече - само допреди 
две години двете страни бяха в доста обтегнати дипломатически отношения. Париж и Рим имаха спорове за миграцията, 
мисията в Либия, а външният министър на Италия подкрепи движението на "Жълтите жилетки", с което разгневи 
Франция, която изтегли посланика си от Рим. 
Макрон скоро ще трябва да обърне внимание и на битката си за президентския пост във Франция и реално да се окаже в 
положението на Берлин сега. Но в момент, в който Великобритания е извън ЕС, а Германия търпи големи критики около 
"Северен поток 2", е ясно, че новият властови център се измества към Италия. 
Още през лятото на 2020 година Макрон и тогавашният италиански премиер Джузепе Конти настояваха за създаването 
на нов фонд, чрез който да бъде финансирано възстановяването на ЕС от пандемията. С идването на Драги на власт 
връзките между двете страни само укрепнаха. 
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Анализаторите коментират, че подобни отношения между Франция и Италия не е имало от 1945 година насам. 
Връзките се затвърждават стъпка по стъпка - първото посещение в чужбина на италианския президент Серджо Матарела 
след началото на пандемията беше в Париж. Макрон пък нарече Италия "братска нация, с която Франция има общо 
повече от всеки друг" в своя реч в президентския дворец в Париж. А посещението на Драги подсили усещанията за 
близост. 
Всъщност първите сигнали за зараждащия се властови дует бяха при подписването на споразумение за сътрудничество, 
напомнящо много на документа, подписан между Франция и Германия през 1963 година. 
Текстовете бяха дискутирани още през 2018 година с тогавашния италиански премиер Паоло Джентилони, който днес е 
комисар по икономическите въпроси на ЕС. Те така и не станаха публични, но според запознати това споразумение 
предвижда широко трансгранично сътрудничество между институциите на двете държави. 
За френския депутат Кристоф Ди Помпео, който е председател на групата за приятелство между Франция и Италия, е 
важно не толкова съдържанието, а линиите, които това споразумение чертае и фактът, че променя баланса на 
отношенията в ЕС. 
Но макар да гради връзки с Италия, Франция съвсем не забравя своя партньор Германия. По отношение на реформата 
във фискалните правила Париж не дава вид, че ще подкрепи облекчения заради собствения си натрупан дълг. Все още 
има консенсус между Берлин и Париж по този въпрос. 
Още един пример за връзката между двете страни - Франция и Германия заедно представиха своите планове за 
възстановяване през пролетта и ден по-късно се сетиха, че могат да поканят Италия и Испания да внесат документите 
заедно в Брюксел. 
За Франция Германия винаги ще е приоритет, коментират политически анализатори пред Politico. Малка е вероятността 
този факт да се промени съществено в бъдеще. В моменти криза Париж обаче винаги се сеща, че си има своя събрат 
Италия - един дипломатически любовен триъгълник. 
 
В. Труд 
 
√ Вижте какво реши служебният кабинет на 28 юли 2021 г. 
Приета е Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 
г. 
Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за 
периода 2021-2025 г.  
Националната програма съдържа мерки, надграждащи постигнатите резултати в борбата с туберкулозата в страната и 
включва всеобхватни услуги по превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа.  
Целите на Националната програма са намаляване на заболяемостта от туберкулоза с 50% през 2025 г., в сравнение с 2015 
г. и намаляване на смъртността от туберкулоза с 75% през 2025 г., в сравнение с 2015 г. 
Сред приоритетните области на програмата са осигуряване на висококачествени интегрирани грижи и превенция на 
туберкулоза в страната, своевременна диагностика и контрол на заболяването, използване на нови диагностични 
средства, интервенции, стратегии и въвеждане на иновации и др.  
Приемането на Националната програма ще допринесе за ограничаване разпространението на туберкулоза в България и 
страната ще изпълни поетите на международно равнище ангажименти в превенцията и контрола на заболяването и 
Глобална стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на туберкулозата до 2030 г. 
Министерският съвет прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. 
Министерският съвет прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.  
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести съдържа мерки за превенция на сърдечно-съдови 
заболявания, злокачествени новообразувания, диабет и хронични белодробни болести. По експертна оценка на СЗО 
хроничните незаразни болести са причина за смъртта на 41 млн. души годишно, което представлява 71 % от всички 
смъртни случаи.  
Основната цел на програмата е редуциране на нивото на общите за хроничните болести най-често срещани фактори на 
риска, сред които поведенчески, биологични, психосоциални и на околната среда, както и активизиране на дейностите 
по ранна диагностика на основните хронични незаразни болести. 
Приемането на Националната програма цели подобряване на здравното състояние на населението чрез намаляване на 
заболяемостта и дългосрочните последствия за здравето от най-често срещаните хронични незаразни болести; 
провеждане на ранна диагностика за откриване на основните хронични незаразни болести; ограничаване на рисковите 
фактори, в това число поведенчески, психосоциални, на околната среда и др.  
Предвижда се през петте години, чрез изпълнението на Програмата да се достигне намаляване с 1 % до 5 % на 
смъртността от исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, хронична обструктивна белодробна болест и 
диабет тип 2.  
Националната програма цели и намаляване до 5 % разпространението на рисковите за здравето фактори сред 
населението над 15 г. - тютюнопушенето, консумацията на алкохол, ниската физическа активност, наднорменото тегло и 
затлъстяването. 
Приет е План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване 2030 
Правителството прие План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване 
на бедността и насърчаване на социалното включване 2030.  
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Основният фокус на Плана е поставен върху мерките в областта на заетостта и образованието. Другите по-важни 
дейности са осигуряване на възможности за придобиване на дигитални умения и достъп до качествено здравеопазване, 
подкрепа за развитието на социални предприятия и увеличаване на размерите на пенсиите. Предвидени са и мерки за 
подобряване на достъпа и качеството на социалните услуги, развитие на интегрирани междусекторни услуги, както и за 
създаването на условия за пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот.  
С изпълнението на заложените дейности се цели не само постигане на различните приоритети на политиката за 
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, но и подобряване на координацията между всички 
ангажирани институции. 
Приет е Отчет на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за 
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 
Правителството прие Отчет на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за 
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.  
Документът съдържа анализ на постигнатите резултати от изпълнението на мерките, заложени в него. Данните показват, 
че през отчетния период хората в риск от бедност и социално изключване в България са намалели с около 4 7 200 души.   
В отчета е направен преглед на ключовите индикатори за бедност и социално включване и анализ на изпълняваните в 
отчетния период политики и мерки. Документът съдържа дейностите, осъществявани през двугодишния период от 
отговорните институции и организации, включително кратко описание на постигнатите резултати и съответните 
индикатори. 
Министерският съвет одобри годишен доклад за напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за 
развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 и на мерките от Пътната карта за нейното 
изпълнение 
Министерският съвет одобри годишен доклад за напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие 
на електронното управление в Република България 2019-2025 и на мерките от Пътната карта за нейното изпълнение.  
Докладът разглежда напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление 
2019-2025 г. за периода от 1 юни 2020 г. до 31 май 2021 г. Отчетен е и напредъкът по изпълнението на мерките, заложени 
в Пътната карта за изпълнение на Стратегията към 31.05.2021 г. 
Наблюдава се напредък в развитието на хоризонталните системи и споделените ресурси на електронното управление. 
Продължава процесът на усъвършенстване на управлението на споделените ресурси на електронното управление - 
Единната електронна съобщителна мрежа и държавния хибриден частен облак. Отбелязан е напредък по прилагането на 
водещите принципи на е-управление, заложени в стратегията. Фокусът през отчетния период отново е насочен към 
намаляването на административната тежест за гражданите и за бизнеса чрез създаване на технологична възможност за 
централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. 
Министерския съвет реши да предложи на Президента на Република България да издаде указ за назначаване на 
военнослужещ на длъжност и удостояване с висше офицерско звание 
Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който 
да назначи полковник Ивайло Евтимов Сотиров на длъжността „Директор на служба „Военна полиция“ и го удостои с 
висше офицерско звание „бригаден генерал“. 
Министерството на културата предлага за награждаване на Пенчо Пенчев Линов с орден „Стара планина“ първа 
степен за изключително големи му заслуги в областта на културата и изкуството 
Министерският съвет реши да предложи на президента на Република България да издаде указ за награждаване на Пенчо 
Пенчев Линов с орден ,,Стара планина“ първа степен за изключително големи му заслуги в областта на културата, и 
изкуството.  
Предложението е на Министерството на културата.  
Пенчо Пенчев Линов е писател, театрален специалист, юрист, драматург на Народния театър „Иван Вазов“, председател 
на Творческия фонд на СБП и главен редактор на в. „Земеделско знаме“. Един от основателите на театър „Сълза и смях“.  
Основател на фондация „Пелин Пелинов“, която ежегодно връчва награда за найдобър български роман. 
През 2017 г. за изключителен принос към българската култура Пелин Пелинов е награден от министъра на културата с 
почетен знак „Златен век- огърлие“.  
Връчването на държавната награда, орден „Стара планина“ първа степен на Пенчо Пенчев Линов за изключително 
големи му заслуги в областта на културата и изкуството, е израз на висока чест и уважение към неговите изключителни 
заслуги за развитието на българската литература и театър. 
Правителството одобри 21 млн. лв. по бюджета на МТСП за изплащането на помощта за семействата с деца до 14 
години 
Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 21 млн. лв. по бюджета на 
Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. Средствата ще се използват за изплащане на месечни помощи 
за семейства с деца до 14 години при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, 
които поради затварянето на училища, детски ясли и градини заради Ковид-19 са принудени да останат вкъщи.  
Средствата се изплащат от Агенцията за социално подпомагане. Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка 
на предвидените за целта средства по централния бюджет за 2021 г. 
Правителството отпусна 5 млн. лева за достъп до научни бази данни и участие в международни проекти и 
инфраструктури 
Министерският съвет одобри 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката в изпълнение 
Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. (НСРНИ) за 
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абонаментен достъп на висшите училища и научните организации до базите данни на Кларивейт и Елзевир, както и за 
годишния членски внос за участие на страната ни в големи европейски и международни научни проекти и 
инфраструктури. 
С осигуряването на средствата ще продължи изпълнението през 2021 г. на предвидените дейности в Оперативния план 
за изпълнението на първия етап на НСРНИ, приет с РМС 640/ 05.09.2018 г., което е от изключителна важност при 
провеждане на преговорите по договора за партньорство между България и ЕС. С непрекъснатия абонамент на страната 
ни в най-напредналата в технологично отношение цифровокомуникационна инфраструктура в Европа ще се осигури 
неограничен достъп на учените от всички висши училища и научни организации в страната до информация, научни 
изчисления, анализи, архиви, приложения и други ресурси, необходими за изпълнението на международни научни 
проекти. 
Правителството одобри 839 813 лева за изграждане на 7 детски градини и ремонт на гимназия 
Министерският съвет одобри 839 813 лева за финансиране на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, 
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. Средствата са за извършени вече 
дейности по проекти на седем общини за нови детски градини и ремонт на една държавна професионална гимназия. 
Община Белица получава 10 368 лева за проектиране на пристройка за детска градина в село Горно Краище. 172 772 лева 
се отпускат на община Бургас за строеж на филиал на детска градина в комплекс „Братя Миладинови“ в общинския 
център. Със 170 484 лева ще започне първият етап на строителство на детска градина в село Гълъбец, община Поморие. 
Община Крумовград получава 23 520 лева за проектиране на детска градина в село Подрумче. За община Червен бряг са 
одобрени 14 400 лева за реконструкция и ремонт на стара детска градина. На община Асеновград се отпускат 7 200 лева 
за проведен конкурс за проектиране на нова детска градина. Община Чирпан получава 434 829 лева за аванс за 
строителство на нова градина в село Свобода.  
На ПГОХ „Райна Княгиня“ в Стара Загора се предоставят 6 240 лева за предоставена консултантска услуга преди 
надстрояване и пристрояване на сградата. 
С изграждането на нови детски ясли, градини и училища и с разширението на построени сгради ще се осигурят места за 
отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Ще се създадат предпоставки за 
успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата на 4 години, както и за организиране на 
едносменен режим на учебния ден. 
Прието е Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по 
бюджета на Министерството на културата 
Министерският съвет прие проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните 
разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата.  
С акта се определят второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата и 
числеността на персонала в разпоредителите, които не прилагат системата на делегирани бюджети 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР в помощ на консулските служби през летния 
сезон 
Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на външните работи за 2021 г. в 
размер до 70 000 лв.  
Отпуснатите средства са необходими за изпращане на командировани служители и наемане на местни лица в помощ на 
консулските служби в Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Минск, Нур Султан, Истанбул, Бурса, Анкара, Лондон, 
Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Мадрид и др. 
 Чрез обезпечаване на допълните финансови средства Министерство на външните работи ще допринесе както за 
успешното протичане на летния туристически сезон, така и за качественото обслужване на българските граждани, 
пътуващи към страната ни през летните си отпуски. 
България отпуска 234 701 лева за международна помощ 
България отпуска 234 701 лв. по линия на официалната помощ за развитие, реши Министерският съвет.  
Средствата се разпределят за предоставяне на хуманитарна помощ по двустранна линия и чрез целеви вноски за 
международни организации.  
За справяне с тежката епидемична обстановка, породена от третата вълна на COVID-19, Намибия ще получи 39 117 лева. 
На Международната организация по миграция в Ирак ще бъдат предоставени 97 792 лева за изпълнение на Стратегията 
за включване на хората с увреждания (2019-2021 г.). Третият бенефициент е Агенцията на ООН за подпомагане на 
палестинските бежанци, която ще получи останалата част в размер на 97 792 лева.  
Отпуснатите суми допринасят за утвърждаване на доброто име и авторитета на България като предвидим и ценен 
хуманитарен донор. Те са и средство за реализирането на външнополитически цели на страната ни в обществено 
значими области като защита правата на човека и в помощ на уязвими групи. Това е основен приоритет на членството ни 
в Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г. 
Правителството одобри финансова помощ за бежанците в Турция 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер 
на 1 089 777 лева за плащания по Механизма на ЕС за бежанците в Турция. Средствата ще бъдат изплатени на две 
вноски.  
Общият размер на средствата на ЕС по Механизма за периода 2016-2023 г. е 6 млрд. евро. Българският принос е 9 075 
527 евро за целия период или 0,15 % от общата сума.  
След влизането в сила на Механизма за бежанците в Турция миграционният натиск на границата на България с Турция е 
намалял значително. 
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Правителството одобри изплащането на 1500 евро обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ 
На 12.04.2014 г. жалбоподателят е бил задържан по реда на ЗМВР (отм.). По негова жалба на 29.07.2014 г. 
Административен съд София - град отменя заповедта за задържането му, като намира, че тя е издадена в нарушение на 
материалния закон и не е съобразена с целта, която той преследва. Жалбоподателят завежда иск за вреди по чл. 1, ал. 1 
от ЗОДОВ, който е отхвърлен с окончателно решение на Върховния административен съд от 04.07.2016 г.  
Жалбоподателят повдига оплакване за незаконно задържане и нарушаване на правото му да получи обезщетение за 
това.  
В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако 
българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 1500 евро за всички вреди, 
разходи и разноски. 
Правителството се разпореди с имоти 
С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на 
железопътната линия София - Пловдив, участък Ихтиман - Септември. Имотите се намират в землището на село Горна 
Василица, община Костенец, Софийска област. Средствата за обезщетяване на собствениците са осигурени от Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Решението може да се обжалва пред 
административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица 
по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
Правителството прие и решение за изменение и допълнение на Решение № 799 на Министерския съвет от 2020 г. за 
безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна 
собственост, на община Малко Търново, област Бургас. С решението се отстранява установеното несъответствие между 
границите по Акт за публична държавна собственост № 9770 от 2020 г. на археологическа недвижима културна ценност 
„Антична куполна гробница в местността „Мишкова нива“, намираща се в област Бургас, община Малко Търново, град 
Малко Търново, местност „Градище“ и действителните й граници, определени в заповед № РД9Р- 77 /05.10.2018 г. на 
заместник-министъра на културата. 
Република България и Република Северна Македония ще си сътрудничат в областта на земеделието 
Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието, храните 
и горите на Република България и Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Република Северна 
Македония за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските райони и горското стопанство.  
Документът е основа за задълбочаване на сътрудничеството между двете министерства чрез обмен на научна и 
техническа информация, трансфер на експертни познания, споделяне на добри практики и разработване и изпълнение 
на съвместни научноизследователски програми. Двете държави ще си сътрудничат и в областта на биологичното 
производство и преработка на биологична земеделска продукция, биотехнологиите в растениевъдството и 
животновъдството, селекцията и репродукция в животновъдството, както и трансграничното сътрудничество в областта 
на селските райони. 
Правителството се запозна с резултатите от Съвета на ЕС по земеделие и рибарство 
Правителството се запозна с резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и 
рибарство, проведено на 28-29 юни 2021 г. в Люксембург.  
Основен акцент в двудневното заседание беше политическият дебат по реформата на бъдещата Обща селскостопанска 
политика (ОСП). Съветът на ЕС потвърди своето политическо одобрение за постигнатото предварително споразумение по 
време на последния „супер триалог" на 24-25 юни. Делегациите на държавите членки отбелязаха, че то представлява 
балансиран компромис по основните нерешени въпроси. Според председателството, това е най-амбициозното 
споразумение за ОСП до момента, което ще укрепи европейската продоволствена система, трансформирайки я в по-
устойчива и по-справедлива за всички. То предвижда модернизирана ОСП, съществено допринасяща за прехода към по-
екологично и по-благоприятно за климата земеделие, като увеличава зачитането на социалните и трудовите права и 
гарантира конкурентоспособността на заетите в сектора на селското стопанство.  
България отново подчерта, че ключов приоритет в новата ОСП остава обвързаната подкрепа и сме удовлетворени от 
постигнатия компромис за нивото на подкрепата от 13+2%.  
Страната ни изрази сериозно безпокойство от изключването на трапезните картофи от списъка с допустими за 
подпомагане по обвързаната подкрепа продукти, като изготви Декларация, подкрепена от Румъния, Словакия и Чехия, за 
запазване на подпомагането в този сектор.  
Европейската комисия представи на Съвета документ относно определянето на цел за опазване на медоносните пчели, 
като държавите членки се обединиха около идеята тя да е една за целия Европейски съюз. 
Одобрени са резултатите от участието на България в Неформалното заседание на министрите по заетостта и 
социалната политика 
Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на министрите по 
заетостта и социалната политика, което се състоя на 8 и 9 юли 2021 г. в Словения.  
В рамките на проведените дискусии бяха очертани редица важни елементи на политиките за постигане на по-устойчиви 
пазари на труда в контекста на изпълнение на принципите на Европейския стълб на социалните права и ангажиментите, 
поети на Социалната среща на върха в Порто.  
По време на заседанието министрите одобриха Декларация за осигуряване на устойчива интеграция на пазара на труда 
на младите хора. 
„Саварона” ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Горско Дюлево“ 
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„Саварона“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Горско Дюлево“, разположена в землището на село Птичар, 
област Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.  
Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 28 хил. лв. в 
проучвателните дейности, които ще се осъществяват при следните условия: 
-проучването ще се осъществи за сметка на титуляря на разрешението; 
-титулярят на разрешението ще изпълнява изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон 
територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, съгласно действащото 
законодателство;  
- условията за осъществяване на дейностите по проучването, както правата и задълженията на титуляря се определят в 
договора за проучване;  
- за срока на договора титулярят ще заплати такса за площта в съответствие с ПМС NO 284 от 17 октомври 2011 г.;  
- за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите титулярят ще представи банкова гаранция, 
валидна за целия срок на договора.  
До 15 дни от одобряването на разрешението министърът на енергетиката трябва да издаде документа, да го публикува 
на интернет страницата на МЕ и да го обнародва в „Държавен вестник“. В 30-дневен срок от обнародването министърът 
следва да сключи договор с титуляря. 
„България Алфа“ ЕАД ще проучва метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1“ 
„България Алфа“ ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1“, разположена на територията на 
общините Своге, Ботевград и Мездра. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му 
заседание.  
Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период „България Алфа“ ЕАД ще вложи 
минимум 374.5 хил. лв. в търсещопроучвателни дейности, които ще се осъществяват при следните условия:  
- търсенето и проучването ще се осъществи за сметка на титуляря на разрешението; 
- титулярят на разрешението ще изпълнява изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон 
територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, съгласно действащото 
законодателство;  
- условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се 
определят в договора за търсене и проучване;  
- за срока на договора титулярят ще заплати такса за площта в съответствие с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.;  
- за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите титулярят ще представи банкова гаранция, 
валидна за целия срок на договора.  
До 15 дни от одобряването на разрешението от Министерския съвет, министърът на енергетиката трябва да издаде 
документа, да го публикува на интернет страницата на МЕ и да го обнародва в „Държавен вестник“. В 30-дневен срок от 
обнародването министърът следва да сключи договор с титуляря. 
Одобрено е становище на МС по конституционно дело № 12 от 2021 г. 
Правителството одобри становището на Министерския съвет по конституционно дело № 12 за 2021 г., образувано по 
искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 64, 
ал. 2, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс. 
  В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че оспорената норма не противоречи на Конституцията на 
Република България и искането следва да се отхвърли като неоснователно. 
Правителството определи организацията и координацията на участието на Република България в Механизма за 
възстановяване и устойчивост на ЕС 
Министерският съвет прие решение, с което се прецизират отговорностите и се допълват определените институции в 
Република България за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, които 
произтичат от приетия на 12.02.2021 г. Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на 
Механизъм за възстановяване и устойчивост. Тъй като вече е налице приет и действащ Регламент, се отменя Решение № 
757 на Министерския съвет от 2020 година.  
Запазват се определените национални институции, отговорни за координацията и изпълнението на Механизма за 
възстановяване и устойчивост на Европейския съюз -заместник министър-председателят и министърът на финансите 
осъществяват съвместно координацията по въпросите, свързани с участието на Република България в Механизма, като се 
прецизират и допълват отговорностите им. 
Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет е определена да координира 
подготовката, планирането и комуникацията на участието в Механизма. Дирекция „Икономическа и финансова 
политика“ в Министерството на финансите да координира докладването на мерките и действията по изпълнение на 
Механизма в рамките на Европейския семестър и да извършва анализ на ефекта от Плана за възстановяване и 
устойчивост върху икономическите показатели. Дирекция „Национален фонд" в Министерството на финансите да 
координира подготовката и подписването на споразумения за изпълнение на инвестиционните проекти, включени в 
Плана за възстановяване и устойчивост, между Министерството на финансите и съответното компетентно ведомство, и 
да изпълнява функции на централно координиращо звено на национално равнище с отговорности за изграждане на 
системата за управление и контрол, планиране, бюджетиране, контрол върху изпълнението, подаване на искания за 
плащане към ЕК и получаване на средствата от механизма. Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ в 
Министерство на финансите да съгласува документите по проектите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост, 
за съответствие с приложимите правила за държавните помощи, преди тяхното утвърждаване. 



