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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

Икономически живот 
 
√ Официалният проекто-кабинет съвпадна с предварително изтеклия: икономическият му екип  
След края на срещите си с „Изправи се, БГ! Ние идваме“, Демократична България и БСП, на кратък брифинг в парламента, 
номинираният за премиер Пламен Николов и ръководството на ПГ на “Има такъв народ” представиха състава на кабинета, 
който са предоставили и на партиите, от които очакват подкрепа. 
Оказа се, че той съвпада с предварително и неофициално изтеклите в кулоарите на парламента имена на кандидат-
министри. 
От ИТН посочиха, че списъкът не подлежи на последващи корекции. 
В него се забелязват членове и на първия проекто-кабинет, предложен от Слави Трифонов, на настоящи депутати от 
партията, както и нови имена. 
Сериозен интерес предизвика присъствието на Петър Илиев, който първо бе номиниран за правосъден министър, след 
това се заговори, че той ще бъде канндидатът за премиер на ИТН, а сега е предложен за вътрешен министър. Предполага 
се, че това е жест към Демократична България, защото фаворитът за този пост Николай Радулов не е приеман от тях, заради 
принадлежността му към ДС. 
В икономически екип на проекто-кабинета влизат депутатът от ИТН Пламен Данаилов, номиниран за финансов министър, 
Десислава Димитрова, която трябва да поеме Министерството на икономиката, Александър Николов за министър на 
енергетиката, Гроздан Караджов – на транспорта, Пламен Абровски – земеделие, Ивайло Кожухаров – туризъм. 
Пламен Димитров е завършил УНСС със специалност финанси, счетоводство и контрол. Над 20 години е бил на висши 
управленски длъжности в големи международни компании. Управител на консултантска фирма в сферата на финансовите 
услуги. Активно участва в парламентаврните дебати по финансови теми. 
Десислава Димитрова е ново име, сравнително непознато. Редовен участник в предавания на партийната телевизия 7/8, 
преминала през кастинга на Слави Трифонов, както и кандидат-премиерът. Димитрова е управител и собственик на фирма 
„БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО“ ЕООД, сертифициран експерт по Кръгова икономика от Michigan University, USA и 
Wageningen University, Netherlands, с над 15 години международен опит в областта на кръговата икономика и хранително-
вкусовата промишленост в България и чужбина. Председател е на Бюрото на Съвета “Кръговата икономика – Зелената 
алтернатива за България“ към БТПП. 
Александър Николов в момента е заместник-министър на енергетиката в служебния кабинет. Има дълъг мениджърски 
опит в сферата на телекомуникациите, финансите, инвестициите и капиталовите пазари. Бил е изпълнителен директор на 
фонд за рисков капитал, управлявал е стратегически проекти, развиващи иновативни финансови технологии. Магистър по 
финанси от УНСС. 
Гроздан Караджов е познато име, бивш депутат от 43-тия парламент от Реформаторския блок. Експерт по 
телекомуникациите, бивш главен секретар на Комитета по пощи и далекосъобщения, главен секретар на Министерство на 
транспорта и съобщенията и председател на Съвета на директорите на БТК. Бил е и изпълнителен директор на фондация 
“Демокрация”. 
Пламен Абровски беше номиниран и в първия проекто-кабинет на Слави Трифонов. Юрист по образование със сериозен 
опит в международни институции в сектора на земеделието. Работил е няколко години в постоянното представителство 
на България в Брюксел с ресор “Директни плащания”, в Програма за развитие на селските райони, държавни помощи и 
горски сектор. Бил е също експерт в Института по агростратегии и иновации и юрисконсулт в Българската агенция по 
безопасност на храните. Работил е още като главен сътрудник по “Управление на Европейски програми и проекти” в отдел 
“Оценка на проекти и договаряне”, Главна дирекция “Оперативна програма околна среда”. 
Ивайло Кожухаров също е име от първата версия за кабинет на ИТН. Той е от бранша, мениджър на българска хотелска 
верига. Има повече от 10 години управленски опит в сферата на хотелиерството, притежава магистърски степени по 
“Икономика и организация в туризма” и “Маркетинг”. Член е на УС на ВАНЕ и контролния съвет на Сдружение “Национален 
Борд по туризъм”. 
Останалите проекто-министри: 

