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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНТ 
 
√ Радев връчва мандата за съставяне на правителство на ИТН днес в 17.00 часа 
Президентът Румен Радев заяви пред медиите, че ще връчи проучвателния мандат за съставяне на правителство на "Има 
такъв народ" днес в 17.00 часа. 
"Дадох време на партиите, но виждате, че конструктивният диалог се разпада. В тази ситуация, вместо диалог вие чувате 
атаки към служебните министри, които доскоро бяха увещавани да останат в редовния кабинет. 
България е изправена пред предизвикателства, които изискват час по-скоро да имаме редовно правителство и време е 
българите да узнаят кой е кандидатът за министър-председател и какви са истинските намерения на победителите в 
изборите. Затова ще връча проучвателния мандат на партия "Има такъв народ" днес в 17.00 часа. Оттам-нататък действаме 
по процедура", каза Радев. 
Той е в Плевен, за да връчи дипломите и присвояване на първо офицерско звание на курсантите на Висшето 
военновъздушно училище „Георги Бенковски“. Офицери стават 43 курсанти. 
 
√ Кабинетът спира строителството на нов правителствен комплекс в "София Тех Парк”  
Правителството реши да бъдат спрени всички действия и процедури, свързани с изграждането на нов правителствен 
комплекс на територията на "СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД (СТП АД) от "Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК ЕАД) до 
обединяване на всички заинтересовани ведомства около конкретната нужда от строителството му, съобщиха от 
правителствената информационна служба. 
Ще бъде създадена Междуведомствена работна група към министъра на икономиката, в състав всички заинтересовани 
ведомства, която да изследва необходимостта и целесъобразността от строителството на нов правителствен комплекс. 
Работната група ще разгледа конкретните изисквания за работни и поддържащи дейността помещения, тяхното 
разпределение и други специфични особености, необходими за изработване на функционален идеен проект и да 
представи доклад от дейността си пред Министерския съвет с цел окончателно взимане на решение. 
Правителството оправомощава министъра на икономиката да сведе до знанието на ДКК ЕАД и "Монтажи“ ЕАД така 
приетите решения и да възложи на ДКК ЕАД предприемането на необходимите действия, за ограничаване потенциалните 
вреди за държавата, както и за нейните дъщерни дружества. 
 
√ Кабинетът предлага забрана на политическата и партийна дейност в училище  
В системата на предучилищното и училищното образование се забранява осъществяването на политическа и партийна 
дейност. При изпълнение на своите функции педагогическите специалисти трябва да са политически неутрални и не могат 
да налагат идеологически и политически убеждения. Изискването за политически неутралитет и забраната за политическа 
дейност важат също за началниците и служителите в регионалните управления на образованието (РУО). 
Това е записано в проект за изменение и допълнение в Закона за предучилищното и училищното образование, приет от 
Министерския съвет днес. Ако тези промени бъдат гласувани в Народното събрание, системата на средното образование 
ще се деполитизира със закон. 
Предложението на просветното министерство е провокирано от множество случаи, при които служители от РУО в страната 
извършват политическа дейност и участват активно в партийни мероприятия по време на предизборни кампании за 
различните видове избори, включително и в качеството им на кандидати от името на партии и коалиции. 
В системата на предучилищното и училищното образование, която следва да е неполитическа и надпартийна, са създадени 
видими зависимости от политическо и партийно естество. Подобни дейности могат да изместят професионалното и 
експертно начало при назначенията и управлението на образователната система и да доведат до недопустимо 
политическо влияние върху учителите и учениците, се посочва в мотивите към проекта. 
Целта на измененията е високата експертиза и професионализъм да се издигнат в основни принципи на системата. 
 
√ Условията на труд в жегите - спазват ли работодателите правата на служителите си?  
От Бюрото по труда предупреждават, че горещите дни продължават и в следващите дни, а с високите температури се 
повишават и рисковете от трудови злополуки. При оранжев и червен код на температурите работодателите са длъжни да 
въведат специални мерки за безопасност на работниците си. 
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Дина Христова, експерт в "Главна инспекция по труда", разказа в студиото на "Денят започва", че големите нарушения са 
при работа на закрито. Даде пример с това, че не навсякъде могат да бъдат осигурени ефективни технически средства, 
които да охлаждат. Наблюденията на агенцията са, че работодателите полагат усилия и предприемат мерки доколкото е 
възможно. Христова обясни, че при работа на закрито има диапазон на оптималните допустими температури, който зависи 
от типа работа - от 15 до 28 градуса. 
"Сигналите от години основно са от работа на закрито. Като говорим за работа навън, особено за строителство, 
явно хората осъзнават, че работниците трудно могат да бъдат ефективни при тези температури. При работа 
навън обикновено се използват т.нар. организационни мерки - да започнем в 7.00 ч., да свършим в 12.00 ч., да започнем 
пак в 16.00 ч.", казва Христова. 
Тя призова хората да подават сигнали при нарушения. При всяка проверка инспекторите проверяват дали има оценен риск, 
дали има разписани мерки. 
Санкциите за нарушения са определени в Кодекса на труда, но обикновено преди работодателят да бъде санкциониран, 
инспекторите му дават предписание, с което да отстрани нарушението, без да плаща. При неизпълнение санкцията е от 
1500 до 15 000 лв. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Заев покани България да се присъедини към т.нар. "мини- Шенген"  
Премиерът на Република Северна Македония заяви, че България е добре дошла да се присъедини към инициативата 
"Отворени Балкани", позната под името "мини-Шенген". 
В Скопие Зоран Заев, сръбският президент Александър Вучич и албанският премиер Еди Рама обявиха новата регионална 
инициатива, която трябва да покаже, че страните от тази част на Европа могат да си сътрудничат и да вземат решения 
самостоятелно. 
Заев посочи като примери пътуването на хората от региона с лични карти и размяната на ресурси за справяне с бедствията. 
Той добави, че очаква сформирането на правителство в България, за да продължат преговорите за намиране на решение. 
 
√ Депутати протестират срещу зеления паспорт в Италия  
Протест в парламента в Италия срещу въвеждането на зелените паспорти. 
Група крайнодесни депутати прекъсна заседанието и застана в центъра на залата с табели с надпис "не на COVID 
сертификатите". 
Дебатът в италианския парламент временно беше прекъснат, докато се потуши напрежението. 
Очаква се до дни Рим да въведе новите мерки, които да включват редица ограничения за хората, които не са си поставили 
ваксина срещу коронавирус. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев участва в тържествено връчване на дипломи на курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“  
Президентът Румен Радев ще бъде в Плевен, за да участва в тържествен ритуал по връчване на дипломите и присвояване 
на първо офицерско звание на курсантите на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.  
Офицери стават 43 курсанти. 
Гордеем се с този випуск, който постигна на държавните изпити отличен успех, каза началникът на училището бригаден 
генерал Юлиян Радойски: 
„Курсантите по план трябваше да налетят 200 часа, но, за съжаление, налетяха едва само 30 тези 4 години. Проблемът се 
явява от там, че курсантите учат своята теоретична подготовка във военно-въздушното училище, а своя стаж го карат в 
структурите на ВВС в учебната авиационна база, в която приоритетът не са курсантите, а другите летци си изпълняват 
часовете планирани в учебните програми. Остана единствено да се обърна към министъра на отбраната и 
президента,  което ще го направя на 30 юли, за да има едно пълноценно обучение. Учебната база и военното училище 
трябва да се слеят“.  
 
√ Депутатите отново изслушват Бойко Рашков  
Депутатите ще изслушат отново министъра на вътрешните работи от служебното правителство Бойко Рашков по искане на 
ГЕРБ-СДС - този път за степента на миграционен натиск у нас. За 46-ото Народно събрание днес е първият петъчен 
парламентарен контрол. 
В процедурата се настоява Бойко Рашков да информира Народното събрание и за нелегалната миграция на територията 
на страната за периода на служебното правителство. Депутатът Христо Гаджев уточни: 
„Искаме първо да видим какво е състоянието, какви мерки взема МВР и взема ли въобще мерки да предотврати влизането 
на територията на България нелегално“. 
Рашков бе изслушван и в сряда във връзка с изнесените от него твърдения за незаконно подслушване на политици и 
граждани. 
В рамките на петъчния парламентарен контрол девет министри от служебния кабинет ще отговарят на 20 въпроса и две 
питания на депутати. 
От вътрешния министър Бойко Рашков са изискани конкретни данни за образуваните досъдебни производства за купуване 
на гласове. 
Министърът на икономиката Кирил Петков ще информира за управлението на европейски пари в подкрепа на бизнеса. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/usloviyata-na-trud-v-zhegite-spazvat-li-rabotodatelite-pravata-na-sluzhitelite-si-1163952news.html
https://bnr.bg/horizont/post/101504854/hristo-gadjev
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За събраните по съдебен ред средства от задълженията към държавата от хазартния бизнес в размер на 700 млн. лева ще 
отговаря финансовият министър Асен Василев.   
 
√ Пеканов: 8 млрд. лв. частни инвестиции ще бъдат стимулирани чрез Плана за възстановяване 
От Брюксел страната ни може да разчита на 12,6 милиарда лева 
С обновената версия на Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат стимулирани 8 милиарда лева частни инвестиции. 
Това заяви от парламентарната трибуна вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му остават проблемни области като 
енергетиката.  
Депутати неколкократно поставиха въпроса за бъдещето на въглищната индустрия в Маришкия басейн, но Пеканов заяви, 
че това не е решение, което може да вземе служебен кабинет. 
В същото време в сферата на енергетиката са добавени нови проекти и три реформи, обяви вицепремиерът: 
"Това са например трите нови реформи - за стимулиране производството на електроенергия от ВЕИ, либерализация на 
пазара за електроенергия на дребно, както и важна реформа за създаването на комисия за енергиен преход. Една комисия, 
която ясно да ни даде сценариите пред българската енергетика за пътна карта за климатична неутралност - именно, за да 
можем да взимаме решенията, които са важни пред нас и да знаем рисковете, които могат да произтичат от тях". 
От Брюксел индикациите са, че е важно планът да е добър, а не да бъде предаден бързо, допълни Пеканов, макар и да 
призна, че има риск от забавяне на получаване на средствата. 
Парите за България обаче не са застрашени, гарантира за пореден път вицепремиерът. 
От Брюксел страната ни може да разчита на 12,6 млрд. лева.  
 
√ Надзорният съвет на ББР подготвя сигнал до прокуратурата за отпуснат от банката заем  
Надзорният съвет на Българската банка за развитие подготвя сигнал до прокуратурата за заем, отпуснат при предишното 
управление, обяви икономическият министър Кирил Петков в парламента. Около 250 милиона лева трябва да бъдат 
провизирани заради рискови кредити, допълни Петков. Въпреки лошите резултати, един от бившите управители е 
получавал над 460 000 лева годишна заплата. 
В момента се търсят икономически свързаности с бившия депутат от ДПС Делян Пеевски заради санкциите му по глобалния 
пакт „Магнитски“, но самият Пеевски като физическо лице никога не е кредитиран от ББР. 
Редица лоши практики при кредитирането са установени при Българската банка за развитие, които ще бъдат предадени 
на прокуратурата, обяви министър Кирил Петков. Първият голям проблемен кредит е обезпечен с имот, но при 
затруднения на обслужването му консултант предлага разделянето на компанията и заема на две: 
"При това интересно разделение на риска и заема много ясно се вижда, че рискът на банката е бил изцяло сложен по най-
неподходящия начин. По този казус Надзорът на ББР в момента събира тези данни и ще ги вкара в прокуратурата". 
Петков се обяви банката да бъде разделена условно на проблемно и друго портфолио: 
"Така, че едното да не влияе на другото и да имаме ясна концепция какво се случва. Това, което е с проблемното 
портфолио, трябва лека-полека да се опитаме да го намалим по начин, по който данъкоплатецът да не загуби част от 
парите си". 
Икономическият министър смята, че ББР трябва да има представител в Първа инвестиционна банка, защото в момента 
притежава около 18 на сто от нея. След като акциите на частната банка поскъпнат над цената, на която ББР ги е закупила, 
тя трябва да излезе от ПИБ, защото не е нейна работа да притежава част от частна банкова институция: 
"При тази следваща стъпка бих се радвал, ако пазарните акции на ПИБ се качат над или равно на 5 лева и в момента, когато 
това се случи, да можем да излезем максимално бързо, защото не е ролята на Българската банка за развитие според мен, 
да даръжи такава инвестиция". 
Кирил Петков е убеден, че ББР трябва да функционира като държавна банка.  
 