14 

 

Определя се Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите да извършва 
независимо потвърждение на предвидените разходи по проектите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост и 
да осъществява одитната дейност по Механизма в съответствие с изискванията на Европейската комисия.  
Целта е да се създаде ефективен механизъм на национално равнище за изпълнението на координационните дейности с 
Европейската комисия във връзка с ангажиментите на Република България по изпълнение на Механизма за 
възстановяване и устойчивост 
Правителството осигури допълнително 161,6 млн. лв. за запазване на заетостта на около 80 000 работници и 
служители по мярката 60 на 40 
Правителството одобри допълнителен трансфер от 161,6 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. 
Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и 
служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори. 
Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 80 000 работници и служители ще запазят своята заетост.  
Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет. 
С над 4 млн. лева ще се финансират интернет и модерни класни стаи 
Общините ще получат 4 684 080 лева за дейности по национални програми за развитие на образованието през 2021 г.  
От тях 2 565 091 лева се отпускат по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Средства 
ще отидат в 35 профилирани гимназии и средни училища, в които се провежда профилирано обучение по физика и 
астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предвижда се ремонт на учебни 
кабинети и класни стаи. Допълнително ще се осигури обзавеждане и оборудване.  
В други 78 училища ще се изградят стаи за дейности по интереси. Планира се закупуване на материали, консумативи и 
игри за децата и учениците.  
Отделно 85 училища ще получат 437 702 лева за закупуване на книги за библиотеките и създаване на кът за четене.  
За Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното 
образование" се отделят 853 587 лева. 138 училища ще получат средства за изграждане или доизграждане на безжични 
интернет мрежи и създаване на нови Wi-Fi зони.  
Правителството одобри 491 865 лева за Национална програма „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в 
училищния живот“. 181 общински училища ще изплатят възнаграждения на класните ръководители за допълнителна 
работа, свързана с планиране, организиране и провеждане на срещи с родителите. Мероприятията са извън нормата за 
задължителна преподавателска работа. За един час учителите ще получават по 12 лева. Отделно ще се заплаща на 
външни лектори, известни личности и специалисти, които ще се включват в срещите. 
754 097 лв. се разпределят по програмата „Професионално образование и обучение“.  14 общински професионални 
гимназии и средни училища ще получат средства за осигуряване на съвременна материална база. Оборудването ще бъде 
съгласувано с бизнеса. Учениците ще имат възможност да работят с нова техника и да придобиват професионални 
компетенции в реални трудови условия.  
Кабинетът одобри 19 440 лева по Национална програма „Мотивирани учители". Средствата са за учители-наставници в 
55 училища, които осигуряват индивидуална подкрепа на 81 новоназначени учители. 
Министрите на правосъдието на ЕС обсъдиха Регламента за изкуствения интелект и щадящото правосъдие за деца 
Правителството прие днес доклада с резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвет 
„Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, проведено на 16 юли 2021 г. в Бърдо, Словения.  
Дискусията на министрите на правосъдието по предложението за Регламент за изкуствения интелект беше 
концентрирана върху обработването на биометрични данни, особено във връзка със защитата на неприкосновеността на 
личния живот и на личните данни. Според по-голямата част от делегациите алгоритмите на изкуствения интелект по 
никакъв начин не следва да заместват решенията на човека и по-специално - на съдията, когато става въпрос за съдебно 
производство. По отношение на системите за дистанционна биометрична идентификация на обществено достъпни 
пространства министрите се обединиха около становището, че тези мерки накърняват значително основните права и по-
специално - правото на личен живот. 
България заяви, че изкуственият интелект следва да бъде инструмент в полза на хората, който да се използва при пълна 
безопасност за гражданите и при зачитане на основните права. Следва да се създаде балансирана уредба, която да 
позволи на съдебните и разследващите органи да използват системи и продукти с изкуствен интелект в своята дейност, а 
същевременно този процес трябва да се реализира при пълно спазване на принципите на съразмерност, лична 
неприкосновеност и защита на личните данни, включително по отношение на биометричните данни.  
По темата за щадящото правосъдие за деца министрите подчертаха подходящото отношение към непълнолетните 
извършители на престъпления, спрямо които следва да се гарантират мерки и услуги, които улесняват реинтеграцията им 
в обществото, както и към пострадалите деца с оглед предотвратяването на повторна виктимизация. Децата трябва да 
бъдат защитени и в гражданските производства, като бе обърнато внимание върху трансграничните семейни спорове и 
международните отвличания, тъй като в тези случаи скоростта на съдебните производства е от съществено значение. 
Акцент беше поставен и върху специализацията на работещите в съдебната система с оглед работата с деца, както и 
върху защитата и предоставянето на цялостна медицинска, психологическа, правна и материална помощ на деца. 
Правителството определи Алексей Андреев за постоянен представител на Република България в Световната 
организация по туризъм 
Министерският съвет определи Алексей Андреев, извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Кралство Испания и в Княжество Андора за постоянен представител на Република България в Световната организация по 
туризъм. 
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България е пълноправен член на СОТ от 1976 г. Членството е от ключово значение за провеждането на държавна 
политика за устойчиво развитие на туризма, отговаряща на световните тенденции и дава възможност за участие в 
процесите за вземане на решения за развитие на сектора на най-високо ниво. 
Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане гарантират по-добра социална защита за 
хората от най-уязвимите групи 
Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които ще дадат 
възможност повече хора и семейства от найуязвимите групи да получат месечна помощ от държавата в по-висок размер. 
Очаква се през всяка следваща година броят на подпомаганите да се увеличава с не по-малко от 20% и през 2024 г. да 
достигне близо 117 000 души. През следващите три години размерът на месечните социални помощи за най-рисковите 
групи ще се увеличи с 84%. 
 Така ще се гарантира по-добра социална закрила за хората, които имат найголеми финансови затруднения. Помощите 
ще се обвържат с линията на бедност и така ще се повиши тяхната ефективност в общата система от средства и 
механизми за борба с бедността. С промените се създава възможност за изпълнение на препоръката на Европейската 
комисия по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи в 
контекста на Плана за възстановяване и устойчивост на България. 
Други важни промени са свързани с привеждането на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в 
съответствие с изменения в Закона за училищното и предучилищното образование и Закона за семейни помощи за деца, 
с които се регламентира, че задължителното образование вече е от 4-годишна възраст и се въведе нов вид семейна 
помощ за деца - еднократна помощ за осмокласниците. 
Прието е Постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за филмовата индустрия  
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 
филмовата индустрия. 
С предлаганите изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия се създават 
необходимите нормативни условия, свързани с привеждане в действие на схемите за държавна помощ, прилагани в 
областта на филмовата индустрия. Прилагането на схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗФИ (схема за 
държавна помощ за възстановяване на разходи, схема държавна помощ за фестивали и културни прояви) може да бъде 
извършено след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗИД на ЗФИ (ДВ, бр. 18 от 2021 г.) и информиране на 
Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от 
Регламент (ЕС) № 651/2014.  
Предвидените в Закона за изменение и допълнение на ЗФИ (Обн. ДВ бр. 18 от 2021 г.) изменения на схемите за 
държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от ЗФИ (схема за държавна помощ за производство на филми, схема за 
държавна помощ за разпространение на филми и схема за държавна помощ за промоция и показ на филми) се прилагат 
след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗИД на ЗФИ (ДВ, бр. 18 от 2021 г.) и информиране на Европейската 
комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014."Схемата за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗФИ се прилага от 1 януари 2022 г. след привеждане на 
ППЗФИ в съответствие със ЗФИ и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от 
Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014. Периодът, включително началният 
момент за прилагане на схемите за държавна помощ, се определя съгласно по § 40, ал. 1- 3 и § 41, ал. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби на ЗИД на ЗФИ (Обн. ДВ бр. 18от 2021 г.). 
В Постановлението за изменение и допълнение на ППЗФИ подробно са разписани процедури относно състава, 
функциите и организацията на дейността на Националния съвет за кино като консултативноекспертен орган към 
министъра на културата. Досегашната Финансова комисия е уредена вече в два състава, които действат по отношение на 
различните схеми за финансиране, в от г-жа Толя Евлогиева съгласно заповед № РД14-664/22.07.2021г.съответствие със 
законовите разпоредби. Със ЗИД на ЗФИ (Обн. ДВ бр. 18 от 2021 г.) се регламентира създаването на новата Приемателна 
комисия, чиято дейност също следва да бъде уредена с Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия. За 
адаптирането на българската филмова индустрия към изискванията и реалностите на 2021 г. с приетите промени в чл. 17 
от ЗФИ се променят бюджетите на отделните схеми за държавна помощ в посока увеличаване, като се предвижда 
осигуряване на субсидия за създадените изцяло две нови схеми за държавна помощ - за възстановяване на разходи, и за 
подпомагане на създаването на филмови сериали. С регламентираните в ППЗФИ условия и ред за предоставяне на нова 
държавна помощ чрез двете изцяло нови схеми, българската филмова индустрия ще се доближи до стандартите на 
Европейската практика и тенденции в областта и културните потребности на обществото. Това ще е от съществено 
значение за оцеляване на националното филмово творчество, националната киноидентичност и запазване на културното 
разнообразие в рамките на Европейския съюз. 
В проекта на постановление редът за кандидатстване по схема за възстановяване на разходи и схемата за държавна 
помощ за производство на филмови сериали са разписани в детайли, като съответно влизането на новите схеми в сила е 
обвързано с влизането в сила на това постановление. Схемата за държавна помощ за фестивали и културни прояви е 
регламентирана при условията на чл. 53 от Регламент № 651/2014 г. 
Приета е наредба за специфичните изисквания към млечните продукти 
Министерският съвет прие Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти. В нея са допълнени някои 
разпоредби от сега действащата такава. Те имат за цел да регламентират изискванията по отношение етикетирането на 
храните, при чието производство или приготвяне са използвани имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко.  
С нормативния акт се въвеждат и изисквания по отношение наименованията, характеристиките, етикетирането и 
предлагането в търговската мрежа на най-масово присъстващите на пазара в страната сирена - саламурените. 
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Въвежда се дефиниция на продукта „бяло саламурено сирене“, както и критерии относно неговите основни 
характеристики. Съдържанието на сухо вещество и маслеността в него не трябва да бъдат по-малко от 40%. Посочените 
критерии са в пълно съответствие с изискванията на международния стандарт Кодекс Алиментариус за сирене в 
саламура - Codex Group Standard for Cheeses in Brine (CODEX ST AN 208- 1999). За този тип сирена се са заложени 
изисквания за използване на означенията „високомаслено“, ,,пълномаслено“, ,,със средна масленост“, ,,частично 
обезмаслено“ и ,,обезмаслено“.  
С Наредбата се въвежда и дефиниция за „саламурено сирене с повишено водно съдържание“. Тя има за цел да намали 
предпоставките за подвеждане на потребителя и отговаря на техните нагласи, които бяха предварително обществено 
коментирани. Предвижда се саламуреното сирене с повишено водно съдържание да се предлага в обектите за 
дистрибуция (търговия) на храни само предварително поставено от производителя в опаковки, които не могат да бъдат 
отстранявани в търговския обект. 
Предвиден е преходен период във връзка с въведените нови изисквания по отношение на етикетирането и опаковането, 
с цел даване на възможност на бизнеса за адаптиране към направените промени. Наредбата ще влезе в сила три месеца 
след обнародването й в Държавен вестник. 
Променена е Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и 
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна 
опасност 
Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията 
и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 
48 на Министерския съвет от 2012 г.  
С приетите допълнения и изменения във функциониращата от 2012 г. Наредба за условията и реда за функциониране на 
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението 
при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, се въвежда изискване в разпорежданията за задействане на 
системата да се посочат обстоятелствата, които налагат да се извърши ранно предупреждение и оповестяване, и 
действията, които да предприемат оповестените лица. Прецизират се изискванията за документите, които следва да 
внесе задълженото лице по чл. 3 5, ал. 3 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) при съгласуване на проект за изграждане 
на локална система за оповестяване, в зависимост от вида на обекта, в който осъществява дейност, представляваща 
опасност от възникване на бедствия. Регламентира се определянето на застрашената територия за различните видове 
обекти по чл. 35 от ЗЗБ. Уреждат специфични казуси, така че едновременно да се обезпечи изпълнението на чл. 24, ал. 1 
при спазване изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 2 и 3 от наредбата и да се предотврати наслагване на звука от близкостоящи 
сирени и, респективно, влошаване разбираемостта на съобщенията. Въвежда се специфично изискване за минималното 
ниво на звука, с което трябва да се покрият акустично зони със спящи хора, попадащи в застрашената територия, в 
съответствие с БДС EN 50849 „Звукови системи за аварийни цели“.  
Очакваните резултати от промяната на наредбата са обезпечаване и оптимизиране на ранното предупреждение и на 
оповестяването на населението в застрашената територия, оптимизиране на проектирането и изграждането на локални 
системи за оповестяване на обекти по чл. 3 5, ал. 1 от ЗЗБ, за които застрашените територии се припокриват и улесняване 
прилагането на наредбата. 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.  
Правителството одобри отпускането на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 
2021 г. в размер на 22 530 лв. за обезпечаване на обучение в изпълнение на Наредбата за условията и реда за участие на 
граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на 
кризи извън територията на Република България.  
С предоставените средства ще бъдат покрити поетите и планирани разходи за изграждане на експертен, 
административен и технически капацитет на граждански специалисти от Република България, които участват в операции 
и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на страната. 
Необходимите средства за реализиране на обучението са в размер на 22 530 лв. и ще постъпят по „Политика в областта 
на публичната дипломация“, бюджетна програма „Публична дипломация“, по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2021 г. 
Кабинетът одобри още над 2,5 млн. лв. за безплатна почивка на ученици 
Правителството одобри 2 571 250 лева за 4142 ученици, които заминават на лятна почивка по Националната програма 
„Отново заедно“. Придружават ги 418 учители или други педагогически специалисти.  
Финансирането се разпределя между 154 училища - 13 7 общински и 1 7 държавни. Средствата за общинските 
училища се отпускат по бюджетите на общините, а за държавните - по бюджетите на съответните министерства. Те 
представляват 70% от заявената от училищата обща сума на базата на подадените формуляри. Останалите 30% ще се 
изплатят, когато в Министерството на образованието и науката (МОИ) се представи по електронен път сключеният 
договор с туроператор. Одобрената от МС сума включва средства за 26 училища с максимална сума на 100%; за 128 
училища сума в размер на 70% от заявената и за 232 училища сума в размер на 30% след сключен договор с 
туроператор.  
За всеки участник в пътуването е осигурен шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. Офертата включва 
настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.  
На 14 юли т.г. правителството одобри други 997 850 лева за 2577 ученици, които ще бъдат придружавани от 274 
ръководители, на 22 юли т.г. одобри още 2422 000 лв. за 6258 ученици и 622 ръководители.  
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Целта на програмата е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее изоставането в 
социализацията им заради неприсъственото обучение през последните две учебни години. Очаква се тя да помогне също 
за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.  
Първият етап от кандидатстването по програмата „Отново заедно“ продължава до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата 
предвиденият бюджет от 15 млн. лв. не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново с до общо 165 
участници до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит. 
МС предлага на парламента да ратифицира споразумение между швейцарски технологични институти, СУ „Св. 
Климент Охридски“ и българското правителство 
Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумение между Швейцарския федерален 
технологически институт в Цюрих, Швейцарския федерален политехнически институт в Лозана, Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ и правителството на Република България. С подписаното през май 2021 г. споразумение бе 
утвърдено партньорството между тези организации в рамките на създадения Институт за научни изследвания в областта 
на компютърните науки към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). Той е резултат от съвместна 
инициатива на Софийския университет, Министерството на образованието и науката и швейцарските технологични 
институти в Цюрих (ETHZ) и Лозана (EPFL) - два от водещите университети в света. 
Институтът към СУ е първият такъв институт в Източна Европа. Целта е той да се превърне в световен научен и 
образователен лидер в областта на компютърните науки и изкуствения интелект. Инициативата се разглежда като 
стратегически проект за България и региона.  
Интерес за сътрудничество с Института проявяват както международни и местни технологични компании, така и 
международно признати учени.  
Предвидено е новото звено да получава наставничество от представители на двата швейцарски института, които работят 
по утвърдени в световен мащаб иновативни практики и модели, в т.ч. по отношение на обучението на докторанти, 
кариерното развитие и хабилитацията и др. 
Правителството отпусна над 32 млн. лева за спешни ремонти на училища и нови компютри 
Правителството одобри допълнителни разходи от 32 514 932 лв. за спешни ремонти и оборудване на училища.  
24 114 932 лв. от тях са за подобряване на материалната база в 117 държавни и общински училища. 8 400 000 лева са за 
закупуване на 10 000 преносими компютри, основно за училища, в които се обучават ученици от уязвими групи.  
Голяма част от дейностите, които се финансират, са за ремонти на покриви, други са за енергоспестяващи мерки и 
вътрешни ремонти на сградите. Належащи са и заявките за създаване на добри санитарно-хигиенни условия. 
Целта на инвестициите в материалната база на образователните институции с малък брой ученици е да намалят 
дисбаланса между малките и големи училища. Те са предпоставка за запазване на училищната мрежа в малките 
населени места и общини.  
Въпреки положените усилия и закупените до момента устройства при едновременното преминаване на всички училища 
в обучение от разстояние, разпределената техника се оказва недостатъчна за покриване на нуждите на всички ученици. 
Затова се отпускат средствата и за закупуване на преносими компютри.  
Министерството на образованието и науката ще извършва мониторинг и контрол на процеса на изпълнение и 
приключване на ремонтните дейности. 
Националния иновационен фонд преминава под управлението на Министерството на икономиката 
Като част от спешните мерки за подкрепа на иновативността на предприятията, с изменението на Постановление № 70 от 
2 март 2021 управлението на Националния иновационен фонд преминава под управлението на Министерството на 
икономиката, с администратор Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, считано от 2 
юли 2021 г.  
Националния иновационен фонд насърчава разработването на иновации, като съфинансира изпълнението на 
научноизследователските и развойни проекти в предприятията в рамките на схемата - ,,Подпомагане на 
научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и 
разпространение на знания“. Фондът е единствения механизъм за подкрепа на иновациите и научноизследователската и 
развойна дейност в предприятията със средства от държавния бюджет. 
Удължава се извънредната епидемична обстановка, считано от 1 август 2021 г. до 31 август 2021 г. 
Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 
август 2021 г. до 31 август 2021 г.  
По данни на Световна здравна организация (СЗО), към 18.07.2021 г. общият брой на случаите на COVID-19 в света е над 
190 млн. души, а общият брой на починалите надхвърля 4 млн. Броят на новите случаи, докладвани през последната 
седмица (12-18.07.2021 г.), е над 3,4 млн. души, като се отчита ръст с 12% в сравнение с предходната. Очаква се, при 
досегашното темпо на развитие на пандемията, общият брой на случаите през следващите три седмици да надхвърли 
200 млн. души.  
В световен план, към 20.07.2021 г., България се нарежда на 7-о място по обща смъртност от COVID-19 и на 67-о място по 
14-дневна смъртност. Във възрастовото разпределение на случаите се наблюдава спад на заболяемостта във всички 
групи, като от последните няколко дни се отчита нарастване на 14-дневната заболяемост при лицата до 39 г. и 
възрастните хора над 90 г.  
До 18.07.2021 г. в България с първа доза ваксина срещу COVID-19 е обхванато едва 18, 1 % от подлежащото население, а 
със завършен ваксинационен курс - 16,2%, което отрежда последно място на страната ни сред държавите в ЕС/ЕИП.  
Необходимо е да се запази постигнатият спад в регистрираната заболяемост в страната, както и да се подготви здравната 
система и системата на общественото здравеопазване за реакция при евентуална нова пандемична вълна. Стриктното 
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прилагане на здравни изисквания при влизане на територията на страната от органите на граничния здравен контрол, 
както и въвеждането на ограничения за достъп до страната ще спомогнат за намаляване на вероятността за 
разпространение на нови варианти у нас.  
Основна противоепидемична мярка в борбата със заразните заболявания е ваксинопрофилактиката, поради което от 
значение е да се подобри информираността на лицата от различните възрастови и социални групи за ползата от 
ваксинация и свързаната с това възможност да предпазят своите близки от COVID-19. 
Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ 
Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна.  
С приетите изменения се увеличава площта на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“, BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000103 „Галата“. Целта е осигуряване на 
пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране, опазване на видове 
включени в приложения № 2 па ЗБР и постигане на целите на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.  
С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията се увеличава с 3346.95 
ха или 0.031 % от националната територия. 
Прието е Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. 
Правителството прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.  
Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. 
 