• Георги Георгиев – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

• Ради Найденов – Министерство на външните работи 

• Теодора Генчовска – Министерство на отбраната 
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• Силви Кирилов – Министерство на здравеопазването 

• Момчил Иванов – Министерство на правосъдието 

• Радостин Василев – Министерство на младежта и спорта 

• Силвия Бакърджиева – Министерство на околната среда и водите 

• Георги Султанов – Министерство на културата 

• Ивайло Кожухаров – Министерство на туризма 

• Велислава Петрова – Министерство на образованието и науката 

• Теодора Пенева – Министерство на труда и социалната политика 
 
√ Над 50% от активните предприятия у нас са с нула заети  
През 2019 г. активните предприятия  в България са 349 663, което е с 0.8% по-малко в сравнение с предходната 2018 година. 
Това сочи изследване на НСИ за бизнес демографията у нас, която описва жизнения цикъл на предприятията – от тяхното 
раждане през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за 
активните, новородените и умрелите предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, както и данни за 
промяната на заетостта в тях. Данните са на база периода 2015-2019 година. 
Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период имат предприятията с нула наети 
лица. През 2019 г. този дял е 50.9%, или 178 039 от всички активни предприятия, следва групата „1 – 4 наети“ с 34.5%, или 
120 490 предприятия, а най-нисък е делът на предприятията в групата „5 – 9 наети лица“- 6.9%. 
 

 
 
Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 69.6% от заетите в периода 2015 – 2019 г., докато 
делът на предприятията в тази група е едва 7.8% от общия брой активни предприятия, а големият брой активни 
предприятия в групата с нула наети лица формира 7.0% от общия брой на заетите лица в страната. 
За последните пет години средногодишно са се раждали 11.8% от активните през периода предприятия. 
Структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през периода 2015 – 2019 г., 
като с най-висок относителен дял са новородените предприятия в сектор G – „Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети“ – 41.0%, а с най-нисък – новородените предприятия в сектор B – „Добивна промишленост“ – едва 0.1%. Тази 
структура се запазва и през 2019 година. 
През наблюдавания период най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата 
„0 наети“ през 2019 г. попадат 29 877 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети – 8 677, а в 
предприятията с 10 и повече наети лица – само 409. 
От всички предприятия, родени през 2018 г., 77.8% оцеляват една година по-късно, като в групата с 10 и повече наети лица 
този относителен дял е най-висок – 86.4%. 
През 2018 г. новородените предприятия са 39 975, като от тях 31 095 са преживели успешно 2019 година. Най-висок е делът 
на оцелелите предприятия в сектор J – „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения“ – 85.0%. 
От 2014 г. с отдалечаване от годината на раждане се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите 
предприятия и за четирите групи според броя на наетите в тях. 
Най-жизнеспособни са предприятията от сектор H – „Транспорт, складиране и пощи“, в който делът на оцелелите през 
петгодишния период е 6.4%. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор D – „Производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2.4%. 
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Общият брой на заетите лица в родените през 2018 г. и оцелели през 2019 г. предприятия е 73 716 души, като 55.5% от тях 
са концентрирани в три от разглежданите икономически сектора: G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 
30.0%, I – „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 13.8%, и C – „Преработваща промишленост“ – 11.6% (фиг. 8). 
 

 
 
По групи наети лица разпределението на заетостта при родените през 2018 г. и оцелели през 2019 г. предприятия е 
следното: 

• 0 наети – 33.3%; 

• 1 – 4 наети – 38.7%; 

• 5 – 9 наети – 8.8%; 

• 10 и повече наети – 19.2%. 
Данните за умрелите предприятия през 2018 г. са предварителни, което се дължи на специфичнатa методология за 
определянето им, тъй като едно предприятие се счита за умряло, ако две последователни години е икономически 
неактивно. През 2018 г. са умрели 43 003 предприятия, или 12.2% от активните предприятия през същата година, в резултат 
на което 2.81% от заетите през годината са загубили работните си места. 
През 2018 г. 40.2% от умрелите предприятия са от сектор G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. 
Най-жизнеспособни са предприятията от сектори B – „Добивна промишленост“ и Е – „Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, като при тях умрелите предприятия са под 0.5%. 
 