√ Министър Кацаров издаде три заповеди във връзка с удължаването на извънредната Covid обстановка  
Във връзка с решението на Министерския съвет за удължаване на извънредната епидемична обстановка до 31 август 
министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издаде три заповеди, с които въвежда временни 
противоепидемични мерки на територията на страната. 
Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и 
членове на техните семейства, които пристигат от държава в червената зона и които представят при влизането си в 
страната само един от следните документи: валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване 
(или аналогичен документ, съдържащ същите данни), или отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в 
страната PCR тест (удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ), 
се поставят под 10-дневна карантина. При предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат 
от проведен до 24 часа от влизането в страната PCR тест, директорът на съответната регионална здравна инспекция може 
да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина. Това нарежда здравният министър със Заповед № РД-01-
645/28.07.2021 г., която влезе в сила от вчера, 29 юли. 
В същата заповед е разписано, че децата от 12 до 18 години, които пристигат на територията на страната от държава, 
попадаща в червена зона, се допускат при представяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в 
България PCR тест, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, 
съдържащ същите данни. В случай че не представят такъв документ, те се поставят под 10-дневна карантина. За децата, 
които са български граждани или лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България, 

https://bnr.bg/post/101505769/petkov-upravitel-v-bbr-e-imal-468-000-leva-godishna-zaplata
https://bnr.bg/post/101505769/petkov-upravitel-v-bbr-e-imal-468-000-leva-godishna-zaplata
https://bnr.bg/horizont/post/101291104
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministr-kacarov-izdade-tri-zapovedi-vv-vrzka-s-udl/
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministr-kacarov-izdade-tri-zapovedi-vv-vrzka-s-udl/
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карантината може да бъде отменена от директора на съответната регионална здравна инспекция при предоставяне по 
електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа от влизането в страната PCR тест. 
Непроменени остават общите противоепидемични мерки, посочени в Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г. и Заповед № РД-
01-647/29.07.2021 г., които влизат в сила от 1 август. 
 
√ Георги Тодоров: На Летище София нищо не се е променило към днешна дата  
Интервю на Диана Дончева с Георги Тодоров 
„Към днешна дата не съм доволен от това, което извършва концесионерът. Хората и обществото очакват бързи и 
навременни промени. Тези бързи промени, видими, които трябва да касаят обслужването на пътниците, не ги 
наблюдавам.“ Това заяви пред БНР служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Георги Тодоров за концесията на Летище София. 
Нарочна проверка на Летище София е показала, че „нищо не се е променило към днешна дата“, допълни Тодоров. 
„Няма трафик, обслужването на пътниците се извършва бавно, не виждам промени в търговските площи, нито в удобствата 
за пътниците, които изчакват съответния полет, хигиената не е на достатъчно високо ниво – санитарните помещения просто 
не искам да ги коментирам.“ 
Министър Тодоров припомни, че скоро ще изтекат първите 100 дни от ефективната дата на концесията и съобщи, че 
„санкции ще има такива, каквито са предвидени по концесионния договор“. 
Относно държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по случая с морската естакада на Шабла Тодоров 
поясни, че „в доклада на Агенция „Държавна финансова инспекция“ се констатират данни, че вероятно се касае за 
индикатори за измама“. 
След проверката на прокуратурата могат да се коментират детайли, уточни той. 
„Договорът е сключен още през 2014 г. Има констатации, които е направила Държавната финансова инспекция, от които 
може да се направи извод за преднамерено, невярно или неточно предоставяне на факти относно изпълнението на 
договора, сключен между държавното предприятие и изпълнителя“, поясни Георги Тодоров. 
По казуса с разпоредените проверки за ремонт на вагони и охраната в БДЖ Тодоров посочи, че констатациите, представени 
от звеното за вътрешен одит, са отправени към АДФИ. 
„НКЖИ работят с пълна сила и пара към днешна дата“, увери още служебният министър на транспорта. 
По темата за пътната безопасност Георги Тодоров подчерта, че тази година показателите за жертвите и пострадалите при 
ПТП са „доста повече, отколкото миналата година“. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Велислав Минеков ще отговаря на въпроси на граждани и медии  
Служебният министър на културата Велислав Минеков ще отговаря на въпроси на граждани и медии. Въпросите ще могат 
да се задават в рамките на живо излъчване от 8:30 на страницата на Министерския съвет. 
„Изглежда, че време за култура никога няма, но в петък в 8.30 съм готов да отговоря на всички ваши въпроси, предпочитам 
неудобните“, заяви служебният министър на културата. 
Минеков ще отговаря на въпросите в  рубриката „Властта говори! Открито“. 
В инициативата участват членове на служебното правителство всеки петък. 
 
√ Възстановяват 25% от допустимите разходи за производство на аудиовизуална продукция у нас  
След промени в Закона за филмовата индустрия, Министерството на културата ще възстановява 25% от допустимите 
разходи, извършени в България за производството на аудиовизуална продукция. Насърчителната мярка ще мултиплицира 
ефекта в българската икономика в пъти, съобщи заместник-миистърът на икономиката, Калина Константинова: 
"Това ще създаде работа както вече споменахме, на компании от малкия и среден бизнес, българският малък и среден 
бизнес, и от креативните индустрии, и от IT-индустрията, и от доста от тези фирми, които работят в сектори с добавена 
стойност, тоест ще развие не само филмовата индустрия, а и много тангентни сектори, които също работят по части от 
филмовата продукция". 
Филмовата компания "Дисни" вече е с проект за инвестиции в България. Интерес е заявен и от "Нетфликс", съобщиха от 
Министерството на икономиката. 
 
√ Никола Филипов: Служебният кабинет няма правомощия за пенсионна реформа  
Социалната политика е прерогатив на редовните правителства, посочи Никола Филипов по повод повишението на 
пенсиите, предвидено от 1 октомври. 
"Важна тема, която остана на заден план заради политическите драми. Да се повишат пенсиите звучи добре, прекрасно е. 
Всяка една партия, която покачва пенсиите, си дава вид, че мисли за възрастните хора. Въпросът е, откъде ще дойдат тези 
пари? Служебният кабинет е абсурд да променя пенсионната система, защото няма правомощията. Това е прерогатив 
изцяло на редовните правителства. Предложението е да се повишат с 16 %, но това ще доведе до 2 милиарда 
допълнителни разходи. Когато се прави такава фундаментална реформа, трябва да е ясно откъде ще дойдат парите. На 
този етап такава информация няма. Трябва да се замислим, когато ни обещават такива прекрасни неща, защото парите 
трябва да дойдат някак. Ще има и следващата вълна на COVID-19, което значи спад на европейската и нашата 
икономика. Мотивите на Асен Василев за увеличението са концептуално сбъркани. От една страна, има подобрение на 
макроикономическата обстановка, имаме повече приходи, остават рисковете с кризата, заделят се над милиард за 

https://bnr.bg/post/101505417/georgi-todorov-na-letishte-sofia-nishto-ne-se-e-promenilo-kam-dneshna-data
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подготовка за новата вълна и за подкрепа на бизнеса, но от друга страна, хем има криза, хем има очакване за събираемост 
на приходите". 
Проблемът в пенсионната система е генерирането на дефицит, каза още финансистът. 
"Нашата пенсионна система е такава, че винаги ще има системно генериране на дефицит. Малко над 50 % от бюджета на 
НОИ се финансира от държавата. Представете си го така: като продънена каса". 
Пенсионната реформа в момента е популизъм, на мнение е Филипов. 
"Когнитивен дисонанс: когато го правеше предишният кабинет, беше популизъм, купуване на гласоподаватели. Тази мярка 
с добавката от 50 лева беше временна, струваше 104 милиона лева на бюджета на месец. Нямаше идея да продължи 
вечно. Това, което сега се предлага, е увеличение с над 2 милиарда лева. Изведнъж обаче се оказа, че това не е популистко. 
Забележителното е, че едното е негативно, а другото е хубаво". 
Нужен ли е по-устойчив модел? 
"Не е сега моментът за промяна на пенсионната система. Моделът към момента е добър. Частните фондове са позитивно 
нещо. Големият проблем е, че голяма част от българите не се осигуряват на реалната си заплата, това е и причината да се 
генерира дупката в бюджета на НОИ, а това означава, че всяка година трябва да се субсидира от държавата. Позитивен 
момент от пандемията е, че хората разбраха, че трябва да се осигуряват на реалните си доходи. Нека да поработи НОИ в 
текущата ситуация, да видим колко пари ще се събират, когато икономиката се възстанови, когато хората започнат да се 
осигуряват на реалната си заплата. Тогава можем да започнем по-задълбочен и смислен дебат на темата. Механичното 
увеличение не е решение. Тези пари ще се генерират или с последвало увеличение на данъците, или с нови дългове.  
 
√ КЗК установи картел при санирането в Пловдив 
Участниците се споразумели за разпределянето на обектите и цените 
Комисията за защита на конкуренцията установи картел от 30 фирми, участвали в санирането на блокове в Пловдив по 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Десетина от тях са пловдивски. 
Разследвани са общо 38 фирми и/или обединения.  
От комисията посочват, че в периода 01.10.2015 – 26.06.2017 г. фирмите са извършили нарушение на чл. 15, ал. 1 от Закона 
за защита на конкуренцията – за забрана на всякакви споразумения за ограничаване или нарушаване на конкуренцията 
чрез пряко или косвено определяне на цени и други търговски условия. 
Комисията е установила, че участниците са се споразумели за разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както 
и за цените, които да предложат на възложителя. Споразумението има за цел пълно предотвратяване на конкуренцията 
при подаването на оферти в процедурата, като определя печелившия участник по всяка обособена позиция и така 
предопределя избора на възложителя. 
Изводите на Комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и 
доказателства от възложителите, както и от самите участници. 
КЗК е освободила от санкция един от участниците в картела и е намалила наполовина глобата на друг заради съдействие 
от страна на 2-те фирми в разследването. Общият размер на наложените санкции е 388 687 лв. 
Санкционираните фирми имат право да обжалват.  
 
√ Трима безработни се борят за едно работно място във Варна  
На работа в област Варна през периода януари-юни 2021 г. са постъпили 8219 безработни. Само през месец юни 2021 г. на 
работа са устроени 1691 души. Делът на реализираните на първичния трудов пазар е 81,4% от общия брой започнали 
работа лица. През месеца в трудова заетост са устроени 226 младежи на възраст до 29 години, както и 132 продължително 
безработни  (с регистрация в бюрата по труда над 1 година). Това  съобщават от Регионална служба по заетостта във Варна. 
През юни 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1596 работни места. На първичния пазар са обявени 1300 
работни места.  
Най-много от заявените през юни работни позиции са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (667). Следват 
търговия (175), образование (95), преработващата промишленост (68) и административни и стопански дейности (47). По 
програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта са обявени 115 работни места, а по схеми на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 181 работни места. 
От началото на годината броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда от област Варна е намалял с 4998. Броят 
на регистрираните безработни в края на месец юни е 7496, с 1473 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на 
безработица във Варненска област през юни 2021 г. е 3,4%1. В сравнение с предходния месец се отчита спад с 0,6 
процентни пункта на равнището на безработица, През юни 2021 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по 
труда в областта са се конкурирали средно по трима. 
В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец юни 2021 г. е 3989 с 831 по-малко спрямо предходния 
месец. Равнището на безработица в града е 2,1%, с 2,9 процентни пункта по-високо спрямо юни предходната година. В 
сравнение с май 2021 г. се отчита спад с 0,5 процентни пункта. 
 