√ Турция подновява строежа на бетонна стена по граница си с Иран 
Турция подновява строежа на бетонна стена по граница си с Иран заради опасността от мигрантска вълна от Афганистан. 
Новото съоръжение ще е дълго 300 километра. Освен за опасността от бежанска вълна, Русия предупреждава за активно 
придвижване на ислямисти към Афганистан. 
Афганистан - Иран - Турция. Това е пътят на новата мигрантска вълна. 140-километров участък от турско-иранската 
граница е с бетонна стена, информира БНТ. Толкова километри са защитени и с бодлива тел. Но това не спира 
бежанците. Само през последните 3 седмици над 1600 нелегални имигранти са се опитали да влязат в Турция, съобщават 
турските власти. 65 километра от новата стена трябва да бъдат изградени до края на годината. Стената ще е висока 3 
метра. По протежението ѝ ще бъдат разположени около 60 наблюдателни кули. 
"Нелегалните мигранти определено няма да бъдат допуснати в нашия регион", заяви областният управител на Ван Емин 
Билмез. 
 
БНТ 
 
√ Президентът с призив за бързо намиране на формула за съставяне на кабинет  
Парламентарно представените политически сили трябва възможно най-скоро да намерят формулата за съставяне на 
редовно правителство в интерес на българското общество. Това се казва в позиция на президентството във връзка с 
отправени от медиите въпроси относно връчването на мандат за съставяне на правителство. 
От държавната институция казват, че президентът, изпълнявайки конституционните си задължения, има готовност да 
връчи мандат за съставяне на кабинет. 
"Страната ни е изправена пред провеждането на неотложни реформи и решения, които изискват кабинет с 
политическа отговорност и парламентарна подкрепа. Постигането на устойчив консенсус за промяна е 
отговорност на самите политически сили", се казва още в позицията. 
 
√ Спор в Народното събрание за състава на бъдещия кабинет  
Преговорите между четирите партии за съставяне на правителство отново са във фокуса на вниманието на групите в 
Народното събрание. „Демократична България“ излязоха с остра декларация, в която настояха за повече конкретика при 
експертните разговори. 
В остра декларация от парламентарната трибуна Христо Иванов даде да се разбере, че "Демократична България" са 
недоволни, че вече близо седмица се водят преговори без конкретика и без постигане на споразумение. Недоволни са и 
от факта, че в преговорите са поканени от ДПС. 
"Ако някой иска наистина подкрепата на "Демократична България", ако някой иска тя да бъде не просто смокинов 
лист или параванче, а истински партньор, за което ние сме готови, и говоря всичко това, защото искам да стане 
правителство, но искам да стане правителство, което може да трансформира България, моля и се надявам да 
бъдем чути. За нас ще бъде много важно това правителство да има много ясен ангажимент, програмен, с няколко 
теми, които са свързани с възможността да освободим от корупцията българската държава", заяви Христо 
Иванов, председател на "Демократична България". 
"Ние ще очакваме системно споразумение или едно споразумение, което ясно да конфигурира подкрепата за това 
управление, така че то да може наистина да държи на дистанция ДПС и ГЕРБ. Ние сме готови да разгледаме и всички 
останали опции, включително да бъдем опозиция от "Демократична България", посочи още той. 
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Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ отговори, че "Демократична България" градят политиката си на базата на анти ДПС 
говорене. 
"Вашата немощ не се опитвайте да я криете пак с анти ДПС реторика. Вие търгувате и рекетирате всяка власт", 
обърна се от трибуната Мустафа Карадайъ. 
"Вие сте част и сте продукт, и включително естествено и заложник, на една организирана олигархично-медийна-НПО-
политическа група. Става въпрос персонално за г-н Прокопиев, като олигарх и символ на задкулисието в българската 
политика, като човек, който, притежавайки медийна и икономическа власт, заграбва политическа власт без да се явява на 
избори. Ние призоваваме чрез диалог между парламентарните групи да определим националните приоритети, да 
възстановим държавността, нормалността в политиката и демокрацията в България", каза още той. 
Мая Манолова заяви от парламентарната трибуна, че ще подкрепят правителство на промяната, в което не се усеща 
дългата ръка на ГЕРБ и ДПС. 
"От опит знам, че когато започнат декларациите от парламентарната трибуна разговорите за създаване и за 
подкрепа на правителство не вървят. Хората си представят и очакват това правителство да бъде излъчено от 
най-голямата парламентарна група, да бъде подкрепена от формациите на протеста и да има ясно разграничение 
от досегашните практики и от корупционния модел, който беше наложен през последните години или казано с други 
думи, хората очакват правителство, в което ГЕРБ и ДПС да нямат влияние", заяви Мая Манолова, председател на 
ПГ на "Изправи се БГ! Ние идваме!". 
От "Има такъв народ" заявиха, че преговорите продължават и скоро ще са готови с конкретни имена за премиер и 
министри, но без да уточняват кога точно. 

- БНТ: готови ли сте да подпишете споразумение? 
"Не сме разсъждавали по този въпрос въобще", заяви Ивайло Вълчев от ПГ на ИТН. 
"Не случайно имахме разговори, които продължават на експертно ниво и както вече казахме, нещата, които трябва да 
бъдат научени от хората, които са заинтригувани от тези неща и трябва да ги знаят, те се комуникират там на тези места и 
с тези хора", коментира още Вълчев. 
"Не сме получили мандат, за да обявяваме имена. Готовност имаме. В момента, в който бъде връчен мандатът, 
името на премиера ще стане ясно", допълни той. 
Междувременно се проведе среща между "Демократична България" и "Изправи се БГ! Ние идваме!". Темата беше 
излъчване на правителство от "Има такъв народ". Резултатите от срещата се очаква да станат ясни по-късно. 
 
√ Удължават извънредната епидемична обстановка с месец  
Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 
до 31 август 2021 г. 
По данни на Световната здравна организация към 18 юли общият брой на случаите на COVID-19 в света е над 190 млн. 
души, а общият брой на починалите надхвърля 4 млн. Броят на новите случаи, докладвани през последната седмица (12 - 
18 юли), е над 3,4 млн. души, като се отчита ръст с 12% в сравнение с предходната. 
Очаква се, при досегашното темпо на развитие на пандемията, общият брой на случаите през следващите три седмици 
да надхвърли 200 млн. души. 
В световен план България се нарежда на 7-о място по обща смъртност от COVID-19 и на 67-о място по 14-дневна 
смъртност. Във възрастовото разпределение на случаите се наблюдава спад на заболяемостта във всички групи, като от 
последните няколко дни се отчита нарастване на 14-дневната заболяемост при лицата до 39 г. и възрастните хора над 90 
г. 
До 18 юли в България с първа доза ваксина срещу COVID-19 е обхванато едва 18,1% от подлежащото население, а със 
завършен ваксинационен курс - 16,2%, което отрежда последно място на страната ни сред държавите в ЕС/ЕИП. 
Необходимо е да се запази постигнатият спад в регистрираната заболяемост в страната, както и да се подготви здравната 
система и системата на общественото здравеопазване за реакция при евентуална нова пандемична вълна. Стриктното 
прилагане на здравни изисквания при влизане на територията на страната от органите на граничния здравен контрол, 
както и въвеждането на ограничения за достъп до страната ще спомогнат за намаляване на вероятността за 
разпространение на нови варианти у нас. 
Основна противоепидемична мярка в борбата със заразните заболявания е ваксинопрофилактиката, поради което от 
значение е да се подобри информираността на лицата от различните възрастови и социални групи за ползата от 
ваксинация и свързаната с това възможност да предпазят своите близки от COVID-19. 
 
√ МОН публикува въпроси и отговори за ползата и рисковете от ваксините  
Водещи специалисти от Медицинския университет в София и Националния център по заразни и паразитни болести 
отговориха на въпроси, поставени от учители в рамките на кампанията за повишаване на тяхната информираност за 
ползите и рисковете от ваксиниране. 
Над 3500 директори на детски градини и училища от 25 региона се включиха в над 40 срещи, организирани от МОН и РУО 
в рамките на кампанията. На въпроси, свързани с ваксините, отговарят над 20 експерти от медицинските фармацевтични 
факултети, БАН и РЗИ. Обсъжданията по региони продължават. 
Отговорите на проф. Георги Момеков, дф, преподавател в катедра "Фармакология, фармакотерапия и токсикология" при 
Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София и председател на Българското научно дружество по 
фармация, доц. Нина Янчева-Петрова, дм - ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и 
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тропическа медицина на Медицинския университет в София и доц. д-р Любомира Николаева - Гломб, дм, завеждащ 
отделение „Вирусология“ в Националния център по заразни и паразитни болести можете да прочетете ТУК. 
 
√ Д-р Симидчиев: 50% е шансът за пик на COVID-19 през август, 90% - през септември  
50% е шансът да направим пик на пандемията през август и 90% - през септември. Това заяви в предаването "Още от 
деня" д-р Александър Симидчиев, депутат от "Демократична България“, но допълни, че не може да се говори със 
сигурност, тъй като има твърде много неизвестни. 
Според него системата е много объркана, а начинът за оправянето ѝ е единствено със законодателство. 
"Системата е толкова усукана, че който и да се сложи там, и Исус да го сложат на това място, ще го бламираме 
много бързо“, подчерта той, като уточни, че няма амбицията да става министър. 
Д-р Симидчиев каза, че не е ясно колко хора са преболедували в България. 
"Нямаме такива категорични данни. Не е ясно колко от хората, които имат ваксинационен сертификат, имат 
реален ваксинационен сертификат. Има случаи на издаване на сертификат без направена ваксина. И тогава човек, 
който има сертификат, може да боледува повторно и това не е, защото е ваксиниран и боледува повторно“, посочи 
той. 
По думите му не е имало систематичност при контрола на пандемията в последните 18 месеца. 
"Имаше формално план, но този план реално не действаше. Надявам се оттук насетне наличието на един ясен 
структуриран план, който може да се осъвременява, да доведе до това процесът да се контролира много по-добре 
напред. Например, вече имаме протокол, приет от Министерството на здравеопазването, за болнично и 
извънболнично лечение на Ковид инфекцията“, каза още д-р Симидчиев. 
Той допълни още, че проблемът с нежеланието хората да се ваксинират продължава. 
"Тези, които са най-склонни да се ваксинират, вече се ваксинираха, и останаха все по-трудни групи от населението, 
които са притеснени от ваксинацията. И преди се правеха кампании, които не бяха особено ефективни, и сега 
продължават да се правят кампании, които пак не са с драматично по-различна ефективност. Комуникационна 
кампания, която цели да убеди някой за нещо, трябва да е строго насочена към конкретния проблем“, обясни д -р 
Александър Симидчиев. 
Вижте повече от разговора във видеото. 
 