√ План за възстановяване и устойчивост: Интелектуален статус  
На 20-ти юли т.г. на страницата на Министерския съвет в Интернет бе публикуван за обсъждане редактиран вариант на 
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), версия 1.3. 
Подготвената версия на НПВУ (284 стр.) е сериозно обмислен правителствен национален документ, който заслужава 
внимателно и детайлно проучване. В него се съдържат редица констатации, оценки и предложения, които засягат 
обществено-икономическото развитие на страната най-малко в средносрочна перспектива. 
Цялостното му обсъждане и професионална оценка е невъзможно да се представи в рамките на традиционно 
предлаганите компактни бележки в редовно поддържаната страница на „Икономически живот“. Това е причината в 
предлаганите понастоящем коментари и авторови преценки да се дискутира ограничен кръг въпроси, по-конкретно 
свързани най-общо с необходимостта от повишаване на интелектуалния статус на населението и на научно-иновативния 
потенциал. 

1. Основна слабост 
Подходът, възприет в НПВУ, е следният: (1) Описване (снимка) на текущото състояние на нещата; (2) Съдържателна оценка 
на текущото състояние; (3) Предлагане на реформи; (3) Разпределение на разполагаемия финансов ресурс; (4) Оценка на 
въздействието. 
В очертаната последователност е напълно пренебрегнат основен етап. Редно би било след направената снимка на 
текущото състояние и нейната съдържателна оценка да се посочат причините, поради които текущото състояние се 
оценява като незадоволително, т.е. защо се наблюдават отбелязаните неблагополучия. Авторите на плана игнорират 
изцяло подобен ангажимент и отговорност. Той е задължителен за предначертаване на конкретни действия не просто за 
извършване на някакви реформи („не стой със скръстени ръце, направи нещо“), а за реформи, които да отстранят 
откроените причини за неблагоприятната текуща оценка и да доведат до желано подобрение. Предназначението на 
реформите е да атакуват невралгични точки в конкретните процеси, което предполага недвусмислено адресиране. В 
противен случай се прекъсва връзката между оценката на текущото състояние, от една страна, и предлаганите реформи, 
от друга. 