√ Финансови облекчения за търговците в Ловеч, пострадали от Covid пандемията  
Общинският съвет в Ловеч е взел решение на вчерашното си заседание за финансово облекчение на търговците в града, 
които търпят загуби от ограниченията заради пандемията. 
По време на заседанието представители на  Сдружението на  хотелиерите, ресторантьорите и питиепродавците - "Мелта“ 
посочиха какви са загубите на търговците по време на пандемията. 
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Прието беше предложението на общинския съветник Кирил Гумнеров, с което се освобождават от заплащане на такса 
тротоарно право до края на 2021 г. всички заведения за обществено хранене и кафетерии на територията на общината.  
Решението  се отнася за терени – общинска собственост за поставяне на маси и столове за сервиране на открито пред 
заведения за хранене и развлечения. 
 
√ Владимир Иванов: Благоевград продължава да бъде най-скъпият град в България  
Интервю на Биляна Славчева с Владимир Иванов 
В разгара на лятото, когато пазарите и тържищата изобилстват от плодове и зеленчуци, а реколтата от зърно и слънчоглед 
се очаква да бъде много добра, цените на основни хранителни продукти продължават да варират, макар и с леко движение 
нагоре. Така е и в Благоевград, който продължава да държи челна позиция в класацията на най-скъпите градове в 
България. Информацията потвърди за Радио Благоевград Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по 
стоковите борси и тържища /ДКСБТ/. 
Според нето, като тенденция е трудно да се говори за повишаване на цените като цяло, тъй като при основните храни и 
тези, които са важни за изхранването на населението, има стабилитет. Задържат се цените на млечните продукти, а тези 
на свинското месо тръгват надолу. Повечето от плодовете и зеленчуците имат вариативни цени. Например, доматите са 
поскъпнали с около 5 %, спрямо миналата година, по-висока е цената на краставиците, картофите и зелето. С около 50 % 
са поскъпнали прасковите тази година, най-вероятно причината е в дефицита на сладкия плод.  С 2 лева като цяло, е по-
скъпа и „потребителската кошница“, в сравнение със същия период на 2020г. 
„Пазарът се оживи, след като се омекотиха част от мерките. Наблюдава се един пазарен ентусиазъм, това донякъде 
създаде някаква тяга, но трудно можем да говорим за промяна на тенденциите. През последните десет дни, отчитаме 
стабилизиране на цените на захарта, фасула, олиото, брашното, яйцата, кашкавала, скумрията, свинското и пилешкото 
месо. Единственият продукт, който отбеляза ръст през миналата година е олиото, вследствие на лошата реколта. Тази 
година се очаква много добра слънчогледова реколта, което неминуемо ще доведе и до понижение цената на олиото, но 
чак септември месец, когато се продадат по-скъпите количества и когато дойде новата реколта“ – уточни Владимир 
Иванов. 
Според него, се очаква и много добра зърнена реколта, над 6 милиона тона. Няма икономически фактори, които да 
обуславят резки движения по отношение цените на храните в близко бъдеще освен, ако няма резки климатични промени. 
Владимир Иванов коментира и мнения на жители на Благоевград, по отношение цените на храните. Според част от тях, те 
са нормални, според други са доста високи, което превръща областния център в най-скъпия град в България, дори по-скъп 
и от София.  
„За Ваше съжаление, ще потвърдя второто мнение. Съобразно качеството на продуктите, например, ако вземем един 
качествен домат в Благоевград, той е по-скъп, отколкото в София. Захар, брашно и варива, с едно и също качество, също 
можете да намерите на доста по-ниска цена в столицата. Това, за мен буди научен интерес, защо се получава така? 
Благоевград не е толкова силен туристически център, не се слави с толкова високи доходи. В същото време, явно 
логистиката и разпределението на търговския поток е такова, че се получават подобни явления. Може би конкурентната 
среда не е достатъчно силна въпреки, че имате не малко на брой търговци. Подобни практики се наблюдават единствено 
във  Варна, докато в другите областни центрове, цените в големите търговски вериги са по-ниски, отколкото в Благоевград“ 
– уточни още председателят на ДКСБТ. 
Подробностите можете да чуете в интервюто на Биляна Славчева с Владимир Иванов.  
 
√ Краен срок за подаване на документи за съфинансиране на застраховки на продукция от земеделците  
Днес изтича срокът, в който земеделските стопани могат да подават документи за съфинансиране на застраховките на 
своята продукция. Финансовият ресурс за тази помощ е  5 млн. лева. 
По схемата за съфинансиране на застраховки могат да кандидатстват фермери, които отглеждат поне 3 декара зеленчуци 
и поне 5 декара овощни или етерично-маслени култури. 
Подпомагане е предвидено и за стопаните с поне 1 декар тютюн. Заради зачестилите неблагоприятни климатични условия 
през последните години зърнените и маслодайните култури за пръв път влизат в обхвата на схемата. 
Така от тази година за подпомагане ще кандидатстват и земеделци, отглеждащи пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед 
и рапица, като при тях ще се финансират застраховките на първите 2000 хектара от площите. 
Максималният размер на подкрепата, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, 
етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия или до 195 лв. на хектар при 
размер на застрахователната премия от 300 лв. на хектар. За зърнените култури съфинансирането е до 35% от стойността 
на застрахователната премия. 
 
√ Ден на надвишаването - доколко икономиката успява да работи в рамките на възможностите на природата  
За глобалната икономика тази година 29 юли е денят, в който консумацията на природни ресурси надвишава 
възможностите на Земята да ги възстановява. 
Денят на надвишаването цели да демонстрира доколко икономиката успява да работи в рамките на възможностите на 
природата, чието надхвърляне усложнява климатичните промени и други екологични казуси.  
Кога настъпва този ден се изчислява от Глобалната мрежа за екологичния отпечатък. Основни показатели са количествата 
парникови емисии в атмосферата и капацитетът на горите да усвояват въглеродния диоксид. 
През последните десетилетия Денят на надвишаването идва все по-рано през годината, като изключение в тенденцията 
беше единствено 2020-а, в която глобалните затваряния заради пандемията намалиха използваните природни ресурси.  

https://bnr.bg/post/101505572
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Глобалната мрежа изчислява природният капацитет и по държави. Денят на надвишаването тази година е дошъл най-рано 
в Катар - на 9 февруари. 
За най-голямата световна икономика и най-голям източник на вредни парникови емисии - Съединените щати, датата е 
била 14 март. 
Според изчисленията България е надвишила възможностите на природата си да възстановява използваните ресурси на 10 
юни - три дни след Китай. 
Най-късно денят на надвишаването идва в най-малките икономики, като чак на 27 декември природните лимити 
надхвърлят на островите Сао Томе и Принсипи.  
 
√ Солиден, но по-слаб от очакваното растеж на икономиката на САЩ през второто тримесечие  
Икономиката на САЩ отбеляза пореден солиден растеж и през второто тримесечие на настоящата година, но темпото на 
експанзия беше по-сдържано от очакванията с оглед на известно отслабване на стабилните потребителски разходи и 
бизнес инвестициите в оборудване заради рязкото намаляване на запасите на фона на ограниченията при веригите за 
доставки. 
БВП на САЩ нарасна през последното тримесечие с 6,5% на годишна база след повишение с 6,3% през първото тримесечие 
и осреднена прогноза за доста по-силна експанзия от 8,5 на сто, показват данни на Департамента по търговия. 
В същото време правителствените данни за цялата 2020 г. бяха ревизирани до свиване на американската икономика с 3,4% 
вместо с 3,5% според предишна оценка. Въпреки тази лека възходяща ревизия, данните за миналата година са най-слабите 
за БВП от 1946 г. насам. 
Растежът през второто тримесечие на тази година отразява увеличение на потребителските разходи с цели 11,8% след 
тяхно повишение с 11,4% в началото на годината. 
В същото време обаче намаляването на инвестициите в частни бизнес запаси, в дълготрайни жилищни инвестиции и 
разходите на федералното правителство ограничи икономическата експанзия заедно с по-силното нарастване на вноса 
(със 7,8%) спрямо това на износа (с 6,0%), което се отразява с отрицателен знак при данните за БВП. 
 
√ Джанет Йелън: Икономиката на САЩ вече надвиши нивата от преди Covid пандемията  
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън приветства вчерашните данни за брутния вътрешен продукт (БВП), 
отбелязвайки, че икономиката на страната вече е надвишила нивата си от преди коронавирусната пандемия. 
"Нашето икономическо възстановяване е резултат от интелигентен избор на политики и правителство, което може да ги 
изпълни", каза финансовият министър. "Зад тези данни за БВП стоят ефективното въвеждане на ваксини срещу Covid-19 и 
амбициозната финансова помощ чрез Американския спасителен план", добави тя. 
Въпреки отчета за нарастването на БВП на САЩ с 6,5% през второто тримесечие, данните бяха по-ниски от средните 
очаквания на икономисти и анализатори за растеж от 8,5 на сто. 
 
√ Международен форум за образование договори близо 3 милиарда паунда финансиране  
Инвестирането в образование в някои от най-бедните страни в света е "единствената и най-добра инвестиция, която 
можем да направим в бъдещето на човечеството." Това заяви британският премиер Борис Джонсън на международна 
среща, посветена на образованието, цитиран от Би Би Си. 
Глобалното партньорство за образование успя да договори около 2 милиарда и 900 милиона паунда финансиране, 
включително 430 милиона паунда от страна на Великобритания. 
Инициативата разпределя средства за образование в над 90 държави по света и организаторите на срещата си бяха 
поставили за цел да съберат близо 3 милиарда паунда с цел да създадат допълнителни 88 милиона места за ученици и да 
подкрепят обучението на 175 милиона деца в следващите 5 години. 
Председателят на форума - бившият австралийски премиер Джулия Гилърд - заяви, че пандемията е прекъснала 
обучението във всички страни, но затварянето на училищата се е отразило в много по-голяма степен в по-бедните държави, 
където доста семейства нямат интернет у дома, а някои обитават и жилища без ток. 
 
√ В Израел започват кампания за ваксиниране с трета доза  
Израелският премиер Нафтали Бенет обяви началото на национална кампания  за ваксиниране на хората над 60 години с 
трета доза на препарата на компанията "Пфайзер", съобщиха информационните агенции. В изявление по телевизията 
Бенет съобщи, че първият, който ще получи допълнителната инжекция още днес, ще бъде президентът Исак Херцог. 
Премиерът каза още, че 2 хиляди души, които приемат медикаменти за потискане на имунната система, вече са 
ваксинирани и при тях няма сериозни последствия. 
По-рано вчера израелското държавно радио Кан съобщи, че координаторът за борбата с пандемията Нахман Аш е дал 
разпореждане на здравните заведения в страната, че от 1 август те  могат да предлагат трета доза на възрастните, ако от 
втората ваксинация са минали не по-малко от 5 месеца. 
 
Икономически живот 
 
√ Нарастване на външния ни дълг отчита БНБ  
Брутният външен дълг в края на май 2021 г. възлиза на 39 394.8 млн. евро (61.1% от БВП), което е с 1695.2 млн. евро (4.5%) 
повече в сравнение с края на май 2020 г. (37 699.6 млн. евро, 62.2% от БВП), сочат данните на БНБ. 

https://bnr.bg/post/101505771
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В края на май 2021 г. краткосрочните задължения са 6052.3 млн. евро (15.4% от брутния дълг, 9.4% от БВП) и се увеличават 
със 185.9 млн. евро (3.2%) спрямо края на май 2020 г. (5866.5 млн. евро, 15.6% от дълга, 9.7% от БВП). 
Дългосрочните задължения възлизат на 33 342.4 млн. евро (84.6% от брутния дълг, 51.7% от БВП), като се увеличават с 
1509.3 млн. евро (4.7%) спрямо края на май 2020 г. (31 833.1 млн. евро, 84.4% от дълга, 52.5% от БВП). От тях 23 953.6 млн. 
евро (60.8%) са с остатъчен матуритет над една година. 
Към края на май 2021 г. 85% от брутните външни задължения са деноминирани в евро, при 82.5% година по-рано. 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на май 2021 г. е 8312.1 млн. евро (12.9% от БВП). Спрямо 
края на май 2020 г. (6110.5 млн. евро, 10.1% от БВП) той се увеличава с 2201.6 млн. евро (36%). 
 