√ Кристиан Вигенин: Трябва да имаме писмени гаранции за политиката, която ще бъде следвана 
Трябва да имаме писмени гаранции за политиката, която ще бъде следвана. Това заяви в студиото на "Денят започва" 
Кристиан Вигенин от БСП по повод разговорите с "Има такъв народ" за евентуална подкрепа за бъдещ кабинет. 
По думите му има известни различия за сроковете и обхвата на мерките, има съвпадения като цяло обаче в програмите 
на двете политически сили. Има различия по отношение на данъчното облагане, доходите. 
"Има такъв народ" подхожда много сериозно към това, което предстои за страната", коментира Вигенин. 
Днес предстои среща между "БСП за България" и ИТН за правосъдието и съдебната реформа. 
Виждам, че нямаме причини да имаме колебания по отношение на политиката, която ще бъде следвана, ако заявките се 
реализират, допълни Вигенин. 
Окончателното решение за подкрепа ще бъде след представянето на персоналния състав на кабинета и при условие, че 
бъде подписано споразумение, с което ИТН да се ангажира по реализацията на нещата, които се коментират на 
експертните срещи. Не може на сляпо да се подкрепя правителство, коментира Вигенин. 
 
√ Полина Карастоянова: На 30 юли се създава Алианс "Българско Черноморие" 
На 30 юли в „Златни пясъци“ ще бъде учреден Алианс "Българско Черноморие" - най-модерната дигитална 
платформа www.bulgaria-blacksea.com. Това е най-голямото туристическо събитие за годината. Това съобщи 
в "Денят започва" изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. 
"Това е начинът, по който съвременният свят говори на международните туристически пазари. Учредява се от най-
големите инвеститори по Българското Черноморие", заяви тя и допълни, че подкрепят младия бъдещ министър на 
туризма, който ще работи за развитието на модерен туризъм у нас. Отказа обаче да каже неговото име. 
Карастоянова е категорична, че статуквото си отива във всичките му форми. 
Тя коментира сигналите, които потребителите подават, че са им искани нерегламентирани такси за една или друга услуга 
по Черноморието и изрази надежда, че се касае за единични случаи. 
Двете страни, които трябва да имат отношение, да регулират и да предоставят услугата в туризма са от една страна 
държавата, а от другата - концесионерите. Смятам, че потребителите трябва да бъдат извадени от този триъгълник, който 
се получава и създава неудобство и негативно отношение. Най-простият начин е с предстоящите промени в 
законодателството с инициативата на Министерство на туризма и бранша, държавата да поеме целия бранш, посочи 
Карастоянова. 
Тя обясни, че идеята е държавата да плаща концесионните такси на концесионера, а концесионерът ще управлява 
услугата, за която очевидно държавата няма капацитет и ресурс. Това е международна практика. 
"Концесионирането или аутсорсването на определени дейности, за които администрацията няма ресурс или капацитет, е 
нещо интелигентно и нормално. В целия свят това се прави", каза още тя. 
По думите ѝ разликата между стойността на услугите у нас и в Гърция или Турция, например, е, че те са големи пазари и 
могат да си позволят да предлагат един много конкурентен туристически продукт. България е малък пазар и ние няма да 
намерим тази вълшебна формула, в която ще предлагаме качествен туристически продукт за малко пари. 

https://mu-sofia.bg/mu-sofia-covid-19/faq-pri-vaksinitsiya/?fbclid=IwAR10hWTtnSlphD5O_MbXexVOVx7_On7BI4cgFEnpMvlWkIEmOES0c0FjAW8
https://bntnews.bg/news/d-r-simidchiev-50-e-shansat-za-pik-na-covid-19-prez-avgust-90-prez-septemvri-1163915news.html
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Собственици на заведения заплашват с протести при ново затваряне  
Собственици на заведения и ресторанти обявиха готовността си да протестират, ако се стигне до ново затваряне на 
обектите им. 
В средата на юли е приета така наречената светофарна уредба, която регулира влизането на територията на България. 
"За съжаление не отчита по-високия брой ваксинирани, не отчита, че рисковите групи са ваксинирани, не отчита, че 
здравната система е по-подготвена и е заложила бройки при около 1000 души на ден болни, да затваряме 
ресторанти и заведения", заяви председателят на Варненската туристическа камара Илин Димитров. 
От бранша са недоволни, че тези решения не са били съгласувани с тях и са готови за протести. 
"Фабрики, заводи, градски транспорт, магазини и т.н., всичко си работи нормално, а заведенията стоят затворени. 
Твърдо против сме!", каза зам.-председателят на Сдружението на заведенията Марин Сотиров. 
Собствениците на заведения се обявяват и против въвеждането на задължителна ваксинация за персонала и за 
клиентите им. 
"Бизнесът да носи здравната отговорност за Петър, Хасан и Иван, дали ще се ваксинират или няма да се 
ваксинират, това е недопустимо", допълни Сотиров. 
"Виждам, че няма файда общо взето. Колко пъти ни затваряха? На осем човека ни затвориха тотално и пак станахме 
много", коментира жителка. 
"Не е проблемът в заведенията със сигурност. На който не му се ходи в заведения, да не ходи", смята друг. 
Данните сочат, че след първото извънредно положение 8 процента от заведенията не са отворили изобщо, а персоналът 
в туризма вече се насочва към други сектори, които не подлежат на затваряне заради пандемията. От бранша настояват, 
ако се стигне до нови ограничения, държавата да стимулира работещите в туризма, за да останат те на работните си 
места. 
 
√ 16 държави от ЕС закупуват одобреното лекарство срещу COVID-19  
Европейската комисия подписа договор за закупуване на медикамент срещу коронавирус. 
Препаратът е част от първия набор от 5 обещаващи лекарства срещу COVID-19, обявен от ЕК през юни. Той може да се 
използва за лечение на пациенти с коронавирус с леки симптоми, които не се нуждаят от допълнителен кислород, но са с 
висок риск от тежко боледуване. 
16 държави членки на ЕС участват в поръчката за закупуване на количества, достатъчни за 220 000 лечения. 
 
3e-news.net 
 
√ Декарборизация до 2030 г. Възможно ли е?  
Декарбонизацията като дума може и да не влезе в класацията за най-търсените думи на годината. Със сигурност обаче 
след обявяването на новата амбиция за намаляване на въглеродните емисии с 55 % през 2030 г. спрямо нивото от 1990 г. 
предизвика доста противоречиви очаквания. Програмата, под името Fit for 55 (Адаптиране за 55) изглежда за част от 
обществото оптимистична с очертания на бъдеще, каквото мечтаем за децата си. Сред друга част от обществото има 
повече загриженост и твърде малка доза оптимизъм. 
За най-големите оптимисти Fit for 55 означава чист, кристален въздух, топли домове, електрически автомобили, летящи 
коли, светкавичен достъп до данни, никакви административни затруднения при набавянето на документи, повече 
свободно време и т.н. С една дума - живот като в приказките и изчистена планета, опазена за поколенията. 
Оптимизмът свършва дотук 
Всъщност, ако се върнем към старите документи ще установим, че членовете на няколко ЕК са работили по сценарии за 
декарбонизация и всеки нов състав вдига процентите, с които да се намалят емисиите. Но, за да се осъществи 
декарбонизацията, така, както е заложена в новата визия на настоящата Европейска комисия трябва да се случи 
електрификацията. В същото време, според изследване по темата на Съюза на електроенергийната индустрия Eurelectric, 
публикувано преди повече от година, само приблизително 22% от потреблението на енергия в секторите на транспорта, 
промишлеността и сградите е електрифицирано. 
За да достигне ЕС до 95% намаляване на енергийните емисии до 2050 г. електрификацията трябва да осигури близо 60% 
от крайното потребление на енергия. 
Производството на водород и power-to-X ще изисква допълнително производство на електроенергия от 600 TWh до 1200 
TWh. Това отговаря на общо крайно търсене на електроенергия от порядъка на 4800 - 6000 TWh до 2050 г. и може да се 
постигне със среден ръст на електроснабдяване от 2,6% годишно до 2050 г., както и едновременно намаляване на 
общото потребление на енергия с 1,3% годишно чрез преки мерки за енергийната ефективност. За да се постигне 80% и 
90% декарбонизация, средният годишен ръст на доставката на електроенергия ще бъде 1,4% и 2,1%, достигайки пряка 
степен на електрификация съответно от 38% и 48%. 
По този повод експертът Боян Рашев, който дава често и примери до каква степен на електрификация са страните от 
Европейския съюз, подлага на критики амбициозната програма на Европа. От Eurelectric в своя позиция през месец май 
напомниха, че електричеството и многобройната му употреба и предимства трябва да бъдат приоритет. В изявление през 
този месец от организацията отново подчертаха необходимостта от рационални политики. 
Първо, електрификацията е гръбнакът на всяка стратегия за устойчива декарбонизация. Следователно е от съществено 
значение да се рационализират политики, които дават приоритет на пряката и непряката електрификация на сектори с 

https://bntnews.bg/news/polina-karastoyanova-na-30-yuli-se-sazdava-alians-balgarsko-chernomorie-1163842news.html
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крайно потребление като транспорт, отопление или промишлени приложения. В допълнение, намаляването на данъците 
и налозите върху електроенергията, като същевременно се дава възможност за гъвкавост на електрифицираните 
сектори, което ще позволи на потребителите да се възползват от възможностите на съвременните, неутрални към 
въглерода и ефективни технологии. 
Второ, капацитетът от възобновяеми енергийни източници трябва най-малко да се удвои, за да декарбонизира 
енергийния сектор и да покрие допълнителното търсене на чиста електрическа енергия. Увеличаването на целите за 
декарбонизация до 2030 г. изисква преразглеждане на целите на ЕС за енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници до 2030 г. Подобна съгласуваност на политиката между регулаторните инструменти, съчетана с 
предсказуеми, стабилни и прозрачни пазарни рамки е необходима, за да стимулира необходимите инвестиции. 
Надеждната система за търговия с емисии (EU ETS) и ефективното ценообразуване на въглерода са основни инструменти 
за постигане на засилени климатични амбиции и осигуряване на инвеститорите с дългосрочна предвидимост на 
инвестициите. Също толкова важно е политическите и регулаторни намеси да бъдат премахнати, тъй като пречат на 
дългосрочните инвестиции. 
Трето, необходими са радикални промени при разрешителните режими, за да се преодолеят най-известните тесни места 
за разгръщане на чисти производствени мощности, мрежа и инфраструктура за зареждане. За успешното бързо 
проследяване на декарбонизацията трябва да бъдат приложени по-прости и по-бързи процедури за критични за климата 
инфраструктури. 
Четвърто, намаляващата тенденция на инвестиции в разпределителни мрежи трябва да бъде обърната, за да се 
оптимизират мрежите към все по-децентрализирана, декарбонизирана и дигитализирана енергийна система. 
До 2030 г. са необходими между 375-425 млрд. евро за подкрепа на мрежовите оператори в мащабна трансформация, 
която включва добавяне на над 500 ГВт възобновяема енергия - което означава около половината от целия европейски 
енергиен капацитет. Както и осигуряване на електричество за 40-50 милиона термопомпи, и 40-70 милиона електрически 
превозни средства. Преразглеждането е необходимо и на мрежовите тарифи, така че те да стимулират ефективното 
използване на мрежата, също е от първостепенно значение. 
"Директната електрификация е много ефективно решение за постепенно премахване на изкопаемите горива и 
намаляване на емисиите на CO2. Политиците трябва спешно да предприемат ясни и решителни стъпки, за да поставят 
чистото електричество в основата на трансформацията", коментира Жан-Бернар Леви, президент на Eurelectric и главен 
изпълнителен директор на EDF Group. 
В този дух звучат и последните доклади на BloombergNEF. Нещо повече, в New Energy Outlook 2021 (NEO) за пръв път се 
говори за възможността за участие на ядрена енергия при производството на водород. Напредък по темата, макар и с 
известни резерви се наблюдават и в скорошните доклади на Международната агенция по енергетика. 
Европа обаче залага на друга стратегия. Не само че изключва ядрената енергетика и не се вслушва в мнението на 
експертите, че декарбонизацията означава повече природен газ, за да се случи електрификацията, но и залага 
препъникамък с Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 
Въглероден данък и емисии 
Така нареченият Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) или Механизъм за гранична корекция на въглеродните 
емисии, или още трансгранично въглеродно регулиране предстои да се въведе поетапно от 2023 година, а през 2026 г. 
цялостно. Той ще обхваща както преките емисии - отнасящи се до производствените процеси, "които производителят 
контролира пряко, включително емисиите от отопление и охлаждане, потребявани при производствения процес", така и 
косвените емисии като "електричеството, потребявано в процеса на производството на стоки". 
Вносителите ще трябва да се идентифицират и до 31 май всяка година да подават специална декларация за емисии - 
(CBAM declaration). 
Ще трябва да бъдат предоставяни данни за внасяните стоки, включително "уникален идентификатор, издаден от CBAM", 
тип и количество. 
Вносителите трябва да купуват цифрови сертификати (CBAM certificates),всеки от който представлява сам по себе си тон 
емисии въглероден двуокис, съдържащ се във внасяните стоки. 
Цената на сертификатите ще бъде обвързана с цената на разрешителните на въглеродния пазар в ЕС и ще се базира на 
средна цена на търговете за въглеродните емисии в ЕС за всяка седмица. 
Тоест, фактически вносителите ще станат участници в европейската система за търговията с емисии (EU ETS). Поне това е 
заложено в предварителния документ. 
Крайният вариант все още според информацията на ЕК все още е в етап на разработка. 
Какво да се очаква 
Декарбонизацията предизвиква страхове особено в по-малко напредналите държави, които бяха изтощени от кризата, 
предизвикана от COVID. А и както се оказва, здравната криза изобщо не е отминала, а това поставя под въпрос от една 
страна настоящите и бъдещи кадри, а от друга изправя пред изпитание националните правителства. Тъй като 
декарбонизацията и въглеродния данък ще вървят ръка за ръка, страните, с които ЕС е в търговски отношение изразиха 
притеснение. Съответно възниква и въпросът за това необикновено затваряне на ЕС. 
На този етап повечето страни или се отнасят негативно или твърде песимистично към предложението на ЕК по проекта за 
трансгранично въглеродно регулиране, смятат експерти. В същото време допускат, че не е изключено отделни страни да 
успеят да се договорят с Европа за така наречените "правила на играта". 
Вярно е, че ЕС повишава екологичните си стандарти като се стреми да стане климатично неутрален регион като намали 
емисиите от СО2 през 2030 г. Вярно е, че управляващите в Европа не искат индустриите да се преместят в други държави 
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с по-ниски изисквания за емисиите. В същото време това своеобразно затваряне ако се случи, съвсем не означава, че 
вредните емисии в глобален мащаб ще бъдат намалени. 
По този повод James Whiteside от Wood Mackenzie коментира, че "като първия по рода си механизъм, CBAM се 
разработва в консултация с индустрията, за да се избегнат нежелани последици". "CBAM, който не покрива значителна 
част от производствената верига, ще насърчи изтичането на въглерод - изтласкване на емисиите извън границите на ЕС 
или преместване на конкуренцията между производители от ЕС и държави извън ЕС към следващия етап от веригата на 
стойността." 
Предвижда се ценовите премии в ЕС да бъдат само на ниво, достатъчно за привличане на нисковъглеродно 
производство в блока, а не за стимулиране на декарбонизацията извън неговите граници. В същото време експертът е на 
мнение, че това няма да повлияе на глобалните емисии. "Само ако други държави приемат подобни политики като 
CBAM, това може да повлияе на глобалните емисии. САЩ и Китай се движат в тази посока, въпреки че и двете остават на 
няколко години от успешното внедряване. В крайна сметка, ако индустрията успешно се декарбонизира, CBAM ще стане 
излишен." 
При тези толкова важни и наболели въпроси в период, в който националните икономики, индустриите се нуждаят от 
глътка въздух и изглежда, че навлизат в един много сложен период на ново регламентиране. Програмата Fit for 55 
изглежда на пръв поглед подредена, но тя ще доведе и до национални спорове, които могат да се решават само в 
рамките на СТО, за която пък отдавна се говори, че трябва да бъде реформирана. Освен това Fit for 55 дълбоко в себе си, 
дори и с другия механизъм, на който залага - енергийна ефективност - предполага изменения в правните норми във 
всички сектори. Най-значителни ще са промените в данъчното законодателство, а предвид необходимостта от мащабни 
инвестиции, изисквани от новата водородна икономика, на която се залага, това ще е утежнение за бизнеса. 
Има и още един елемент, който трябва да се отчита в един такъв дълъг период - устойчивостта на политическата система 
на Европейския съюз. Особено ако се задълбочат търканията с Полша и Унгария, а към тях се присъединят други страни.  
 