https://www.nextgeneration.bg/
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Не са ясни съображенията на авторите на НПВУ за възприетия подход. Възможно е да са пропуснали отбелязания етап 
поради недоглеждане, или поради недостиг на технологично време, или дори поради нежелание за ангажиране с подобен 
тип отговорност. 
В контекста на интелектуалния статус например, се посочва, че „само един университет в страната попада в първите 
1000 на класацията QS Global World Rankings“ (при неблагоприятно за нас сравнение дори и със съседни нам страни). 
Отсъства оценка защо тази отблъскващо срамна ситуация се поддържа и възпроизвежда десетки и десетки години без 
никакъв изглед за промяна. 
Акцентира се върху ниското ниво на цифрови умения сред населението, като „едва 11% притежават умения над 
основните, а повече от 2/3 нямат дори и основни цифрови умения“, както и че „когнитивните способности на 
българските ученици поставят България на последно място в ЕС в проучването PISA на ОИСР“. Няма и дума за 
открояващи се безспорни причини за системното поддържане на изоставането. 
Напълно справедливо се оценява, че „нивото на образователните характеристики на населението е ключова 
предпоставка за качеството на човешкия ресурс, както и за възможностите на страната за бърза конвергенция към 
икономическото и социалното състояние на ЕС и бързото адаптиране и възстановяване на икономиката от кризисни 
ситуации и шокове“. Остава открит въпросът, защо образователното равнище на населението като цяло е напълно 
незадоволително. 
На последните парламентарни избори например двете водещи политически сили, спечелили доверието на суверена, са 
формации, които: (1) Явно не са подготвени за поемане на управлението на страната (ИТН), или (2) Страдат от неприемлив 
управленски имидж (ГЕРБ) основно поради разкрити и поддържани многобройни корупционни практики. Подобен 
социално-икономически избор едва ли може да се окачестви позитивно и е атестат за неприемливо ниско образователно-
ценностно равнище и на интелектуален статус на широките народни маси. 
Причините за наблюдаваните неблагополучия не са изяснени, поради което могат да се формулират всякакви реформи. 
Те остават нецентрирани и звучат тезисно, в хармония с болезнено познатата ни „славна“ управленска практика от преди 
90-те години на ХХ в. 
2. Разпределение на ресурсите 
Чрез НПВУ страната ни кандидатства за европейско финансиране от 12,6 млрд.лв. при 8,2 млрд.лв. национално 
съфинансиране. В НПВУ е представено ясно и детайлно разпределение на финансовите ресурси по дейности и програми 
(част 2). Следваният подход видимо е отгоре надолу, т.е. представя се разпределение на финансовите ресурси по четирите 
стълба (Иновативна България, Зелена България, Свързана България, Справедлива България) и по-нататък агрегирано 
разпределените финансови ресурси са разхвърлят по предвидени отделни реформи и дейности. 
Видимо зад представеното разпределение стоят усилия на немалко колективи и (предполагам) са положени значителни 
интелектуални умения. 
Остават обаче напълно необяснени и неясни следваните критерии за подобно отговорно финансово разпределение. 
Това вероятно е и причината, поради която вече се оформят немалко апетити за ново преразпределение. 
Забелязва се особеност, която не бива да се пренебрегва. Като цяло и преобладаващо акцентите са поставени върху 
разпределението на разполагаемите финансови ресурси. Остават загърбени основни управленски дейности, които 
изискват и предполагат полагането на управленски умения и които по своята същност са с нефинансов (а дори и 
неикономически) характер. Подобен вид управленски дейности са условие и предпоставка за ефективно използване на 
налични финансови ресурси. Финансовите ресурси ще доведат до желани позитивни резултати единствено тогава, когато 
преди това са решени управленски проблеми с нефинансов характер. Наивно е да се мисли, че проблемите в нашето 
обществено-икономическо развитие са свързани единствено и преобладаващо с недостатъчно финансиране. 
3. Заложени иновативни направления 
В НПВУ е отделен специален раздел за научни изследвания и иновации (т.2.А.2). То е напълно оправдано, доколкото 
научните изследвания и иновациите предлагат основата за постигането на това, което може да се нарече интелигентен 
икономически растеж. 
Когато обаче в НПВУ се говори за наука и иновации се има предвид чисто техническата страна на проблема. Акцентира се 
само и единствено върху развитието на технически по същество науки и иновации, чието предназначение (би следвало да 
бъде) е директното съдействие за ускоряване на икономическата динамика. Остава настрани и изолиран проблемът за 
подобряване и повишаване на иновативния капацитет при управлението на обществото, както и за разгръщане на 
иновативните способности на отделните слоеве на населението. Формира се впечатление, че авторите на НПВУ не 
осъзнават и не оценяват това, което най-общо може да се нарече обществена иновация. Оценява се, че равнището на 
адекватно обществено възприемане на фактори и въздействия е незадоволително, а се пренебрегват иновативните 
решения, които би следвало да повишават указаното равнище. 
Търсеният позитивен икономически резултат е следствие не от отделни иновативни технически решения, а от широко 
разпространено и масово иновативно мислене! 
4. Оценка на въздействието 
Оценката на въздействието е проведено в съответствие с „Наредба за обхвата и методология за извършване на оценка 
на въздействието“. За изискуемата оценка на въздействието е отредено малко място в НПВУ (част 4, 278-284 стр.). То 
съответства на проявяваното формално отношение на администрацията към този вид дейност при оформянето на 
предложения за нормативни документи. Провеждането на такъв тип професионално издържана оценка е редовна и 
задължителна практика в развитите икономики, но при нас все още е необходимо съответно административно израстване. 
Оценката на въздействието се извършва чрез специално конструирана моделна конструкция, към която в НПВУ е посочена 
препратка (280 стр.). Материалът е оформен във вид на Техническа документация и представлява професионално и 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/politika-ikonomika-rastej/
https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136931175
https://ikj.bg/glasove-mneniya/makroikonomika-prognozi/
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качествено изложение на използваната методология и методика. Възникват обаче редица въпроси, които имат отношение 
към качеството на предлаганите прогнозни разчети. 
В Техническата документация се използват коректни позовавания към двадесетина публикации. Не се посочва и използва 
обаче нито един български опит в конкретната област. Това означава, че авторите или не познават българската практика, 
или съзнателно я игнорират, без да посочват и да се ангажират с основания. Практика и многогодишно упражняван опит в 
областта на макроикономическото прогнозиране у нас безусловно съществува. 
Има поне два центъра, в които се провеждат целенасочени изследвания в посочената област: (1) Институтът за 
икономически изследвания на БАН и (2) Българската народна банка. Наши представители участваха регулярно в 
продължение на две десетилетия със свои собствени моделни разработки и прогнозни проекции в провеждани ежегодно 
конференции (проект LINK) под егидата на ООН и научното ръководство на Лауреата на Нобелова премия по икономика  
Л.Клайн. Въпросът дори не е в участието в един или друг научен форум, а каква (и от кого) е получена съответна научна 
оценка на съответния научен продукт, какъвто безусловно представлява и моделната конструкция, представена в 
Техническата документация. Подобна информация авторите не привеждат. 
Възникват немалко въпроси от съдържателно естество. Проблемно е дали и доколко предлаганите проекции се формират 
автоматично от моделната конструкция или са следствие от конкретни управленски въздействия. От приведения списък 
на екзогенни и ендогенни променливи се вижда, че екзогенните променливи са предимно фиктивни променливи (dummy 
variables), или свързани с външни въздействия. Инфлацията се задава като екзогенна променлива (без дискутиране на 
основанията за конкретен избор), което предизвиква съмнения. Авторите акцентират преди всичко и най-вече върху 
външните (т.нар. „шокови“) ефекти, а пренебрегват предопределящото въздействие на инструментите на вътрешното 
макроикономическо управление. Как се отразяват върху икономическия растеж елементите на конкретните вътрешни 
макроикономически инструменти остава неясно. От там и предложените проекции са носители на недостатъчно 
прозрачни явни и неявни въздействия. 
5. Заключение 
Обсъжданият документ представлява безусловно сериозна професионално издържана стъпка към представяне на 
официални правителствени програмни материали, свързани с идейно разкриване на предвиждани управленски 
въздействия на макроикономическо равнище. Независимо от това съществуват слабости, които е редно да се осъзнават, 
осмислят и корегират своевременно в интерес на постъпателното ни социално-икономическо развитие и успешната ни 
интеграция в европейските структури. 
 