√ Ръст при строителството и търговията на дребно  
През юли 2021 г. общият показател на бизнес климата  остава на равнището си от юни. Подобрение на показателя се 
наблюдава в строителството и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от 
предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение, сочат данни на НСИ. 
Спадът в промишлеността се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес 
състоянието на предприятията. Анкетата на НСИ регистрира подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през 
последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през 
следващите три месеца. 
 

 
 
Средното натоварване на мощностите от април до юли нараства с 1.0 пункт и достига 74.2%, като с оглед на очакваното 
търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности. 
Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, 
недостатъчното търсене от страната и факторът „други“. 
По отношение на продажните цени в промишлеността 15.5% от мениджърите прогнозират те да се повишат през 
следващите три месеца (фиг. 5 от приложението). 
През юли съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 1.0 пункт в резултат на оптимистичните оценки 
на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. 
Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 6.9 
месеца при 5.9 през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват. 
Показателят при търговията на дребно се покачва с 1.2 пункта, въпреки че прогнозите на търговците за обема на 
продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават резервирани. 
Най-сериозните затруднения за предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в 
бранша и недостатъчното търсене. 
 
√ МОСВ отказа на Топлофикация София отлагане прилагането на екомерки  
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ е отказала исканата дерогация на „Топлофикация София“ ЕАД. 
Решението на ИАОС е взето на 22 юли и се отнася и за четирите клона: ТЕЦ „София – Изток“, ТЕЦ „София“, Отоплителна 



9 

 

централа (ОЦ) „Люлин“ и ОЦ „Земляне“. Решението е във връзка с процедурата по преразглеждане и актуализация на 
комплексното разрешително на оператора, издадено по Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 
От МОСВ уточняват, че поисканата от „Топлофикация София“ дерогация е отлагателен период за спазване на нормите за 
допустими емисии на азотни оксиди. Новите стандарти са в съответствие с решение на Европейската комисия 
№2017/1442/ЕС от 2017 г., които са приложени и са действащи и в българското законодателство. От 2018 г. страните членки 
на ЕС, включително и България, преразглеждат всички издадени комплексни разрешителни във връзка с привеждане на 
дейността на съществуващите големи горивни инсталации в съответствие с новите норми. 
Няколко основни мотива посочват от изпълнителната агенция за своето решение. Една от причините за отказа на 
дерогация е нарушение на Наредбата за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в 
атмосферата от големи горивни инсталации. Изпусканите емисии азотни оксиди двойно надвишават нормите. 
Инвестиционните мерки, предвидени от оператора в т.нар. Преходен национален план, все още не са приключили, а някои 
дори не са започнали. 
В мотивите към решението се припомня, че през 2017 г. България е осъдена от Съда на ЕС за неспазване на нормите за 
фини прахови частици (ФПЧ10), което се отнася и за територията на Столичната община. Според данните за 2020 г. 
превишенията за ФПЧ10 продължават. Азотните оксиди са един от вторичните замърсители, които допринасят за 
повишените нива на фините прахови частици и влошават качеството на атмосферния въздух в София. 
Във връзка с решението на агенцията по закон МОСВ ще осъществява контрол чрез на оператора за изпълнението на 
условията в комплексното разрешително, включително и за предприемане на мерки по привеждане на дейността му в 
съответствие с нормите. 
 
√ Нова наредба дефинира продукта "бяло саламурено сирене"  
Министерският съвет прие Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти. В нея са допълнени някои 
разпоредби от сега действащата такава, имащи 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. 
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. 
 
√ Колко, къде и за какво са изхарчените еврофондове в България  
Анализът е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
Към 15 юни 2021 г. усвоените европейски средства в България прехвърлят 14 млрд. лева. Това е сумата на всички изплатени 
пари по проекти, финансирани от структурните и кохезионните фондове на ЕС от началото на 2007 година. Най-много от 
тях са в столицата – над 4 млрд. лева. Следват областите Пловдив (близо 1 млрд. лв.) Благоевград (800 млн. лв.) и Бургас 
(750 млн. лв.). Като абсолютна сума пък най-малко са усвоените фондове в областите Перник, Търговище и Кюстендил (по 
около 130 млн. лв.). 
По-големият размер на похарчените еврофондове отразява най-вече наличието на проекти в инфраструктурата – 
столичното метро, пътища и магистрали, водни цикли и т.н., които по своята същност изискват повече средства. Най-
големите областни проекти включват изграждане и подобрение в: 

• Градски транспорт – в столицата (основно метрото, изплатените средства за което вече надхвърлят 750 млн. лв.), 
Бургас, Варна, Русе, Враца; 

• Магистрали и пътища – Благоевград (АМ „Струма“), столицата (АМ „Калотина-София“), Смолян („Михалково-
граница“ и „Смолян-Стойките-Широка лъка“); 

• Водни цикли и ВиК – Плевен, Добрич, Пловдив, Враца, Ямбол; 

• Третиране на битови отпадъци – столицата, Варна, Пазарджик, Благоевград; 

• Училищна инфраструктура – столицата, Бургас, Хасково, Видин, Варна; 

• Градска среда – Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Велико Търново. 
Изплатените средства достигат 2010 лева на човек от населението – отново най-много в столицата (3578 лв.), следвана от 
областите Габрово (3331 лв.), Благоевград (2641 лв.) и Враца (2522 лв.). 
Прегледът на базите данни в Информационните системи за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 
(ИСУН и ИСУН 2020) позволява проследяване и сравнение на разходите за сметка на европейски програми по общини. 



10 

 

Интерактивна карта 
При средни за страната 2010 лв. на човек от населението шест общини са получили над 5 хиляди лв. – Добрич (град), 
Свиленград, Костинброд, Приморско, Бяла (Варна) и Созопол. Половината от българските общини са успели да усвоят под 
хиляда лева на човек, като най-малко са изплатените средства в Дулово, Хитрино, Добричка община и Братя Даскалови – 
под 200 лв. на човек от населението. 
В по-малките общини със сравнително ограничен административен капацитет, разбираемо, усвояването е по-малко. 
Данните за 2021 г. обаче отново показват, че усвояването на европейски фондове не допринася за сближаването на 
отделните региони. Нещо повече – проектите често отместват фокуса на администрацията от развиване на бизнес средата 
и привличане на инвестиции, които дългосрочно да повишат местния стандарт на живот, към подобряване на градската 
среда с невинаги ясна полза и дългосрочна устойчивост – изграждане на стадиони, градинки и транспорт. Това още веднъж 
показва нуждата от фискална децентрализация. 
 
√ Противоречие между енергийните стратегии на България и ЕС - риск за Плана ни  
Ревизираният План за възстановяване и устойчивост повтаря много от  управленските дефицити, които спъват 
нисковъглеродния преход на страната. 
Това се казва в становище на Центъра за изследване на демокрацията по представения от служебния кабинет План. 
Анализът изтъква, че планът има по-добра обща макроикономическа обосновка. Засилен е фокусът върху иновациите и 
енергийния преход, с допълнителен акцент върху възобновяемите енергийни източници. Подобрена е вътрешната кохезия 
на документа и връзките му с националните и европейски политики. Отстранени са някои несвойствени и нецелесъобразни 
проектни предложение за нова инфраструктура. 
В същото време се коментира, че за енергийните и климатични политики на България е необходима много по-ясна 
дългосрочна визия за налагане на ключови реформи, свързани с излизането от въглищната и газовата енергетика, както и 
мерки за възстановяването върховенството на закона. 
Според анализаторите на ЦИД е нужно българското правителство да преструктурира държавната администрация, така че 
тя да е способна да изпълни приоритетите за преодоляване на климатичните промени и за ускоряване на икономическия 
растеж, базиран на иновациите. 
Подчертава се, че въпреки положителните стъпки за подобряване на инвестиционната среда за ВЕИ, има голям риск 
Планът в този си вид да не бъде одобрен от Европейската комисия поради неразрешените противоречия между 
дългосрочната енергийна и климатична стратегия на EC и тази на България. 
Формулират се някои от структурните проблеми в сегашния вариант на стратегическия документ: 

• Липсата на времева рамка за извеждане от експлоатация на въглищните централи, което прави България 
единствената страна в Европа без конкретна стратегия за въглищен преход. 

• Предвидените мерки в Плана не са добре обвързани с други стратегически насоки, като нуждата от икономическо 
преструктуриране на въглищните региони и създаването на нови индустрии и пазари. 

• Акцентът е поставен върху големи инфраструктурни проекти, които (рискуват да) обслужват конкретни частни 
интереси и олигархични мрежи. Чрез планираното изграждане на мрежа от газопроводи до въглищните региони 
на България, построяването на нова газова централа с капацитет от 1 ГВт и липсата на устойчива диверсификация 
на източниците, България ще засили зависимостта си от внос на природен газ и ще забави интегрирането на 
възобновяеми енергийни източници в електроенергийния микс. Съществува и сериозен риск от влагане на 
значителни финансови средства в неизползваема инфраструктура. 

• Единственият конкретен проект за увеличаване на дела на ВЕИ в електроенергийната система при предвидима 
финансова подкрепа следва модел, който дава дискриминиращо предимство на големи ВЕИ инвеститори, вместо 
да насърчава развитието на енергийното гражданство чрез децентрализация на електроенергийното 
производство, създаване на енергийни общности и изграждане на умни мрежи с ниско напрежение. 

• ВЕИ проектът за 1.7 ГВт нови инсталирани мощности поставя ненужно голям фокус върху съхранението на 
електроенергия, като поставя висок праг на капацитета за съхранение — 25% от общия капацитет на 
електроцентралата. 

• Важен иновативен елемент, който трябва да бъде добавен в Плана, е използването на офшорния вятърен 
потенциал в Черно море, например чрез изготвянето на изцяло нова национална программ в съответствие 
със Стратегията на EC за развитие на офшорната възобновяема енергия. Центърът за изследване на демокрацията 
оценява офшорния вятърен потенциал в българската акватория на Черно море на 115 ГВт. 

• Други мерки, които трябва да бъдат застъпени в Плана, са изграждането на умни мрежи за по—добра интеграция 
на голямо количество ВЕИ централи в електроенергийната система, разширението и модернизацията на 
преносния трансграничен капацитет със съседните държави, което да улесни балансирането на 
електроенергийната система на регионално  ниво,  както  и  разработването  на пилотни водородни проекти в 
индустрията. 

• Необходимо е в Плана да бъде посочен конкретен финансов pecypc и мерки за справяне с енергийната бедност. 
Подобна мярка би била създаването на енергийни общности сред социално уязвимите потребители, което да 
насърчи замяната на замърсяващи горива и технологии с по—екологични алтернативи. 

• Националният фонд за декарбонизация следва да подпомага инвестициите в нисковъглеродно икономическо 
развитие чрез устойчиво и  целенасочено финансиране на широка гpyпa бенефициенти — крайни потребители на 
енергия — с оглед максимална  декарбонизация на  българската икономика. Тъй като Фондът има за  цел и да 

http://www.265obshtini.bg/map/159
http://dvenasto.bg/
https://csd.bg/bg/publications/publication/accelerated-lignite-exit-in-bulgaria-romania-and-greece/
https://csd.bg/bg/publications/publication/now-or-never-will-bulgaria-catch-the-last-train-to-green-economic-recovery/
https://csd.bg/bg/publications/publication/now-or-never-will-bulgaria-catch-the-last-train-to-green-economic-recovery/
https://csd.bg/publications/publication/mapping-policy-options-for-renewable-energy-communities-in-europe/
https://csd.bg/publications/publication/mapping-policy-options-for-renewable-energy-communities-in-europe/
https://csd.bg/publications/publication/mapping-policy-options-for-renewable-energy-communities-in-europe/
https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/files/2020_12/BRIEF_95_BG_03.pdf
https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/files/2020_12/BRIEF_95_BG_03.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A741%3AFIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A741%3AFIN&qid=1605792629666
https://csd.bg/bg/publications/publication/green-recovery-pathways-to-bulgarias-carbon-neutrality-by-2050/
https://csd.bg/publications/publication/mapping-policy-options-for-renewable-energy-communities-in-europe/
https://csd.bg/publications/publication/mapping-policy-options-for-renewable-energy-communities-in-europe/
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засили инвестициите в енергийна ефективност, тази негова мисия трябва да се разшири и към финансиране на 
зелени технологии и иновации. 