√ Русия ще плаща на ЕС въглероден данък от 1,1 млрд. евро годишно  
Доставчиците на руски стоки с голям въглероден отпечатък ще плащат на бюджета на Европейския съюз не по-малко от 
1,1 млрд. евро годишно, когато управляващите на европейските страни започнат да взимат напълно трансграничния 
въглероден данък, официално предложен от Европейската комисия на 14 юли. Това става ясно от изчисленията на РБК по 
методика, потвърдена он Министерство на икономическото развитие. Ведомството отговаря за консултациите с ЕС за 
въглеродния данък. 
Изхождайки от обемите за внос през 2020 г., данъкът ще засегне доставки за ЕС за сума от почти 7 млрд. евро (7,3 % от 
миналогодишния общ внос на стоки от Русия за Европейския съюз), а в натурално изражение – 16,3 млн. тона (през 2019 
г. – 18,4 млн. тона), става ясно от базата външнотърговски данни на Евростат. За Русия данъкът ще е фактически 
равнозначен на допълнителни адвалорни мита (адвалорните ставки на митата се изчисляват на базата на процент от 
посочената в митническата декларация цена б.р.) от 16 % от стойността на стоките – 1,1 млрд. евро от 7 млрд. евро. 
Най-много предстои да се плаща за внос на желязо и стомана от Русия – 655 млн. евро, за азотни торове – 398 млн. евро, 
което отразява значителните обеми доставки в тонове, а също така и показателите за въглеродния интензитет на тези 
стоки.  
Какъв данък смята да взима ЕС 
Европейският съюз иска да облага вносителите на „мръсни“ стоки със специален данък – първи в света по рода си, който 
цели намаляване на емисиите от парникови газове през 2030 г. с не по-малко от 55 % спрямо нивото от 1990 г., а също 
така и намаляване на глобалните емисии от парникови газове  като се има предвид, че допълнителните разходи са 
предназначени да стимулират производителите да намалят вредните емисии. 
Въглеродният данък може да заработи напълно от 2035 г., става ясно от заключенията на експертите от Европейската 
комисия, които препоръчват вариантът за въвеждане на този данък като предпочитан (общо се разглеждат 6 опции ). Той 
предвижда, че въглеродният данък за внос постепенно ще се увеличава до 100 % през 2026-2035 години в зависимост от 
безплатните кредити за емисии, разпределени между участниците в европейската система за търговия и премахването 
им.  
Как се оценяват бъдещите плащания от руските вносители 
Изчисляването на индикативния данък върху въглерода за руските доставчици (виж инфографиката) се основава на 
физическите обеми на доставки на стоки, предмет на публикувания проект на трансграничен въглероден регламент от 
Русия до ЕС за 2020 г., текущата цена на въглеродна единица по европейската система за търговия с емисии EU ETS 
(около 50 евро / т) и референтни показатели за въглероден интензитет на съответните продукти (чугун, цимент, амоняк и 
др.). Референтните стойности са референтни стойности за емисиите на парникови газове на тон произведен продукт, 
определени от Европейската комисия с цел определяне на квоти за безплатни емисии (те са безплатни в рамките на 
референтната стойност). Този подход е в съответствие с вътрешните изчисления на Министерството на икономическото 
развитие, e заявила пред РБК директорът на отдела за търговски преговори на министерството Екатерина Майорова. 
„Въпреки че ЕК възнамерява да взима такси, изхождайки от действителните емисии на парниковите газове по време на 
производството, засега няма системно измерване на въглеродния отпечатък в руските индустриални компании и не е 
ясно до каква степен ЕС ще приема данни от руските производители“, казва Майорова. От проекта на Европейската 
комисия следва, че „упълномощен заявител“ (представител на един или повече вносители) ще подава годишна 
декларация с данни за обема на емисиите на парникови газове, придружаващи производството на внесения продукт. 
Референтните показатели за ЕС са изчислени по следния начин: вземете 10% от най-ефективните от емисиите инсталации 
- например за производството на стомана; определя се обемът на техните емисии. Бенчмаркът за стомана се основава на 
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средните емисии на тези производители. Референтните стойности на въглеродния интензитет за 2021–2025 г. са 
определени от законодателството на ЕС. За периода 2026–2030 г. критериите ще бъдат актуализирани - намалени, за да 
отразят техническия напредък. 
Как ще се отчита въглеродния отпечатък ? 
Публичните руски производители като „Русал“ и НЛКМ, вече разкриват своя отпечатък, но не всички компании в Русия 
следват техният пример. Доскоро руската регулаторна рамка нямаше задължения компаниите да предоставят данни за 
емисиите от парникови газове (той се появи в приетия, но все още не действащ закон за ограничаване на парниковите 
емисии и ще работи само от 2023 г.), казва заместник-ръководителят на катедрата специални проекти на Катедрата за 
горивни и енергийни комплексни изследвания на Института за проблеми на природните монополи Алексей Фадеев.  
Освн това има методологично затруднение: въглеродният отпечатък може да се вземе, както за „преки“ емисии за 
конкретно предприятие (т.нар. категория scope 1 или обхват 1),така и с допълнително отчитане на „непреките“ емисии, 
възникнали в предишни етапи по технологичната верига – по време на производството на електричество, топлинна 
енергия (категория scope 2 или обхват 2) , суровини и компоненти (scope 3), които са били използвани от предприятието, 
допълва експертът. Проектът на законопроект за данък върху въглерода на Европейската комисия предлага да се вземат 
предвид „преките“ емисии (вкл. топлината) и „непреки“ емисии (електричество), когато те са „значителни“ (точните 
критерии се планират да бъдат определени по-късно). 
Каква е вероятността данъкът да е по-висок 
Майорова отбелязва, че представеното изчисление е консервативно, тъй като, първо, то се основава на обемите на 
доставки в тонове през пандемичната 2020 г и второ – водят се от преобладаващата цена на емисиите квоти в 
Европейския съюз за последните месеци (около 50 евро на тон CO2), а участниците на въглеродния пазар прогнозират 
увеличение на цените до края на десетилетието. Изчислението не отчита вноса на електроенергия, тъй като самата 
Европейска комисия посочва, че данъкът върху въглерода по отношение електроенергията ще бъде изчисляван по друг 
начин. 
От проекта на Европейската комисия следва, че цената на тон СО2 за вносителите ще бъде равна на средната цена, 
определена на търгове в рамките на системата за търговия с емисии на ЕС за предходна седми. През 2021 г. се 
наблюдава ценово нарастване на европейския въглероден пазар: ако преди пандемията въглеродната единица в 
системата на ЕС за търговия с емисии (EU ETS) се търгуваше на цена от 20 евро, сега стойността й се повиши до рекордни 
нива - над 50 евро. Повечето експерти от бранша очакват по-нататъшен ръст на този пазар: според Европейската 
комисия, консенсусната прогноза за единична цена на въглерод през 2030 г. е 71 евро / тон. Участниците на пазара, 
анкетирани от Refinitiv през месец май, прогнозират цена от 89 евро до 2030 г. Но е доста трудно да се предскаже тази 
цена и някои анализатори отбелязват, че по волатилност, ниска предсказуемост и значението за индустрията, цената на 
квотите за ETS е сравнима с цените на петрола, отбелязва Алексей Фаддеев. 
Кои държави още ще претърпят загуби 
Според Европейската комисия потенциално най-големият данък ще засегне Русия, Украйна, Турция, Беларус, Албания, 
Египет, Алжир, Мароко (сумите не са посочени). 
Комисията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) в скорошно проучване потвърждава, че Русия, заедно с Украйна, ще 
понесат най-големите загуби. 
Според изчисленията на РБК, годишните загуби на Русия от данъка върху въглерода (1,13 милиарда евро) ще бъдат 
приблизително същите като сумата от загубите на следващите в списъка на Турция, Украйна и Великобритания. 
Механизмът за данъци върху въглерода ще се промени значително и в някои случаи дори ще спре традиционната 
двустранна търговия между Русия и страни от ЕС като Германия, заяви министърът на икономическото развитие Максим 
Решетников на 23 юли в кулоарите на срещата на министрите на климата и енергетиката на Г-20 в Неапол. „Сигурен съм, 
че има алтернативи на тази толкова висока цена за постигане на климатичните цели“, добавя Решетников. 
Как смята да се бори Русия  
Русия ще се опита да докаже, че предложената такса за въглерод в ЕС е несъвместима с правилата на Световната 
търговска организация (СТО), следва от публичните коментари на Министерството на икономическото развитие. „В 
продължение на почти година и половина, докато проектът се разработваше, колеги от ЕС уверяваха целия свят, че 
буквата и духът на споразумението на СТО ще бъдат спазени изцяло. Днес няма сигурност за това “, цитира изданието 
изказване на  Максим Решетников от 14 юли. 
Като цяло, за да се оправдае противоречие с нормите на СТО, е необходимо да се покаже, че страните доставчици са 
подложени на дискриминация - например, ако чуждестранни компании трябва да плащат данък, но нямат такъв данък за 
собствените компании на ЕС, обяснява Александър Данилцев, директор на Института за търговска политика. ЕС в 
предложения проект нееднократно подчертава, че вносителите ще бъдат третирани като облагодетелствани, както би 
било по отношение на европейските производители, които купуват въглеродни кредити над свободните ограничения.  
Линията на защита на Европейския съюз от гледна точка на правилата на СТО е ясна: европейските производители 
плащат за въглеродни кредити, което намалява тяхната конкурентоспособност, което означава, че и чуждестранните 
доставчици трябва да плащат, е казал  служител, запознат с климатичната програма . Предложеният механизъм обаче 
все пак ще нарушава задълженията на Европейския съюз в рамките на СТО, е допълва той. „Всъщност ЕС възнамерява да 
установи допълнителни вносни мита, над обвързващите нива по задълженията на СТО [пределни ставки, над които не 
могат да се вдигат тарифите]. Освен това те ще продължат да нарушават националния режим, тъй като механизмът за 
вносителите все още ще се различава от този, приет за местните производители: вносителите ще трябва да купуват 
сертификати за емисии предварително; националните производители все още ще имат ползи, мерки за подкрепа и т.н. ", 
- е допълнил източникът на РБК.  
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Да се апелира само за нарушаване на правилата на СТО е лош вариант за Русия, казва от своя страна за изданието 
Владимир Чупров, директор на проекта на руския клон на Грийнпийс. Днес в 65 страни по света действат или има 
определени схеми за цената на парниковите емисии. Включително Китай наскоро стартира националната система за 
търговия с емисии, отбелязва той. „Русия все още изглежда като бяло петно на глобалната карта на въглеродните пазари. 
Можем да кажем, че страната изостава от лидерите с 15 години “, казва Чупров. Според него причините за изоставането 
се крият в модела на икономиката на страната, където добавената стойност все още се формира поради относително 
евтиният добив на изкопаеми горива. Смекчаването на загубите на руските износители в резултат на въглеродното 
регулиране на ЕС е възможно: това е намаляване на въглеродния отпечатък в продуктите чрез въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност и замяна на изкопаемите горива с нисковъглеродни енергийни източници, казва представителят 
на Грийнпийс. 
 