√ Местни данъци 2021 г. – нови рекорди  
Анализът на Зорница Славова и Адриан Николов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
Въпреки че и през 2021 г. в  по-голяма част от общините се наблюдава повишение на местните данъци, броят на случаите 
на намалени данъци е рекорден. 
Данните за местните данъци се събират ежегодно от ИПИ чрез заявления по Закона за достъп до обществена информация 
(ЗДОИ) до всички общини в страната и допълнително онлайн проучване във връзка с мащабното регионално изследване 
„Регионални профили: показатели за развитие”. Базата вече включва набор от данни за десет поредни години за четири 
от ключовите местни данъци:   

• данък върху недвижимите имоти – нежилищни имоти на юридически лица; 

• данък за прехвърляне на собственост; 

• данък върху превозните средства – с мощност от 74 kW – 110 kW; 

• годишен патентен данък за търговия на дребно до 100 кв. м търговска площ. 
Проследяването на данните по години показва причините за увеличенията и намаленията. От една страна, увеличенията 
са свързани с ясната тенденция за задържане на нивата на местните данъци в изборна година и последващото силно 
наваксване. През 2015 г. и 2019 г. – в годините на местни избори – данъците се променят съвсем слабо, но в последващите 
две години се увеличават в голяма част от общините. През 2020 г. отчитаме повишаване на данъците в най-много общини, 
следвана от 2021 година. От друга страна, 2021 г. е и годината с най-много намаления на местните данъци за последните 
десет години. Причина за това може да се търси в опита на местните власти да ограничат данъчната тежест в условията на 
пандемията и икономическата криза. През 2020 г. в голяма част от общините плащанията на местните данъци бяха 
отложени (обикновено до края на месец юни), а в някои бяха намалени и по размер. Продължаващата извънредна 
епидемична обстановка в началото на 2021 г. се вижда и в рекордния брой намалени данъци в общини, въпреки че те все 
пак не могат да вземат превес над случаите на увеличения. 
 

https://www.regionalprofiles.bg/bg/
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През 2021 г. най-голям брой увеличенията има при данъка върху недвижимите имоти (34), а най-много намаления – при 
данъка върху превозните средства (23). 
Интерактивните карти позволяват да се видят и сравнят размерите както на общата данъчна тежест, така и на всеки от 
разглежданите местни данъци за всички 265 български общини. На областно ниво със значително по-ниско ниво на 
усреднените местни данъци са Видин и Монтана, а с най-високо – столицата. Сред общините най-ниска е усреднената 
данъчна тежест в Грамада (Видинско), Сатовча (Благоевградско), Георги Дамяново (Монтанско), а най-висока – в Созопол, 
София, Пловдив и Бургас [1]. 
Интерактивни карти за всеки разглеждан данък: 

• Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица, 2021 г. 

• Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество, 2021 г. 

• Размер на данъчна ставка за данък върху превозни средства с мощност 74 kW-110 kW, 2021 г. 

• Размер на данъчна ставка за годишeн патентен данък за търговия на дребно, 2021 г. 

• Размер на данъчна ставка за данък върху таксиметровия превоз на пътници, 2021 г. 
Като цяло увеличенията в местните данъци в българските общини всяка година са повече на брой от намаленията. 
Задържането на нивото на данъчната тежест в изборните години е ясно видимо, както и последващото повсеместно 
повишаване. В по-големите общини местните данъци са по-високи. Увеличенията на местните данъци обаче не водят до 
осезаемо повишаване на капацитета за генериране на приходи и финансите на общините остават силно зависими от 
трансферите от централния бюджет. Конкуренцията между общинските власти в опит за осигуряване на добра бизнес 
среда и висок стандарт на живот на гражданите може да стане факт само при финансова децентрализация. 
[1] Картата представя композитен индекс на данъчната тежест в 265-те общини в страната. Равнищата на петте 
наблюдавани от ИПИ местни данъци са нормализирани и усреднени за всяка община и поставени на скала от 0 до 100, 
където 0 е най-ниската местна данъчна тежест в страната, 100 – най-високата. 
 
√ България изостава по качество на крайбрежните води  
Евростат представя различни инструменти за визуализация, представени в интерактивната цифрова публикация „Целта за 
устойчиво развитие (ЦУР 14) и аз“. 
ЦУР 14 визира програмата „Живот под водата“, която има за цел да опази океаните, като гарантира, че те се използват  
устойчиво. Това включва опазване на морските и крайбрежните екосистеми, защита на най-малко 30% от крайбрежните и 
морските зони, както и предотвратяване и намаляване на морското замърсяване и въздействието на подкисляването на 
океана. 
 

https://265obshtini.bg/map/165?fbclid=IwAR2rMgcGP9qi2i8Vwb2FNOhb64zDMa-iVJvz30iTxKbD8V0t-bP3cqLU0Z4
https://265obshtini.bg/map/160?fbclid=IwAR3xF1dQeu7KczEgrKYhLdlUukdGjn90dgfEMsGVrxWdvPTpDsQR_NGbpz0
https://265obshtini.bg/map/161
https://265obshtini.bg/map/162?fbclid=IwAR03a_LjCE0EysR3AjjVEPu0nva6z0RwY9vZ9sHyGpioVHaEmlTr16f9iUc
https://265obshtini.bg/map/164?fbclid=IwAR0jdyi62e1S8qg2VEhAgP-WpJXLE2vrDp-YYee6Q3UKsc78v9cJtGJQZCo
https://265obshtini.bg/map/163?fbclid=IwAR14hmK6NSYnl0Ahpo90EJymLPEb5UZUlroZW2gRVO2faS3lMxrnxqUS-LQ
http://dvenasto.bg/
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Мониторингът на ЦУР 14 в контекста на ЕС се фокусира върху напредъка, постигнат в подобряването на опазването на 
морето, в насърчаването на устойчив риболов и в осигуряването на здрави океани. 
Интерактивният инструмент на Евростат позволява избиране на различни показатели на ЦУР 14, като например дела на 
крайбрежните зони за къпане с отлично качество на водата или повърхността на морските обекти, определени съгласно 
Натура 2000. Може да се видят данните за отделните страни на ЕС, както и да се правят сравнения. 
 

 
 
България е сред страни от ЕС, имащи най-малък процент площ с качествени крайбрежни места за къпане. Страната ни е с 
67.03 % при средно за ЕС 88.36, Литва, която е на първо място е със 100%. 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/
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Неприятни за нас, но не и изненадващи, са данните от интерактивния инстумент, отнасящи се за хора в бедност и социална 
изолация. По този показател сме първи в ЕС с 32.8% от населението, а индивидуалната ни графика сочи почти непрекъснат 
спад от 2010 година насам. Втори са румънците с 31.2 на сто, а средните стойности за ЕС са 20.9%. 
 