• Новият Фонд може също да осигури подкрепа за въвеждането на търгове за нови ВЕИ, които да не дискриминират 
между различните технологии и да целят постигането на най—ниската възможна цена за производство на 
електроенергия. 

• С оглед ключовото значение на европейските климатични политики и необходимостта от ускоряване на зелената 
трансформация на българската икономика и общество, би било силно препоръчително Министерският съвет да 
трансформира своята структура към намаляване на администрацията, съпроводено със специализация, например 
чрез създаването на Министерство на климата и енергетиката и Министерство на иновациите и дигитализацията 
и чрез по—доброто организиране на подопечните им агенции. 

 
√ Българите сред най-често пиещите в ЕС безалкохолни захарни напитки  
 България е на челните места в ЕС по честота на консумиране на подсладени захарни безалкохолни напитки, сочат данните 
на Евростат за 2019 година. 
Сред държавите-членки на ЕС делът на хората, които съобщават, че пият подсладени захарни безалкохолни напитки поне 
веднъж на ден, е най-висок в Белгия (20%), следван от Малта, Германия, Унгария, Полша и България (всички около 12% ). 
За разлика от това, най-ниският дял е регистриран в Естония (2%), следван от Литва, Финландия, Латвия и Румъния (всички 
около 3%). 
В сегмента „консумация от 4 до 6 пъти седмично“ страната ни е първа, а при „никога или от време на време“ сме последни. 
Средно за ЕС 9% от хората на възраст 15 и повече години в ЕС пият подсладени захарни безалкохолни напитки всеки ден, 
докато 6% пият такива напитки 4-6 пъти седмично, а 19% пият тези 1-3 пъти седмично. 
 

 
 
Ежедневната консумация на подсладени захарни безалкохолни напитки е по-често при мъжете, отколкото при жените 
(12% от мъжете срещу 7% от жените). Освен това, колкото по-горна е възрастовата група, толкова по-ниска е честотата на 
консумация на тези напитки: най-висок е делът на тези на възраст от 15 до 24 години (14%), докато тези на възраст от 65 
до 74 години и хората на възраст над 75 години са с най-ниска акции (около 5%). 
 
√ Над 53% от чужденците минават транзитно през България  
През юни 2021 г. посещенията на чужденци в България са 742.8 хил., като транзитните преминавания са 53.1% (394.7 хил.) 
от всички посещения на чужденци в страната, сочат данните на НСИ. 
От общия брой чужденци, посетили България през юни, делът на гражданите от Европейския съюз е 49.2%, или 365.8 хил., 
като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 46.7%, Германия – 12.9%, Полша – 10.0%, и Гърция – 
6.7%. 
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Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ страни от Европа извън ЕС – са 306.1 хил., или 41.2% от 
всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 123.9 хил., или 40.5% от 
посещенията от тази група. 
През юни 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели – 57.3%, с цел почивка и екскурзия 
– 29.8%, и със служебна цел – 12.9%. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнес климатът е в застой през юли  
През юли 2021 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от юни. Подобрение на показателя се 
наблюдава в строителството и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от 
предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение. 
През юли бизнес климатът в промишлеността намалява с 1,4 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и 
очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира подобрение в 
мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени 
очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Средното натоварване на мощностите от април до 
юли нараства с 1,0 пункт и достига 74,2%,като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда 
излишък от мощности. Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, 
недостигът на работна сила, недостатъчното търсене от страната и факторът „други.  По отношение на продажните цени в 
промишлеността 15.5% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца. 
В строителството бизнес климатът нараства с 1,0 пункт в резултат на оптимистичните оценки на строителните 
предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Производственият график е осигурен с договори за по-
голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 6,9 месеца при 5,9 през април. Същевременно и очакванията 
за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват. Несигурната икономическа среда продължава да бъде 
основният проблем за развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила. Регистрирано е нарастване на 
негативното влияние на фактора „цени на материалите“, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с 
конкуренцията в бранша. Относно продажните цени мениджърите продължават да имат известни намерения за 
увеличение през следващите три месеца. 
През юли бизнес климатът в търговията на дребно се покачва с 1,2 пункта, което се дължи на по-позитивните очаквания 
на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче 
прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават резервирани. 
Най-сериозните затруднения за предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в 
бранша и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени е отчетено нарастване на дела на търговците на 
дребно, които прогнозират те да се повишат през следващите три месеца. 
В сектора на услугите бизнес климатът запазва приблизително нивото си от предходния месец. Оценките на мениджърите 
относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се изместват 
към по-умерените мнения. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, факторът „други“ и недостатъчното 
търсене продължават да са основните пречки за дейността. Очакванията на мениджърите за продажните цени в сектора 
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на услугите са за известно повишение, макар по-голяма част от тях да предвиждат запазване на тяхното равнище през 
следващите три месеца. 
 
√ МС одобри актуализацията на бюджета и увеличение на пенсиите  
Министерският съвет одобри актуализацията на държавния бюджет на извънредно заседание днес. Премиер Стефан Янев 
обяви, че тя е необходима, за да държавата да се подготви за евентуална четвърта вълна на коронавируса през есента, 
както и за да се гарантира дейността на бизнеса, предаде БНТ. 
На извънредното заседание правителството прие актуализацията на бюджета за 2021 г., бюджетите на ДОО и на НЗОК. 
Актуализацията включва повишена събираемост с около 2 млрд. лв. на приходи - данъчни и акцизни, както и увеличаване 
на разходите с 1,8 млрд. лв. Тя също така предвижда  4,1% до края на годината на БВП и свиване на дефицита до 3,6%. 
„Този акт за актуализация е работа на едно парламентарно подкрепено правителство, но ситуацията е динамична, 
правителство не е съставено, а в същото време здравната и икономическа ситуацията в държавата е такава, че трябва да 
бъдат гарантирани социалните плащания, дейността на бизнеса и подготовка за здравна криза, ако такава се развие през 
есента“, заяви служебният министър-председател. 
Според промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. от първи октомври пенсиите 
ще се увеличат средно с 64 лв., а средният им размер през тази година ще достигне 550 лв. Със законопроекта се предлага 
минималната пенсия да скочи от 300 на 340 лв., а максималната - от 1440 на 1500. 
Янев обясни, че в бюджета са предвидени пари за избори 2 в 1. 
„Вероятността да има избори 2 в 1 или отделни избори през есента не е въпрос на политическо решение, което да е 
заложено в бюджета. Предложението за актуализация на бюджета са заложени достатъчно пари, които да осигурят и двата 
възможни сценария за провеждане на избори“, коментира той. 
В крайна сметка обаче Народното събрание ще реши дали и как ще бъде актуализиран бюджетът. 
„Надявам в този смисъл парламентът да направи необходимия смислен дебат и да прояви разбиране към моментната 
ситуация, така че всички неотложни плащания в началото на септември да бъдат осигурени", посочи служебният премиер. 
 
√ Премиерът притеснен от финансовото състояние на държавата  
Въпросите, свързани с финансовото и икономическото състояние на страната, са едни от най-важните. От икономиката и 
състоянието на бизнеса зависи събираемостта на данъците и това с какви пари разполага държавата и какви средства може 
да задели за различни социални програми и други дейности. Това заяви по време на изслушването си в пленарна зала 
служебният премиер Стефан Янев. 
По думите му, държавният бюджет за 2021 г. е бил изразходван още в първите 4 месеца на годината. "Поради това и 
липсата на актуализация на бюджета, възможностите за допълнителни разходи били почти изчерпани", категоричен беше 
Янев.   
"Министърът на финансите направи преглед на състоянието на държавата - приходи и разходи и необходимост от 
актуализиране на държавния бюджет - установено е несистемно събиране на данъчни постъпления, премахнат е 
последващ контрол на фирмите в страната, което позволява да се натрупат огромни дефицити в системата", обяви 
служебният министър-председател.  
Проверката на служебното правителство е установила още, че голяма част от възможностите за преструктуриране на 
държавния бюджет са били изразходвани в първите четири месеца от годината за мерките 60/40 и допълнителните 50 лв. 
за пенсиите, заложени в държавния бюджет, още в края на месец април и началото на месец май.  
"Беше установена ниска събираемост, отписване на задължения по давност. На годишна база НАП отписва между 2-3 млрд. 
лв. задължения, като за периода 2017-2020 г. са отписани общо 10 млрд. задължения. В същия период са натрупани големи 
задължения, които са от порядъка на 10 млрд. лв. Най-големият длъжник е натрупал задължения за 161 млн. лв, а има 
такива с по над 50 млн. лв. Част от тези дългове може да са трудно събираеми. Първите 100 фирми от изготвения списък 
на големите длъжници дължат над 2 млрд. лв. Освен това са установени и фирми, които притежават големи касови 
наличност и системно теглят големи суми в тяхната дейност", поясни служебният премиер. 
Той обяви още, че за периода 2017 - 2020 г. само 55 % от начислените ревизионни актове от НАП са събрани. 45% не са 
събрани. По думите му, това говори за качеството на ревизионните актове.  
"Няколко думи по отношение на приходните агенции и анализ на дейността на НАП. Този анализ показа, че фирмите, които 
са получили публични средства от обществени поръчки и плащания по програми на държавата, са с установена доста силна 
концентрация на публичните средства. Само през 2020 г. държавата е платила на частни фирми 15.8 млрд. лв., от които 3.4 
млрд. лв. са платени на 7 фирми. През тази година за първите 4 месеца три фирми са получили и 1.3 млрд. публичен ресурс. 
В тази връзка започнаха проверки на фирмите и всички техни подизпълнители с цел да се засили публичния контрол на 
получените пари чрез проверки на НАП на големите получатели на държавен ресурс", заяви още Стефан Янев.  
"В резултат на анализ на Министерство на финансите е установено огромно разходване на държавен ресурс по отношение 
на така наречените ин хаус поръчки. Само за периода от началото на 2019 г. до края на април 2021 г. по този месец са 
възложени дейности на стойност 8.6 млрд. лв. Рекордьор в това отношение е АПИ, която е възложила дейности за 2.4 
млрд. на 55 частни компании и 3.1 млрд. лв. на държавната фирма "Автомагистрали" без тя да има необходимия капацитет 
да извършва тези дейности. Впоследствие тези дейности се превъзлагат на подизпълнители по непрозрачен начин. 
"Автомагистрали" са сключили договор за 5.5 млрд. лв. без обществени поръчки", добави премиерът.  
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√ Пеканов: Преработеният План за възстановяване е с много по-високо ниво на амбиция  
С обновената версия на Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат стимулирани 8 милиарда лева частни инвестиции. 
Това заяви от парламентарната трибуна вицепремиерът Атанас Пеканов. 
„Миналата седмица публикувахме нашата ревизирана версия на Българския план за възстановяване и устойчивост. 
Смятам, че той е много по-амбициозен, много по-добър от предшестващия. В него са заложени 57 инвестиционни проекта 
и 43 реформи, като сме надградили с 11 нови инвестиционни проекти и 7 нови реформи.“, коментира той. 
„Силно вярвам, че това е една версия с много по-високо ниво на амбиция. Това ще отключи следващите 7 години за 
България 12.6 млрд. лв. Освен парите, които ще дойдат от Европа, се очаква да отключи още поне 8 млрд. лв. частни 
инвестиции“, каза вицепремиерът. 
По думите му обаче остават проблемни области като енергетиката.  Депутати неколкократно поставиха въпроса за 
бъдещето на въглищната индустрия в Маришкия басейн, но Пеканов заяви, че това не е решение, което може да вземе 
служебен кабинет. 
Той заяви, че в сферата на енергетиката са добавени нови проекти и три реформи - за стимулиране производството на 
електроенергия от ВЕИ, за създаването на комисия за енергиен преход и за либерализация на пазара за електроенергия 
на дребно. 
Пеканов заяви, че за Брюксел е важно планът да е добър, а не да бъде предаден бързо. Той обаче призна, че при 
настоящата ситуация има риск от забавяне на получаване на средствата. 
„Парите за България не са застрашени“, гарантира за пореден път вицепремиерът. От Брюксел страната ни може да разчита 
на 12,6 млрд. лева. 
 