√ Какво е бъдещето на добивната индустрия?  
Високо в планините на южно Перу се намира огромната медна мина Quellaveco. Тя е една от най-големите неизползвани 
находища на червения метал в света. Минният гигант Anglo American и неговият мажоритарен собственик заедно с още 
един инвеститор похарчиха над 5 млрд. долара, за да я пуснат в експлоатация. Очаква се това да стане през 2022 г. След 
като заработи, тя ще добави повече от 10% към производството на мед в Перу - вторият най-голям производител на 
метала в света. 
Когато цените на суровините се покачваха в миналото, както растат и сега, минните компании се насочват към големи 
проекти като Quellaveco. Този проект обаче е уникален. Малко от компаниите бегемоти като Anglo American, BHP, 
Glencore, Rio Tinto и Vale разработват нови находища. Това се дължи отчасти на дългото време, необходимо за това в 
индустрията - Anglo купи Quellaveco през 1992 г. Под тихата инвестиция се крият и други сили. Те ще имат последствия за 
енергийния преход към по-благоприятен за климата свят. 
Затвърдена пазарна мощ 
Петте големи компании за добив на метали затвърдиха пазарната си мощ с изобилие от огромни придобивания през 
2000 г. - тъкмо навреме за появата на Китай като огромен потребител на метали. Резултатът от това беше 15-годишен 
суперцикъл на високи цени. Миннните компании похарчиха около 1 трлн. долара в преследване на по-високи добиви и 
мегапроекти. Много от тях се оказаха пагубни - вероятно една пета от тази инвестиция беше върната на акционерите 
според една оценка. След поредица от уволнения ново поколение от директори обещава да се справи по-добре. През 
последните години не обемът, а стойността се превърна в лозунг на индустрията. "Никога няма да загубим капиталовата 
си дисциплина", обещава Едуардо Бартоломео, шеф на Vale. 
Засега добиващите компании спазват обещанието си. Въпреки че капиталовите разходи в индустрията се увеличават от 
2015 г. насам, те все още са с 50% под пика им от 2012 г. Повечето от тях бяха похарчени за запазване на производството, 
а не за добавяне на нов капацитет. Макар покачващите се цени на металите да повишиха маржовете на печалба, 
разходите за проучвания остават ниски, отбелязва Даниел Чигумира от брокерската компания Bernstein. Това е 
радикална промяна. 
Дали отрезвяването ще бъде продължително зависи от свежите попълнения изпълнителни директори. През последните 
18 месеца три от гигантите се сдобиха с петима нови шефове. През януари 2020 г. Майк Хенри пое контрол над BHP, а 
година по-късно Якоб Стаусхолм стана шеф на Rio Tinto, след като предшественикът му беше уволнен заради 
разрушаването на аборигенски находки на 46 хил. години в Австралия. На 1 юли Гари Негъл застава на върха на Glencore, 
с което ще сложи край на 19-годишното управление на Айвън Глазенберг на базирания в Швейцария търговец, превърнат 
в минна компания. Марк Кутифани, шефът на Anglo American, може да се пенсионира догодина. 
Най-голямото предизвикателство 
Най-голямото предизвикателство пред тях е как ще отговорят на енергийния преход. Компаниите предприеха някои 
защитни стъпки, като се отърваха от най-интензивните си въглеродни операции. Rio Tinto например напусна бизнеса с 
въглища през 2018 г. На 6 юни Anglo също прекрати дейността си с въглища. BHP и Vale обещаха да направят същото. 
Мините по света изпускат по-малко въглероден диоксид във въздуха, защото операторите инвестират във възобновяема 
енергия и електрифицират превозните средства в находищата. 
В бъдеще добивните компании се очаква да създадат повече стратегически партньорства с правителствата. 
На теория енергийният преход може да е много доходоносен за мините. Ако светът трябва да постигне целта на 
Парижкото споразумение да ограничи глобалното затопляне до 1.5°C в сравнение с периода преди индустриализацията, 
търсенето на метали като кобалт, мед, литий и никел ще експлодира. Международната агенция по енергетика изчислява, 
че един електромобил се нуждае от шест пъти повече съдържание на метал в сравнение с автомобил с двигател. А 
средната вятърна електроцентрала на сушата се нуждае от 9 пъти повече ресурси от газова централа. 
Въпреки това промяната към зелени метали се оказва по-трудна, отколкото отказа от мръсни минерали. Портфолиото на 
петте големи миньора е утежнено от суровините от предишния суперцикъл. Желязната руда и изкопаемите горива носят 
над половината от приходите от добив и три четвърти от брутната оперативна печалба. Високите цени на металите карат 
потенциалните бъдещи цели да изглеждат скъпи. 
Разработването на собствени проекти също създава проблеми. Единият е инвеститорите. След последната загуба на 
акционерна стойност компаниите за добив са контролирани изкъсо. Директорите "знаят, че начинът да бъдат уволнени е 
да се захванат с един от тези мегапроекти", твърди инвеститор. Повечето от паричните потоци идват благодарение на 
нарастващите цени на суровините и се връщат при акционерите под формата на рекордни дивиденти и обратни 
изкупувания. Един от изпълнителните директори се опасява, че силната възвращаемост е променила образа на 
акционерите и е привлякла гладни за печалба инвеститори, които не желаят да влагат в проекти за растеж. 
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На второ място е фактът, че много от зелените метали са твърде малки като пазарна ниша, с която да се захванат 
големите в сектора. Да вземем например лития, който се използва в батериите. През 2004 г. Rio Tinto откри голямо 
находище в Ядар, Сърбия. Щом проектът стартира след няколко години, той може да добави 2-3% към приходите на Rio, 
изчислява Лиъм Фицпатрик от Deutsche Bank. Това не е достатъчно да предизвика промяна във фирма с пазарна 
капитализация от 140 млрд. долара. Пазарът на кобалт е дори още по-малък. 
Изключение прави медта. Използването й в кабели я прави един от най-големите пазари за метали по стойност днес. Ако 
светът трябва да спази климатичните цели, които си е поставил, търсенето на мед може да нарасне почти три пъти. 
Въпреки това намирането на нова ниша за добив на метала е трудна работа. Находищата стават все по-малки, качествата 
на рудите - по-лоши, а това ги прави по-скъпи. Големите компании за добив с изключение може би на авантюриста 
Glencore все повече избягват по-слабо проучените, но богати на мед райони като Демократична република Конго, които 
обикновено са политически нестабилни. Дори когато намерят подходящо находище, увеличаването на продукцията е 
трудна задача заради обществения натиск да намалят последствията за околната среда и гражданите. Една мина се 
нуждае средно от около 15 години, за да премине от откриване към производство. 
След това идва ресурсният национализъм. Пандемията изпразни държавната хазна и минните гиганти се притесняват, че 
ще бъдат помолени да компенсират недостига на пари. Най-големият производител на мед в света, Чили, изготвя нова 
конституция, а закон, който си проправя път в парламента, може да наложи 80% данък върху печалбата от добива. 
Президентът на Перу Педро Кастильо иска да обложи печалбата от минните дейности със 70%. Замбия и Панама, две 
други богати на мед страни, също обмислят по-високи данъци. 
Конкуренцията на по-малките 
Конкуренцията има потенциал да развърже кесиите на минните компании. Малките фирми като Lithium Americas и Global 
Cobalt, както и някои източни гиганти се надяват на бърз успех. Голямата руска компания за добив Norilsk Nickel планира 
да инвестира между 15 и 17.5 млрд. долара през следващите пет години (миналата година тя похарчи 1.7 млрд. долара). 
Китайският й конкурент Zijin Mining също има големи планове за експанзия. Ако цените останат високи, за което някои 
шефове са скептични предвид резкия им скок, както и понижаването на цената на медта след пика й през май, някои 
големи проекти на сложни места като Конго могат отново да изглеждат атрактивно. 
Ценовата промяна може да дойде с любезното съдействие на западните правителства. На 8 юни Белият дом публикува 
преглед на веригите на доставки, според който са необходими повече действия за осигуряване на критично необходими 
минерали като литий и никел. Европейският съюз иска да направи същото със зелената си индустриална стратегия. 
Бартоломео от Vale очаква в бъдеще добивните компании да създадат повече стратегически партньорства с 
правителствата. 
Ако добивът обаче не се увеличи, недостигът на някои метали като мед може да се окаже неизбежен. Част от него може 
да бъде посрещнат чрез заместване с други метали или рециклиране на вече използвани, но няма как това да се случи на 
100%. Инвеститорите аплодират сдържаността на шефовете за добив. Планетата може да предпочете връщане към 
изобилието от миналото. 
 
Мениджър 
 
√ Депутатите отмениха лятната си ваканция. Ще работят през август  
Без дебат депутатите отмениха лятната си ваканция, одобрявайки предложението от "Има такъв народ" със 119 гласа 
"за", без "против" и с двама "въздържали се" от ГЕРБ-СДС. 
"Ние се събрахме преди по-малко от седмица, доста нелепо ще е да излезем след 5 дни във ваканция, при положение че 
все още няма кабинет, не е ясно дали ще има кабинет, освен това има някакви закони, които са изключително важни и 
трябва да бъдат задвижени. Така че да премахнем тази ваканция, да не се правим на мързеливци и да оберем целия 
негативизъм на българските граждани, който ще бъде абсолютно справедлив", посочи председателят на групата Тошко 
Йорданов. 
Припомняме, че според сега действащия Правилник парламентът не работи през август.  
 
√ Стефан Янев очаква коалиционно споразумение с разписани правила и отговорности  
Служебният премиер ген. Стефан Янев призова партиите, които участват в разговори за съставяне на правителство, както 
и да сключат публично коалиционно споразумение с ясно разписани правила и ангажименти. Този коментар той направи 
в началото на редовното заседание на служебния кабинет 
Според него, в политическото говорене думата "коалиция" се заменя с термини с неясно съдържание, например 
"обединение". "Този термин е достатъчно широк и не предполага ясни правила на взаимодействие. Разбирам, че думата 
коалиция до голяма степен е натоварена с негативна конотация, но в същото време коалицията е онзи инструмент, който 
дава възможност за ясни правила за взаимодействие, взимане на решения и ясно носене на отговорност от 
политическите субекти", уточни служебният министър-председател.  
Той отбеляза, че наблюдава, че парламентарно представените политически сили са припознали призивите за диалог, 
ефективност, политическа комуникация и смислени политически действия и взаимодействия.  
"Припознаха необходимостта от сформирането на устойчив и ефективен кабинет на базата на ясни цели и приоритети в 
интерес на българските граждани, които трябва да бъдат реализирани на базата на сериозно парламентарно 
мнозинство. Бяха възприети посланията за необходимост от адекватна политика както в сферата на образованието, така 
и по отношение на борба с корупцията, по отношение на необходимостта от развитие на икономиката и подпомагане на 
българския бизнес, необходимостта от спешни и адекватни мерки за борба с демографска криза, необходимостта от 
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финансова децентрализация и повече правомощия на местната власт така, че да се преодолеят различията в 
икономическото развитие на регионите и местната власт да има повече възможности да решава проблемите на хората", 
добави Стефан Янев. 
Служебният премиер подчерта, че е време да се премине от политическо говорене към реални действия. "Именно в това 
ще проличи отговорността и готовността на политическите сили да работят в обществен интерес и в интерес на България. 
В тази готовност и тяхното поведение и действия ще проличи и мотивацията им и дали могат да гарантират на 
българските избиратели, че не се прави опит за възпроизвеждане на стари и компрометирани модели на поведение", 
уточни той. 
"В този смисъл очаквам политическите партии да строят техните взаимоотношения на базата на публично коалиционно 
споразумение с ясно разписани правила и отговорности за реализиране на обществения интерес. Призивът ми е в 
действие в точно тази посока. Всички тези политики да бъдат в посока устойчивост, предвидимост и ефективност в 
посока обществения интерес", каза още Стефан Янев.  
 
√ Близо 30% от управителите на места за настаняване отчитат ръст на прииходите през юни  
През юни 52,4% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените 
резервации, 62,8% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 42,0% - на нощувката. Това показва 
ежемесечното кратко анкетно проучване на НСИ сред управителите на местата за настаняване, чиято цел е събиране 
информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната. 
По отношение на наетия персонал 9,1% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, 7,7% - „неплатен 
отпуск“, а 7,1% - „освобождаване/съкращаване“. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 6,4% от 
мениджърите, 3,6% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 2,4% - „дистанционна 
форма на работа“. Същевременно 21,0% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за 
подпомагане на работодателите. 
 

Предприети действия спрямо наличния персонал по месеци 

 
Източник: НСИ 

 
През юни 51,3% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с 
предходния месец, а 29,2% отчитат увеличение. 
През следващия един месец 41,5% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 100%“ от разходите за 
дейността със собствени средства, 41,2% - че ще успеят „До 50%“, а 16,9% от анкетираните посочват, че няма да могат да 
се справят сами. 
По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 67,8% от ръководителите смятат да продължат да работят, 
22,4% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 6,1% предвиждат временно да преустановят 
дейността си, а 2,1% прогнозират да я прекратят. 
 