√ Европари за инфраструктура - само при гаранции за "климатична защита"  
Европейската комисия публикува ръководство за оценка дали планираните инфраструктурни проекти са обезпечени с 
инструменти за справяне с последиците от изменението на климата като наводнения и топлинни вълни. Това е условието, 
което трябва да бъде изпълнено, ако страните от блока искат да получат средства от ЕС, пише в своя публикация Euractiv.bg. 
Катастрофалните наводнения, които засегнаха Северозападна Европа този месец, засилиха опасенията, че дори в някои от 
най-богатите страни в света инфраструктурата е слабо подготвена да се справи с изменението на климата. Големият 
проблем е, че рядко срещани метеорологични явления в миналото стават все по-чести. 
Всички, които искат да се възползват от фондовете на ЕС, трябва да гарантират, че в проектите за пътища, железопътни 
линии и електроцентрали се казва как ще се справят с екстремни метеорологични явления. 
За достъп до пари се изисква ниво на т. нар. “климатична защита“, включително до Фонда за справедлив преход в размер 
на 17,5 млрд. евро, който ще помогне на регионите, зависими от изкопаеми горива, да станат по-зелени. 
В ръководството си за оценка Европейската комисия заяви, че тези, които търсят еврофинансиране, трябва да преценят 
какви рискове, свързани с климата, може да срещне проектът им през следващите години въз основа на данни, които 
могат да включват национални или регионални прогнози за изменението на климата. За източник може да се използва 
дългоочакваната актуализация на доклад на ООН за климата, който се очаква да бъде представен през август. 
Ако бъдат установени значителни рискове, проектът трябва да бъде преработен, обяви Комисията. Това може да включва 
промяна в параметрите на физическите активи при високи температури или създаване на системи за реагиране при 
аварийни ситуации при наводнения. 
Оценката също така трябва да изчисли очакваните емисии на парникови газове по проекта, за да се види дали те са 
съвместими с климатичните цели на ЕС, включително целта на блока да достигне нетни нулеви емисии до 2050 г. 
Целта на ЕС е да гарантира, че мостовете, железопътните линии и електроцентралите, построени днес, могат да издържат 
на въздействието при покачване на температурите  и да избегнат блокирането на десетилетия на емисии, които биха 
осуетили целите в борбата срещу изменението на климата. 
 
√ Близо 25% годишен ръст на цените в енергетиката в ЕС  
С 1,4% се повишават промишлените цени през юни спрямо предходния месец май, като повишението е еднакво и за 
еврозоната, и за ЕС, съобщава Евростат. 
Припомня се, че през май цените също бележат ръст спрямо април – с 1,3% в еврозоната и с 1,4% в ЕС. 
На годишна база скокът на промишлените цени през юни е с 10,2% в еврозоната и с 10,3% в ЕС. 
В ЕС промишлените цени в енергетиката са нараснали с 3,4%, с 1,4% при междинните стоки, с 0,4% за капиталови стоки и 
за нетрайни потребителски стоки и с 0,3% за дълготрайни потребителски стоки. 
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Най-голямо увеличение на промишлените цени е отбелязано в Дания (+5,1%), Естония (+4,6%) и Латвия (+3,1%), докато 
единственото намаление се наблюдава в Ирландия (-0,3%). За България ръстът е 1,3%. 
На годишна база през юни цените в енергетиката имат ръст с 24,8% в ЕС, докато в еврозоната поскъпването е малко по-
голямо (25,4%) 
Цените на промишлените производители са се увеличили във всички държави-членки, като най -голямо увеличение е 
регистрирано в Ирландия (+42,5%), Белгия (+20,7%) и Дания (+19,1%). Данните за България сочат годишен ръст от 9,9%. 
 