√ БФБ с финансов стимул за млади брокери и инвестиционни консултанти  
Българска фондова борса (БФБ) ще покрива таксите за курсовете и изпитите на кандидатите, изкарали най-висок резултат 
в конкурсите за брокери и инвестиционни консултанти. По този начин Борсата се стреми да направи капиталовия пазар 
атрактивен за кариера сред младите специалисти, както и да ги насърчи да развиват и обогатяват квалификацията си, 
съобщиха от БФБ.  
От финансовия стимул, предоставен от БФБ, първи могат да се възползват участниците в предстоящите курсове, 
организирани от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация 
на управляващите дружества (БАУД), които започват на 31 юли. 
Ако отличниците на изпитите за брокер и инвестиционен консултант са студенти или неработещи, освен финансова 
подкрепа, ще получат и възможността да направят тримесечен платен стаж в Борсата. Стажове за най-добре представилите 
се чрез компаниите членове ще предоставят също БАЛИП и БАУД. 
"Добрите финансова грамотност, образование и квалификация означават много повече от това да бъдат подпомогнати 
хората да взимат информирани инвестиционни решения. Те са важна предпоставка всички да имаме по-висок стандарт на 
живот и страната ни да просперира", обясни доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. 
С цел да фокусира усилията си и да се получи синергия между образователните инициативи, свързани с повишаване на 
финансовата грамотност, работа със средни и висши училища, и придобиване на допълнителна професионална 
квалификация - БФБ ги обединява в една цялостна програма под името BSE Аdvance. Повече информация за различните 
аспекти в нея може да бъде намерена на: https://www.bse-sofia.bg/bg/careers.  
 
√ СУ "Св. Климент Охридски" получи статут на изследователски университет  
Софийският университет "Св. Климент Охридски" получи статут на изследователски университет за следващите четири 
години от Министерството на образованието и науката. Списъкът на одобрените университети бе одобрен от 
Министерския съвет и от 2022 г. ще се актуализира всяка година, съобщи пресцентърът на висшето училище. 
Алма матер е получил над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Критериите за класиране включват: значима по 
количество и качество научна продукция, голям брой цитирания в научната литература, брой защитили докторанти, 
привлечени средства от международни и национални проекти, и програми, както и от договори с български и 
чуждестранни предприятия. 
Оценката за научната дейност на висшите училища се изчислява по методика, която включва само обективни критерии, 
като се използват данните от международните бази данни Scopus и/или Web of Science. Стойностите по конкретните 
показатели се изчисляват в точки и оформят крайна оценка по определена формула. При определянето на първите 
изследователски университети е използвана информацията, представена от висшите училища в периода 2017-2020 г. във 
връзка с ежегодната оценка на тяхната научна дейност, съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания. 
Университетите бяха поканени да подготвят кандидатурите си за предстоящата процедура на 24 юни 2021 г., след като 
МОН публикува за обществено обсъждане методиката за придобиване на изследователски статут. В Министерството на 
образованието и науката постъпиха заявления от 26 висши училища. Те бяха оценени по приетата от служебния кабинет 
методика от междуведомствената група, създадена със заповед на министъра на образованието и науката, припомнят от 
СУ. 
Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за 
значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от 
научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели. 
Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от 
Националния план за възстановяване и устойчивост. Затова определянето им е задължително условие за това неговата 
реализация да започне навреме, отбелязват от СУ.  

https://www.bse-sofia.bg/bg/careers
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√ Прокуратурата предаде на съд Нено Димов и бивш кмет за водната криза в Перник 
Прокуратурата е внесла в съда обвинителен акт за водната криза в община Перник през 2019 г. Това съобщи на 
пресконференция ръководителят на Спецпрокуратурата Валентина Маджарова.  
Говорителят на Спецпрокуратурата Христо Кръстев обясни, че държавното обвинение е предало на съд заради водната 
криза бившия министър на околната среда Нено Димов, който е с обвинения за умишлена безстопанственост, както и 
временно изпълняващия длъжността кмет на Перник.  
По време на разследването са разпитани 156 свидетели. Била е изготвена и деветорна техническа експертиза. Събрани са 
над 4000 страници доказателства.  
По думите на Маджарова, обвинението на бившия министър е по естеството си корупционно. Министър Димов е дал 
приоритет за ползването на вода за промишлени нужди, въпреки че е знаел, че водата в язовир "Студена" намалява.  
Изпълняващият длъжността кмет на Перник по време на водната криза е обвинен за това, че не е положил изискуемата от 
закона грижа за своевременно въвеждане на режим на водоподаване в община Перник. В кметството е била налична 
информация, че водният ресурс на яз. "Студена" е силно занижен. 
По повод обвинението на ръководителя на ВиК-Перник, стана ясно, че материалите са били отделени и изпратени по 
компетентност на Окръжна прокуратура Перник.    
Маджарова поясни, че наблюдаващият прокурор възнамерява след насрочване на делото в разпоредително заседание да 
направи искане този процес да бъде изнесен и да се разглежда в Съдебната палата на Перник.  
"През цялото на време на досъдебната фаза по това разследване се намирахме в ситуация на пандемия. Това се отрази на 
самата ритмичност на провежданите действия по разследването, както и на осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд на всички лица, които имат процесуално качество. Това беше приоритет. Въпреки тези обективно 
съществуващи затруднения, въпреки, че делото е без аналог като престъпна деятелност, изключително сложно като 
разкриване и доказване на механизма на извършването. Това е първият случай след 1990 година за подвеждане под 
наказателна отговорност на действаш министър", каза още Маджарова.  
За всички длъжностни лица, за които са сърбани достатъчно доказателства, е формирана обвинителна теза. Всичко е било 
предмет на разследване. Престъплението като механизъм и форма на вина е умишлена безстопанственост. Това се 
извършва чрез бездействие, поясни ръководителят на Специализираната прокуратура. 
 
√ ЦИК връща депозити на 9 партии и коалиции  
Централната избирателна комисия взе решение за възстановяване на внесения депозит на партиите и коалициите, които 
са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво на проведените на 11-и юли 
предсрочни парламентарни избори. Това са общо девет формации. За участие в изборите за народни представители 
партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2500 лева по банкова сметка в Българската народна банка, 
предава БНР.  
Освен на шестте формации, които влизат в състава на 46-ото НС, депозитът се възстановява също така на „Възраждане“, 
Гражданска платформа „Българско лято“ и на „Българските патриоти“ - ВМРО, „Воля“ и НФСБ. Формациите получиха 
съответно 2,97, 1,8 и 3,1 на сто от действителните гласове на национално ниво. 
Според решението, ЦИК не възстановява внесените депозити на партии и коалиции, чиито кандидати са получили по-
малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво. Става въпрос за общо 14 формации. Не се 
възстановява внесеният депозит и от Инициативния комитет, чийто кандидат е получил по-малко от една четвърт от 
Районната избирателна квота. Това е инициативният комитет за издигане на Давид Леон Леви, независим, издигнат в 24-
ти избирателен район - София. Депозитът за инициативни комитети е 100 лева. 
Невъзстановените суми от депозитите се превеждат по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности 
за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на МЗ.  
 
√ България става все по-привлекателна за лятната почивка на белгийците  
България става все по-привлекателна за лятната почивка на белгийците, съобщават белгийски медии. Нашата страна 
печели от невъзможността за пътувания и тази година до Турция и Тунис. Цените в България са ниски, а летищата във Варна 
и Бургас осигуряват бърз достъп до морето, поясняват представители на туристически фирми. Медиите допълват, че 
белгийците са особено привлечени от възможностите за отдих в курорта "Златни пясъци".  
Според туроператорите вече е късно за резервации "в последната минута", но се отчита възможността за почивки в края 
на август. Пе техните думи България предлага по-ниски цени от Испания (с 12 на сто) или Гърция (20 на сто), макар най-
изгодните хотели у нас вече да са запълнени. България е по-скоро непозната за белгийците, но е първенец по ниски цени 
това лято, там има много зеленина и почти постоянно слънце. В България има много бъдеще, обобщава представител на 
голям международен туроператор, предава БТА.  
Медиите съобщават за ръст от 30 на сто за една седмица в покупките на почивки "в последната минута" от белгийци. 
Отбелязва се, че това лято за първи път от 1980 г. в Белгия е необичайно влажно и студено през юли, и това тласка хората 
да търсят слънце в чужбина. Най-честото предпочитание са гръцките и испанските острови, но летовниците виждат 
затрудненията от това, че Испания е "червена" на европейската карта за разпространението на заразата от ковид. 
Пътуванията до такова място на цели семейства, в които децата не са ваксинирани, може да доведе до заразяване и 
поставяне под карантина. Затова Испания е въвела отстъпки от 50 на сто в цените, а такива намаления не се предлагат от 
България и Гърция, добавят туроператорите.  
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Отчита се също, че Италия е скъпа за почивка и предстои допълнително да затрудни пътуванията с въвеждането на т. нар. 
здравен пропуск за достъп до заведения, като от неваксинираните ще се изисква да се изследват на всеки два дни.  
 
√ Резултатите на Airbus и Boeing сигнализират възстановяване на авиационната индустрия  
Европейският производител на самолети Airbus повиши целта си за целогодишната печалба на фона на силното 
възстановяване на търсенето, предаде Блумбърг. Според новата оценка компанията очаква да достави 600 самолета тази 
година, което да допринесе за ръст на коригираната оперативна печалба до 4 млрд. долара – два пъти повече в сравнение 
с предходната прогноза. Вчера компанията отчете чиста печалба от 2,2 млрд. евро за първата половина на 2021 г., след 
като предходните две шестмесечия бе на червено. Приходите на компанията скочиха с 30% до 24,6 млрд. евро, след като 
тя регистрира доставки на 297 самолета за периода януари-юни, което е с над 100 повече в сравнение с първото 
тримесечие на 2020 г. Тези резултати са поредния знак за ускоряване на възстановяването на авиационната индустрия, 
след като по-рано американския гигант в сектора Boeing отчете тримесечна печалба за първи път от 2019 г. насам. 
Компанията отчете печалба от 567 млн. долара през периода април-юни 2021 г., след като регистрира шест поредни 
тримесечия на загуба. През второто тримесечие на 2020 г. американската фирма отчете нетна загуба от 2,96 млрд. долара. 
Приходите на Boeing за второто тримесечие нараснаха с 44% на годишна база до 17 млрд. долара. Анализаторите очакваха 
приходи от 16,54 млрд. долара. 
По-рано от Airbus бяха по-предпазливи в прогнозата си, очаквайки доставки на 566 самолета за годината. Ревизираната 
цел, макар и с 30% по-ниска от тази през 2019 г., е ясен знак, че възстановяването върви в правилната посока. 
„Продължаваме да работим с нашите доставчици и клиенти, за да се справим с пандемията, но започваме да виждаме 
подобрение на средата“, коментира главният изпълнителен директор на Airbus Гийом Фори. 
 