√ Инж. Ивайло Денчев поема временно ръководството на АПИ  
Инж. Ивайло Денчев е назначен за изпълняващ длъжността председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура". Той 
ще остане на този пост до назначаването на титуляр, съобщиха от министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, като оттам уточниха, че той е поел длъжността със заповед на регионалния министър арх. Виолета 
Комитова от понеделник, 26 юли.  
Припомняме, че преди седмица министър Комитова уволни председателя на УС на Агенция "Пътна 
инфраструктура" Апостол Минчев. Причината беше проявеното от него своеволие да спре всички строителни дейности на 
АПИ в цялата страна, включително и в Пловдивска област. Инж. Минчев е разпоредил писмено преустановяването на 
работата и изтеглянето на техниката до второ нареждане.  
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Новият шеф на АПИ Ивайло Денчев е магистър инженер по транспортно строителство, завършил е Университета по 
архитектура, строителство и геодезия. В периода февруари – юни 2017 г. е бил директор на дирекция "Поддържане на 
пътната инфраструктура" в АПИ.  
 
√ Избират през септември шестимата европейски делегирани прокурори от България  
На 10 септември ще се проведе избора на новите шестима европейски делегирани прокурори от България. Изслушването 
на 23-та кандидати ще стане на 8 и 9 септември, стана известно на днешното заседание на Прокурорската колегия. 
Това е вторият опит на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да излъчи представители на Европейската 
прокуратура у нас. При първата процедура Люксембург одобри само четирима наши магистрати от предложените 10, 
като останали шест бяха отхвърлени поради липса на опит да повдигат обвинение или да водят следствие. 
Европейската прокуратура, която официално започна работа на 1 юни, има за цел да разследва случаи на корупция по 
висшите етажи на властта и финансови злоупотреби с пари от ЕС на стойност от 10 млн. евро нагоре. Сега съдебните 
кадровици трябва да попълнят празните места, за което настоя и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши. 
Самата Кьовеши посети България в началото на юни, като тогава eвропейският главен прокурор подчерта, че с 
българското държавно обвинение е подписано работно споразумение за назначаване на 10 души и това не е въпрос, 
който подлежи на дискусия. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1859 долара  
Курсът на еврото днес се насочи към прага от 1,19 долара, тъй като американската валута засили позициите си след 
заседанието на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се търгуваше за 1,1859 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1807 долара. 
 
√ По "Северен поток-2" може да потече газ още тази година  
Изграждането на "Северен поток-2" трябва да завърши до края на август, а първият газ e възожно да бъде пуснат по 
газопровода още тази година. Това обяви вчера шефът на австрийсата компания OMV Райнер Зеле, цитиран от БТА. 
Ще стискам палци за "Северен поток-2". Ръководителят на компанията (оператор Норд стрийм 2 - Nord Stream 2 AG) 
казва, че строителството ще приключи в края на август. Затова вярваме, че тази година може да потече газ, има голям 
шанс това да стане, каза Зеле, цитиран от ТАСС. Той очаква пусково-наладъчните работи да започнат през втората 
половина на 2021 година. 
Ръководителят на OMV приветства споразумението за "Северен поток-2" между САЩ и Германия, тъй като според него то 
ще осигури завършването на проекта и въвеждането в експлоатация на газопровода. 
Райнер Зеле говори на пресконференция по повод корпоративия отчет на OMV за второто тримесечие. 
 
√ Ръст на цените на петрола на фона на данните за запасите в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, след като запасите в САЩ паднаха до най-ниското си 
ниво от януари 2020 г., предаде Ройтерс. 
Към 8:15 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,26 долара, или 0,35%, до 75 долара за барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,26 долара, или 0,36%, до 72,65 долара за барел. 
Брентът прескочи прага от 75 долара за първи път от повече от две години през юни, но в началото на юли цената му 
падна рязко на фона на страховете около бързото разпространение на Delta варианта на коронавируса и сделката между 
страните от ОПЕК+ за увеличаване на добива. 
„Запасите от петрол предполагат, че ръста на случаите на заразени с Делта варианта на коронавируса има слабо влияние 
върху мобилността на хората“, коментираха анализатори на ANZ. 
Администрацията за енергийна информация съобщи, че запасите от суров петрол на САЩ са намалели с 4,1 млн. барела 
в седмицата до 23 юли. Това е девети седмичен спад в рамките на десет седмици. Анализаторите очакваха спад от 3,43 
млн. барела. В същото време запасите от бензин са намалели с 2,1 млн. барела, достигайки нивата си от преди 
пандемията. Възстановяването на американската икономика продължава да върви добре въпреки ръста на инфекциите с 
COVID-19, като вчера Федералният резерв на САЩ запази рекордно ниската си лихва и заяви, че продължава разговорите 
за съкращаване на програмите за парична подкрепа. Въпреки това някои анализатори се притесняват, че търсенето на 
бензин в САЩ и Европа започва да достига плато. Според тях нивата на търсене от преди пандемията няма да бъдат 
достигнати преди следващата година. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в зелено след два дни на загуби  
Водещите европейски фондови индекси регистрираха повишения в ранната търговия в сряда, подкрепени от добрите 
финансови отчети на британската банка Barclays, германската банка Deutsche Bank и френската компания за луксозни 
стоки Kering, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши 2,2 пункта, или 0,48%, до 460,85 пункта, след като завърши предходните 
две сесии в червения сектор.  Немският показател DAX напредна с 43,96 пункта, или 0,28%, до 15 563,09 пункта. Водещият 
индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа ръст от 22,73 пункта, или 0,32%, до 7 018,81 пункта. Френският измерител 
CAC 40 се повиши с 57,77 пункта, или 0,88%, до 6 589,69 пункта. 
Акциите на Barclays поскъпнаха с 4,23%, след като банката обяви, че ще изплати над 1 млрд. долара на инвеститорите си 
под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции. Банката отчете печалба преди данъчно облагане от 5 млрд. 
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паунда (6,94 млрд. долара) за първите шест месеца на година. Прогнозата на анализаторите бе за печалба от 4,1 млрд. 
паунда. За същия период на миналата година банката генерира печалба преди данъчно облагане от 1,3 млрд. долара. 
Банковият сектор бе подкрепен и от доброто представяне на Duetsche Bank. Германската банка отчете нетна печалба от 
692 млн. евро за второто тримесечие на годината при прогноза на анализаторите за нетна печалба от 328 млн. долара. За 
тримесечието тя регистрира приходи от 6,2 млрд. евро, което представлява лек спад на годишна база. Акциите и 
поскъпнаха с 0,15%. 
Цената на книжата на Kering скочи с3,72%„ след като френската група за луксозни стоки обяви, че продажбите и през 
второто тримесечие са се почти удвоили, основно благодарение на търсенето на продукти от марката Gucci. Компанията 
отечете приходи от 8,05 млрд. евро за първата половина на годината, което е ръст от 54,1% в сравнение със същия 
период на предходната година. Само през последното тримесечие продажбите на компанията са нараснали с 11,2% на 
годишна база до 4,16 млрд. евро. 
Анализаторите очакват компаниите от STOXX 600 да отчетът среден ръст на приходите през второто тримесечие от 
120,8%, сочат изчисленията на Refinitiv IBES. Миналата седмица прогнозата бе за ръст от 115,2%. 
 „Основите на пазара остават такива, каквито бяха досега. Имаме стабилни компании, които отчитат по-добри печалби “, 
коментира Дейвид Милър, инвестиционен директор в Quilter Cheviot Investment Management. 
„Рейтингите определено са по-високи, отколкото бяха, но те са подкрепени от ръст на печалбите и благоприятната 
политика на централните банки“, добави той. 
Акциите на Wizz Air поскъпнаха с 5=6,20%, след като унгарския авиопревозвач прогнозира, че капацитетът на полетите ще 
достигне до 90% и 100% от нивата преди пандемията през юли и август. 
Цените на книжата на easyJet и IAG се повишиха с 4,87% и 4,23%, след като в медиите се появи информация, че 
Обединеното кралство ще освободи напълно ваксинираните граждани на САЩ и страните от ЕС от спазване на 10 дневна 
карантина при влизане в държавата. 
Акциите на нидерландската компания за оборудване за производство на чипове ASML поевтиняха с 1,13%, след като 
прогнозата на компанията за растеж на приходите не отговори на очакванията на анализаторите. 
Загуби в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения във вторник, регистрирайки загуби за първи път 
от шест дни, предаде Си Ен Би Си. Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 85,79 пункта, или 0,24%, до 35 058,52 
пункта, след като по-рано не надолу с 266 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 20,84 
пункта, или 0,47%, до 4 401,46 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 180,14 пункта от 
стойността си, или 1,21%, достигайки ниво от 14 660,58 пункта. Предходната сесия и трите индекса достигнаха рекордни 
върхове. 
Акциите на UPS поевтиняха с 6,99%, след като американската компания, специализирана в експресни доставки и 
логистика, отчете по-слаби от очакваното приходи на местния си пазар. 
Цената на книжата на Tesla се понижи с 1,95%, въпреки че компанията отчете по-добри от прогнозираното резултати за 
второто тримесечие. Нетната печалба на компанията на Илон Мъск е достигнала 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. Разпродажбата на Уолстрийт дойде след 
поредния ден на тежки загуби на азиатския пазар. Във вторник хонконгският бенчмарк Hang Seng се срина с повече от 4% 
на фона на действията на Пекин за затягане на контрола върху технологичния и образователен сектор на Китай. 
„Пазарната волатилността расте, тъй като опасенията около новите варианти на вируса бяха засилени от вялата лятна 
търговия“, коментира жийн Бойвин, глобален ръководител на BlackRock Investment Institute. 
До момента 88% от компаниите от S&P 500 са отчели по-добра от очакваното печалба за акция, сочат данните на FactSet. 
Ако този процент се запази, той ще бъде най-високият от 2008 г., когато компанията започва да следи този показател. 
Инвеститорите чакат решението от заседанието на Федералния резерв за паричната политика, което трябва да стане ясно 
по-късно днес. 
Във вторник Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че инфлацията да се окаже повече от преходна, което 
може да накара централните банки да предприемат мерки по-рано от очакваното. 
Нови понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в 
сряда, но Хонконгският бенчарк Hang Seng опита да възстанови част от загубите, натрупани през последните дава дни, 
предаде Си Ен Би си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 388,56 пункта, или 1,39%, до 27 581,66 
пункта. Акциите на Mitsubishi Motors скочиха с 8,42%, след като компанията повиши прогнозата си за оперативна печалба 
с 33,3% за фискаланта година, която ще завърши на 31 март 2022 г. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа спад от 19,59 пункта, или 0,58%, до 3 361,59 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 18,23 пункта от стойността си, или 0,78%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 313,20 пункта. Хонконгският бенчмарк Hang Seng напредна с 387,45 пункта, или 1,54%, до 25 473,88 пункта. 
Листнатите в Хонконг акции на технологичните гиганти Alibaba, Tencent и Meituan поевтиняха съответно с 1,83%, 0,27% и 
7,53%.  Цените на книжата на фирмите от сектора на частното образование, който попадна под мерника на Пекин, също 
нараснаха, като тези на New Oriental Education & Technology Group и Koolearn Technology скочиха с 9,71% и 9,16%. 
Южнокорейският показател Kospi напредна с 4,33 пункта, или 0,13%, до 3 236,86 пункта. В Австралия индексът ASX200 
отчете спад от 52,1 пункта, или 0,71%, до 7 379,3 пункта. 
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У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 3,47 пункта, или 0,62%„ до 567,23 пункта. BGBX40 напредна с 1,36 пункта, или 1,09%, до 125,95 пункта. BGTR30 се 
повиши с 3,52 пункта, или 0,58%, до 606,24 пункта. BGREIT напредна с 0,38 пункта, или 0,24%, до 159,62 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Мая и "Да, България" задават тренд на 28 юли: Коалиция "4 анти" ДПС и ГЕРБ замига в червено - уж не бяха 
важни кои ще са министри, а вече искат и име на новия Гешев 
в. 24 часа - Урологът Силви Кирилов отказал за здравен министър, Янаки Стоилов все по-близо да остане правосъден 
в. Монитор - Шампанското двойно по-скъпо от нощувката 
в. Телеграф - 1500 бежанци щурмуват границата на седмица 
в. Труд - Трифонов спазарил червена патерица 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Помощите за 670 000 инвалиди се вдигат между 3 и 25 лева 
в. 24 часа - Нов проект отпушва трафика от курортите през Бургас към София 
в. Монитор - Бойко Рашков: Над 123 протестиращи са били подслушвани 
в. Труд - Хазната дава заплатите при затворен бизнес 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Петър Витанов, евродепутат от БСП: Проблемът на БСП не е само лидерски, а и идеен - призната ли е за 
носител на левите ценности 
в. Телеграф - Архитект Дора Иванова: 50 000 посетиха Бузлуджа още преди да сме я оправили 
в. Труд - Мариета Райкова, председател на Специализирания наказателен съд, пред "Труд": Ако закрият 
специализираното правосъдие, над 100 дела може да започнат отначало 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Чакайте до 30% скок на потреблението 
в. Монитор - Шампанско и сълзи 
в. Телеграф - Нова мигрантска криза чука на вратата ни 
в. Труд - Комунизмът не работи, дори да е пребоядисан в зелено 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- По кои теми сближиха позиции БСП и ИТН и каква е цената на подкрепата за бъдещия кабинет? Гост: зам.-
председателят на ПГ на „БСП за България" Кристиан Вигенин 

- Защо директорът на Общинското предприятие „Софияплан" подаде оставка - позиция на арх. Любомир Георгиев 
- За очакваната нова вълна на Covid и подготовката на здравната система. Гост: д-р Гергана Николова 
- Как се работи при 40 градуса и защитени ли са правата на работниците - какво съветва Инспекцията по труда 
- Куче живее повече от 2 месеца на гроба на починалата си стопанка - историята на Хачи от пазарджишкото село  

Пищигово. 
 

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