√ Контролът на наемите се превръща в гореща тема в Европа  
Контролът на върху цените на наемите се превръща във важна политическа тема в Европа. Много експерти обаче 
предупреждават, че този тип мерки рядко решават жилищните кризи и имат потенциала да изплашат инвеститорите, пише 
Си Ен Би Си. 
Под контрол на наемите в случая се имат предвид правителствени политики, било то на регионално или национално ниво, 
за поставяне на  таван на цените на наемите. Целта е да се осигурят достъпни жилища за най-уязвимите групи от 
населението. Тази политика обаче има и своите критици. 
B Швeция например ĸoнтpoлът въpxy нaeмитe в ĸpaйнa cмeтĸa дoвeдe дo cвaлянe нa пpaвитeлcтвoтo. В Германия идеята е 
обект на продължила повече от година съдебна битка. Подобни дискусии се водят от политици в Hидepлaндия, 
Beлиĸoбpитaния и Иpлaндия. 
Основните причини 
Говорейки за високите цени в Нидерландия, cтapшият иĸoнoмист в RаbоRеѕеаrсh Hиĸ Фрислаар заяви пред Си Ен Би Си, че 
„ситуацията започва да става неприемлива“. „Това се дължи до голяма степен на ниските лихви“, коментира той. 
Тенденция хората да се местят към градските региони, където има повече възможности за работа и по-високи заплати, не. 
Във време на ниски лихви от централните банки и програми за подпомагане на покупките на жилища, все повече хора 
придобиха имоти, независимо дали ги използват като инвестиции или нов дом. Високото търсене доведе до ръст на цените 
на фона на ограниченото предлагане на пазара. 
Тук трябва да се отбележи и т.нар. „Аіrbnb eфeĸт“, който влоши ситуацията. Вместо да продават имотите си или да ги 
отдават под дългосрочен наем, редица собствени се насочват към краткосрочните наеми. В резултат на това достъпът на 
местните жители до жилища се ограничава, а цените на наемите растат. 
Между първото тримесечие на 2010 г. и същото на 2021 г. наемите в ЕС са нараснали с 15,3%, сочат данни на Евростат. 
Друго проучване на европейската статистическа служба показва, че цените на наеми през 2020 г. са били най-високи в 
Дъблин, Koпeнxaгeн, Πapиж, Люĸceмбypг и Cтoĸxoлм. 
Колм Лаудър, ръководител на отдел за недвижими имоти в инвестиционната банка Goodbody, заяви пред Си Ен Би Си, че 
очаква наемите да продължат да растат. „В Ирландия се притесняваме, че контролът на наемите ще доведе до спиране на 
вливането на капитал“, коментира той. 
Oмaгьocaн ĸpъг 
Инвеститорите в недвижими имоти виждат голям риск в контрола на наемите, тъй като те слагат таван на възвращаемостта. 
В случая с Ирландия повишението в някои области е ограничено до 4% на година. „Ако не получат възвращаемост, ще я 
потърсят на друго място“, коментира Лаудър. 
Подкрепата от частните инвеститори е от ключово значение за жилищния пазар, тъй като тя насърчава строителството и 
ремонтите. Ако инвеститорите могат да получат по-голяма възвращаемост на други пазари, те просто ще пренасочат 
средствата си, обяснява той. 
Не всички обаче споделят тази гледна точка 
„Разбира се, ние сме за контрол на наемите, ако той е част от всеобхватен жилищен пакет“, коментира Барбара 
Стийнберген, член на Іntеrnаtіоnаl Unіоn оf Теnаntѕ и бивш дeпyтaт oт Kьoлн. 
Тя подчерта важността на контрола на цените на наемите за семействата с ниски и средни доходи и акцентира върху 
ситуацията в Берлин, където наемите са нараснали значително, а заплатите не са. 
„Това разделение е заплаха за социални мир“, добави тя, като каза, че не е видяла отлив от инвестиции на пазарите, където 
съществуват мерки за контрол на наемите. 
В крайна сметка решението на проблема може да се крие в причината. 
„Смятам, че трябва да се направи нещо с предлагането“, коментира Фрислаар. 
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В изявление през 2018 г. Европейската централна банка отбеляза, че „завършването на жилища в Еврозоната е останало 
на значително по-ниски нива в сравнение с началото на паричния съюз през 1999 г.“. Освен това ЕЦБ отбеляза, че липсата 
на разрешителни за строителство ограничава предлагането. 
Фрислаар предлага правителствата да променят начина, по който облагат сектора, за да могат по-добре да се справят с 
жилищната криза. Той вярва, че Нидерландия трябва да въведе по-високи данъци върху богатството, включително и върху 
вторите и третите жилища, като в същото време намали тежестта върху доходите на гражданите, за да разполагат те с 
повече средства, с които да покриват наемите си. 
 
√ Технологични гиганти ще допускат само ваксинирани служители в офисите си  
Големите технологични компании поставят ново условие на служителите, които искат да се върнат обратно на работа – да 
бъдат ваксинирани срещу COVID-19. 
Alphabet, и Facebook обявиха, че персоналът в офисите в САЩ трябва да се ваксинира. Това се случва на фона на 
разпространението на новия вариант „Делта“ на заразата. 
Броят на заболелите в Щатите нараства заради мутацията, която първо се появи в Индия, но после бързо стигна и до други 
държави. Над 80% от случаите на коронавирус в САЩ са свързани с „Делта“, пише „Ройтерс“. 
Дългосрочно компанията майка на Google планира да разшири плановете си за ваксинация и в други държави в 
следващите месеци. Netflix също имплементира политика за задължителна имунизация на екипа си в САЩ. 
На този фон Twitter започва да връща служителите си в кампусите в Сан Франциско и Ню Йорк на 50% капацитет. Apple от 
своя страна планира да възстанови политиките си за носене на маски в повечето физически обекти в Америка, включително 
за ваксинираните. 
Microsoft и Uber вече са в очакване на персонала обратно в офисите след продължителните месеци на извънредно 
положение, които принудиха милиони да преминат в хоумофис режим. 
Здравните власти в САЩ вече обявиха, че напълно имунизираните американци трябва отново да носят маски в закрити 
пространства в онези райони, в които COVID-19 се разпространява бързо. 
 
√ Американски сенатори поставиха ултиматум на Байдън за "Северен поток 2" 
Дузина републиканци от Сената заявиха, че планират да блокират две номинации за Министерството на финансите на 
администрацията на президента Байдън заради решението му да не налага санкции на руския проект за газопровод 
"Северен поток-2", пише The Wall Street Journal.  
Ултиматумът от страна на 12 -те републикански членове на банковата комисия в Сената, която надзирава Министерството 
на финансите, може за неопределено време да блокира одобрението от Сената за двамата кандидати, номинирани да 
ръководят политиката на санкциите на Министерството, пише изданието, цитирано от Агенция "Фокус".  
Републикански сътрудник заяви, че сенаторите смятат, че двамата служители са квалифицирани. Брайън Нелсън беше 
номиниран за зам.-секретар на Министерството на финансите по тероризма и финансовото разузнаване, а Елизабет 
Розенбург беше избрана за помощник-секретар за борба срещу финансирането на тероризма. 
И двете позиции са роли от решаващо значение за прилагането на външната политика на САЩ чрез лоста на несравнимата 
сила на долара като резервна валута в света. Двамата са се явили пред комисията, но гласуването по техните номинации 
не е насрочено, предава още изданието.  
Сенаторите в писмо до министъра на финансите Джанет Йелън заявиха, че ще продължат да блокират номинациите, ако 
администрацията реши да не налага санкции срещу проекта, или докато "адекватно се справи с липсата на санкции".  
"Призоваваме Ви да обърнете курса по "Северен поток-2" и да се присъедините към нас в дългогодишната защита от страна 
на Конгреса на европейските съюзници и партньори от злонамерената руска агресия", казаха депутатите. 
 
√ Ердоган: Турция значително ще понижи зависимостта си от външни източници на газ  
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган очаква Турция значително да понижи зависимостта си от външни източници на 
газ, след като в близко бъдеще въведе в употреба газа, който извлича от Черно море. Той обяви това вчера на церемония 
по запалването на първия газ, добит от черноморското находище Сакария, предаде Анадолската агенция.  
"Кладенците, които сондирахме за природен газ в Черно море, не са първите и разбира се, няма да бъдат 
последните. Преди извършвахме сондажи с международни компании чрез лизинг. Сега, за разлика от преди, извършваме 
тази дейност с наши собствени кораби и с наши собствени човешки ресурси", изтъкна Ердоган, според когото Турция е 
прекратила чуждестранната си зависимост и с придобитата техническа експертиза за сондажните дейности.  
Миналата година Турция откри с кораба Фатих 405 млрд. куб.м газ в находището Сакария. Миналия месец тя обяви и втора 
находка на газ от 135 млрд. куб.м в кладенеца Амасра-1 в северната част на находището Сакария.  
Потреблението на газ на Турция през 2020 г. е възлизало на 48,2 млрд. куб.м, което е с 6,5 на сто повече в сравнение с 
предходната година. 48 млрд. куб.м от потреблението си на газ Турция е задоволила с внос.  
Очаква се първото производство на газ от находището Сакария да започне до 2023 г., отбелязва Анадолската агенция.  
 
√ Петролът върви към нов седмичен ръст  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, но са на път да регистрират седмичен ръст на фона на факта, 
че търсенето расте по-бързо от предлагането, пише Ройтерс. Освен това анализаторите очакват нарастващите нива на 
ваксинация да намалят негативните последици от пандемията от COVID-19 по света. 
Към 8:30 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,55 долара, или 0,72%, до 75,50 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,55 долара, или 0,75%, до 73,07 долара за барел. 
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„Днес цените на петрола са на червено на фона на предпазливите нагласи на пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион, 
тъй като инвеститорите претеглят по-слабите от очакваното данни за икономиката и работните места в САЩ“, коментира 
Маргарет Янг от DailyFX. 
Въпреки това цените и двата бенчамарка вървят към ръст за седмицата от около 2%, подкрепени от сигналите за 
ограничени доставки на петрол и силно търсене в САЩ – най-големият потребител на суровината в света. 
„Тази седмица цените на петрола бяха стимулирани от по-слабия щатски долар и силните корпоративни печалби в САЩ. 
Нарастващият брой на случаите на COVID-19 в САЩ, преписван на варианта Delta, може обаче да хвърлят сянка върху 
перспективите за търсенето", добави Ян. 
Дори на фона на нарастващия брой на заразените с коронавирус в САЩ, Азия и части на Европа, анализаторите смятат, че 
по-високите нива на ваксинация ще ограничат нуждата от строги ограничителни мерки и блокади, подобни на онези, които 
доведоха до срив на търсенето на петрол по време на пика на пандемията миналата година. 
„Глобалното възстановяване върви по план, като същото важи и за потреблението на петрол, макар и възстановяването да 
е по-неравномерно в географски план, отколкото се очакваше по-рано“, коментира Джефри Хейли от OANDA. 
Анализаторите посочват и бързото възстановяване на потреблението на бензин и индустриалното производство в Индия 
след скока на заразените с COVID-19 по-рано тази година като знак, че икономиките са по-устойчиви на пандемията. 
 
√ Еврото се търгува за 1,1881 долара  
Курсът на еврото днес остана почти без промяна макар да продължава да доближава прага от 1,19 долара, информираха 
германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се търгуваше за 1,1881 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1873 долара. 
 
√ Силен ръст на борсите в Европа  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в четвъртък, следвайки 
силните корпоративни отчети на няколко компании, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,59 пункта, или 0,34%, до 463,29 пункта. Немският показател DAX 
напредна с 51,95 пункта, или 0,33%, до 15 622,31 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира ръст 
от 55,23 пункта, или 0,79%, до 7 071 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 41,94 пункта, или 0,64%, до 6 651,25 
пункта. 
Акциите на Airbus поскъпнаха с 3,89%, след като европейският производител на самолети повиши рязко прогнозата си за 
целогодишната печалба на фона на силното възстановяване на търсенето. 
Листнатите в обединеното кралство книжа на петролния гигант Royal Dutch Shell поскъпнаха с 3,3%, а тези на френския му 
конкурент TotalEnergies с 2,23%, след като двете компании обявиха ново обратно изкупване на акции на фона на добри 
финансови резултати за тримесечието, подкрепени от по-високите цени на „черното злато“. 
Силните тримесечни печалби и оптимизма около повторното отваряне на икономиките в Европа тласнаха STOXX 600 до 
нови върхови стойности, като индексът е на път да запише шести пореден месечен ръст въпреки опасенията от високата 
инфлация и регулаторния натиск в Китай. 
Инвеститорите приеха добре и новината, че Федералния резерв на САЩ ще продължи програмите си за подкрепа на 
икономиката, тъй като пазарът на труда в страната все още не се е възстановил напълно. 
Цената на книжата на Nokia скочи със 6,89%, след като финландският производител на телекомуникационно оборудване 
повиши прогнозата си за годишна печалба. Компанията очаква нетни приходи от продажби между 21,7 млрд. евро и 22,7 
млрд. евро за 2021 г. 
След големите губещи днес е швейцарската банка Credit Suisse, чиито акции поевтиняха с 3,03%, след като тя отчете близо 
80% спад на печалбата за второто тримесечие заради срива на американския хедж фонд Archegos. Банката отчете нетна 
печалба от 253 млн. швейцарски франка (278,3 млн. долара) за тримесечието до юни, като година по-рано тя записа 
печалба от 1,16 млрд. швейцарски франка. 
До момента близо 41% от компаниите от STOXX 600 са представили финансовите си резултати за тримесечието, като 
печалбите на 67% от тях са надминали прогнозите на анализаторите, сочат данни на Refinitiv IBES. Обикновено 51% от 
компаниите се представят по-добре от очакваното. Като цяло печалбата на компаниите от STOXX 600 се очаква да скочи 
със 120,8% на годишна база през второто тримесечие. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в сряда, след като председателят на Федералният резерв на 
САЩ Джером Пауъл заяви, че е нужно значително подобряване на икономиката, преди централната банка да започне да 
съкращава програмите за количествени облекчения, предава Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 127,59 пункта, или 0,36%, до 34 930,93 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи 0,82 пункта, или 0,02%, до 4 400,64 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна със 102,01 пункта, или 0,7%, до 14 762,58 пункта. 
Акциите на Alphabet поскъпнаха с 3,18%, след като технологичния гигант отчете 69% ръст на приходите от реклама за 
тримесечието. Приходите от реклами на Google са достигнали 50,44 млрд. долара.  За същият период Alphabet отчете 
печалба на акция от 27,26 долара спрямо прогнозните 19,34 долара за акция. 
Цената на книжата на Boeing се повиши с 4,18%, след като компанията отчете тримесечна печалба за първи път от 2019 г. 
насам.   
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Акциите на Microsoft поевтиняха с 0,11%, въпреки че фирмата отчете приходи от 46,15 млрд. долара за тримесечието, 
завършило на 30 юни, което представлява 21% ръст в сравнение със същия период на предходната година. Анализаторите 
очакваха приходи от 44,24 млрд. долара, сочат данните на Refinitiv. 
Фокусът на инвеститорите в сряда бе насочен основно към заседанието централната банка на САЩ, като Федералната 
комисия по отворения пазар реши да запази лихвените проценти в диапазона от нула до 0,25%, потвърждавайки отново 
позицията си, че икономиката продължава да се засилва въпреки разпространението на Делта варианта на коронавируса. 
По думите на Пауъл обаче тя продължава да е далеч от нивата за заетост и инфлация, които търсят от Фед. 
„Имаме да наваксваме при пазара на труда. Мисля, че сме далеч от постигането на значителен по-нататъшен напредък 
към целта за максимална заетост. Бих искал да видя силни данни за работните места“, коментира той. 
Пауъл отбеляза нарастващата заплаха, идваща от разпространението на Делта варианта, но подчерта, че не очаква това да 
се отрази сериозно на икономиката. 
В САЩ сезонът на отчетите продължава с пълна сила, като до момента от компаниите от  S&P 500, отчели финансовите си 
резултати за тримесечието, 89% са надминали прогнозите за печалба, а 86% са надхвърлили очакванията за приходи, сочат 
данни на Refinitiv. 
Акциите на Apple поевтиняха с 1,22%, след като главният изпълнителен директор на компанията Тим Кук предупреди, че 
проблемите с доставките ще се отразят негативно на продажбите на смартфоните iPhone и таблетите iPad. Компанията 
отново разби прогнозите на Уолстрийт за тримесечието. Компанията регистрира приходи от 81,41 млрд. долара за 
тримесечието от април до юни, което представлява ръст от 36% в сравнение със същия период на миналата година. 
Очакванията на анализаторите бяха за приходи от 73,30 млрд. долара. Печалбата на компанията за същия период е 
нараснала с 93% на годишна база до 21,7 млрд. долара. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеански регион записаха печалби в четвъртък, след като 
Китайската регулаторна комисия за ценните книжа (China Securities Regulatory Commission (CSRC) заяви, че ще позволи на 
местните компании да листват акциите си в САЩ, стига да отговарят на нейните изисквания, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа ръст от 50,13 пункта, или 1,49%, до 3 411,72 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна със 70,97 пункта, или 3,07%, до 2 384,17 пункта. Хонконгският бенчмарк 
Hang Seng се повиши с 841,44 пункта, или 3,3%, до 26 315,32 пункта. Листнатите в Хонконг акции на технологичните гиганти 
Alibaba, Tencent и Meituan поевтиняха съответно със 7,70% %, 10,02% и 9,49%. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 200,76 пункта, или 0,73%, до 27 782,42 пункта. 
Акциите на Softbank поскъпнаха с 4,08%, след като стана ясно, че технологичния конгломерат е продал близо една трета 
от дела си в Uber, за да покрие загубите си от инвестицията в китайския му аналог Didi. 
Южнокорейският показател Kospi отчете ръст от 5,79 пункта, или 0,18%, до 3 242,65 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 38,1 пункта, или 0,52%, до 7 417,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,53%, 0,09%, до 571,69 пункта. BGBX40 напредна с 0,56 пункта, или 0,44%, до 126,89 пункта. BGTR30 
се повиши с 3,90 пункта, или 0,64%, до 611,66 пункта. BGREIT записа ръст от 0,55 пункта, или 0,34%, до 161,36 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Отново оранжев код за жеги в цяла България  
Оранжев код за високи температури е обявен за днес за почти цялата страна. Жълт е кодът само за областите Смолян, 
Силистра, Добрич, Варна и Бургас. 
Днес ще бъде слънчево и отново горещо. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места, главно 
в планинските райони краткотрайно ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източните райони до умерен североизточен 
вятър. Максималните температури ще бъдат между 36° и 41°, в София 37°-38°, сочи прогнозата на Националния институт 
по метеорология и хидрология. 
 
√ Плавно се покачват новите случаи на коронавирус  
231 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 15 092 теста. 
Положителни са процент и половина от взетите проби, показват данните в Eдинния информационен портал. 
Починали с COVID са трима души, оздравели са 48. В болница са 764 пациенти, 79 от тях в интензивни отделения. 
12 222 са поставените дози ваксини през последното денонощие. Над 990 хиляди са хората със завършена ваксинация. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Царят си върна "Врана", а "мръсни игри" в уж новата политика ще ни връщат на изправителни избори пак; 
в. Труд - Харвардско фиаско за кабинета "Радев"; 
в. Телеграф - Работници се пържат на 50° за двойна надница; 
в. Монитор - Световното кино ще налива у нас $200 млн. на година; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа -  ИТН се обърна срещу "Бръшляновата лига", Трифонов заплаши Христо Иванов, че ще се ходи на избори; 
в. 24 часа - "Демократична България" май щракна капана за 3 пъти канения от Слави за министър Асен Василев; 
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в. Труд -  Нова такса към сметките за ток; 
в. Труд -  Дворецът "Врана" е на Царя и сестра му; 
в. Телеграф - Слави Трифонов скастри Христо Иванов заради напъна да реди кабинет: Взривява обстановката и ни 
засилва към нови избори; 
в. Телеграф -  Съдът върна двореца Врана на царя; 
в. Монитор - Слави Трифонов скочи на Христо Иванов; 
в. Монитор -  Пенсиите нагоре с 64 лева средно от октомври; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Лозанов, медиен експерт и университетски преподавател: Временно правителство с конкретни цели е 
утопия, при това не особено красива; 
в. Труд - Експертът по международна сигурност Симеон Николов пред "Труд": За България разумната идея е завършване 
на проекта "Белене"; 
в. Телеграф - Графикът проф. Кирил Гогов: Гербът все още е криво пораснал, не го разбират; 
в. Монитор - Проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Младите хора все повече се 
замислят къде да учат; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - По-малко заседания на парламента - по-ниски заплати за депутатите?; 
в. Труд - Вместо по-добър, животът става по-весел; 
в. Телеграф - Подавайте сигнали, ако шефът не усеща жегата; 
в. Монитор - Медиците не са бакшиши. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За отговорността в политиката и пътят за съставяне на кабинет - гости депутатите от „Има такъв народ" - Ивайло 
Вълчев и Радостин Василев; 

- Политическият диалог: между преговорите и компромисите - анализ на доц. Борис Попиванов и проф. Румяна 
Коларова; 

- На прага ли сме на нова ковид вълна и спазват ли се мерките за носене на маски на обществени места - какво 
показа проверката ни?; 

- Станаха ли по-агресивни крадците и как да защитим дома си - съветите на експертите; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Ще има ли такъв кабинет - разговор с лидера на „Демократична България" Христо Иванов; 
- Бой в Общинския съвет или как заседанието в Шумен се превърна в екшън; 
- Втори живот по пет - 15-годишно момче даде шанс на петима души; 
- Михаела Маринова в „Пътят на честта" - как нейна песен стана част от хитовия сериал на NOVA. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 30 юли 
София 

- От 15.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои с орден „Мадарски конник" 
- първа степен посланика на Държавата Катар у нас Рашид бин Али Ал-Хатър. 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 часа в Министерство на правосъдието министър Янаки Стоилов и заместник-министрите 

Иван  Демерджиев и Мария Павлова ще дадат пресконференция. 
*** 
Благоевград 

- От 9.30 часа в зала „22-ри Септември" ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Варна./к.к. Златни пясъци 

- От 17.30 часа в хотел „Интернационал" в к.к. Златни пясъци министърът на икономиката Кирил Петков и 
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров ще участват в събитие 
за учредяване на Алианс „Българско Черноморие". 

*** 
Варна 

- От 18.00 часа на входа на Морската градина до Слънчевия часовник ще се проведе кампанията „Влез в мрежата". 
***  
Видин 

- От 20.00 часа на сцената на Художествена галерия „Н. Петров" ще се състои концерт на Ива и Велислава 
Костадинови. 

- От 21.00 часа сцената на Художествена галерия „Н. Петров" ще се състои инициативата „Българско огнено шоу". 
*** 
Добрич 

- От 9.00 часа пред паметника на Стефан Караджа ще се състои Караул на паметта с ученици от Езикова гимназия 
„Гео Милев" по повод 153 години от смъртта на Стефан Караджа. 
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*** 
Пазарджик 

- От 11.00 часа в Общината ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения за справяне с 
популацията на бездомни кучета на територията на общината. 

*** 
Плевен 

- От 09.00 часа на площад „Възраждане" държавният глава Румен Радев ще участва в тържествения ритуал по 
връчване на дипломите и присвояване на първо офицерско звание на випускниците на Висшето 
военновъздушно училище „Георги Бенковски" и церемония за връчване на свидетелствата на кадетите на 
Професионалния сержантски колеж и дипломите на абсолвентите. 

*** 
Русе 

- От 18.30 часа пред паметника на Стефан Караджа ще бъдат положени венци и цветя по повод 153-тата 
годишнина от подвига на революционера. В програмата се предвижда заупокойната молитва в памет на 
загиналите воеводи и четници. 

*** 
Смолян 

- От 10.00 часа в залата на Държавния архив ще се проведе информационно събитие на тема „Мрежата Натура 
2000 - отговорности и възможности за развитие на местните общности". 

- От 15.00 часа в РЗИ - Смолян ще работи „Зелен коридор" за ваксинация срещу COVID-19 с препаратите на 
„Пфайзер/Байонтех", „АстраЗенека" и „Янсен". 

*** 
Стара Загора./ село Ракитница 

- От 18.30 часа в село Ракитница ще се състои Празник на плодородието 
*** 
Търговище 

- От 17.30 часа в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще бъде представена изложба по повод 125 г. 
организирано тракийско движение. 

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