√ ЕС удължава митата за биодизела от САЩ  
Европейският съюз ще запази тарифите си за биодизел от САЩ за още пет години, след като стигна до заключението, че 
премахването им би довело до скок на вноса на изкуствено ниски цени, съобщава Еврокомисията, цитирана от Euractiv.bg 
Брюксел заключава, че американските производители могат да увеличат до пълен капацитет и също така да отклонят 
продажбите от част от техния износ от по-малко печеливши пазари към Европейския съюз, който е най-големият пазар в 
света. 
Изтъква се, че американските производители вече продават на трети страни на цени под тези в Съединените щати, което 
означава, че са били дъмпингови. 
Американските производители се възползват и от субсидии, включително данъчни кредити, безвъзмездни средства и 
гаранции по заеми. 
Антидъмпинговите мита варират от нула до 198,0 евро (235,36 долара) за тон, а митата, свързани със субсидии, от 211,2 до 
237,0 евро за тон. 
Общият размер на митата (ЕС-САЩ) за стоки е над 18 милиарда долара. Двете страни ще работят по премахване на митата 
за стомана и алуминий преди 1 декември. 
 
БНТ 
 
√ Президентът отправи благодарности към усилията на огнеборците в страната  
Президентът Румен Радев изказа благодарност за всеотдайните усилия на всички огнеборци за овладяването на пожарите 
в страната. 
В телефонни разговори с главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита 
на населението", държавният глава се информира за усложнената обстановка. 
Държавният глава изразява съпричастност към пострадалите семейства, чието имущество е увредено. Президентът Радев 
очаква правителството в координация с местните власти да набележат мерки за преодоляване на щетите и подпомагане 
на засегнатите. 
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√ Гл. комисар Николай Николов: В момента има между 200 и 240 пожара на денонощие  
Като цяло ситуацията с пожарите в страната е под контрол. Средно пожарите на ден при нормална ситуация са между 100-
120. Сега бройката гони 200-240 на денонощие. Вчера са били 206, като е имало момент, в който са действали 42 пожара 
едновременно. 
Това заяви в "Денят започва" директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението” гл. комисар 
Николай Николов. 
"Хубавото е, че тези 42 пожара, само 4 бяха по-съществени - този в Любовище, където нашите хора успяха да извадят 
една възрастна жена преди да изгори къщата й, поздравления за това. Кюстендил - Долно село, и Перник. Перник се 
очертава най-сериозна ситуацията", каза главният комисар. 
Той допълни, че над Розино вчера следобед имало напрежение, но пожарникарите са успели да се справят. 
"Ние можем да се похвалим с много сериозен капацитет откъм техника и най-вече личен състав. Няма човек, който 
да е на моето място и да каже: достатъчни са ми хората. Всеки ще иска още, ще иска по-добра организация", 
коментира шефът на пожарната. 
Според него в България обаче гасенето от въздуха е така направено, че е задача на военните. 
"Да поддържаш, да експлоатираш хеликоптер е нещо изключително скъпо и не е по възможноснотите на всяка една 
организация. Желаем да го имаме, но само военните към момента и нашите гранични власти могат да поддържат 
хеликоптери", обобщи той. 
Шефът на пожарната уточни, че имат график заедно с военновъздушните сили и до октомври знаят с колко хеликоптера 
могат да разполагат при тежки ситуации. 
3147 са обучените доброволци в България, които могат да помагат при извънредни ситуации. 
"Когато пристигнат така наречените ентусиасти доброволци, те не се връщат, поощряват се, но с тях се внимава, 
защото водени от желанието да помогнат по къси панталони, джапанки често пъти са опасност сами за себе си. 
Много е тънък моментът как да използваме тяхната енергия без да застрашим тяхното здраве", коментира гл. 
комисар Николов. 
Той допълни, че в селата вече живеят предимно възрастни хора, които очакват помощ, желаят да защитят къщите си, но 
не могат да влязат в гората и няма на кого да се разчита по време на пожар. 
По думите му 93% от пожарите са предизвикани от човешка дейност. Само 7% са предизвикани от мълнии, повреда в 
електропроводите и други. Предпоставката е горещината, ниската влажност и най-опасен е вятърът. 
Неговият апел е не само да не палим огън, а да преустановим за един-два дни работата в полето, свързана с почистването 
на земеделските земи. Още два дни трябва да бъдем внимателни - допълни той. 
 
√ Политическите сили решават дали да подкрепят проектокабинета на ИТН  
17 министри в проектокабинета на "Има такъв народ" и един без портфейл. Вчера съставът му беше представен на срещи 
с политическите сили в парламента, без ГЕРБ -СДС и ДПС. Предстои партиите да вземат своето решение - ще подкрепят ли 
този състав на правителство или не. 
От БСП свикват днес Национален съвет, който ще вземе това решение. След заседание на парламентарната група на 
"Демократична България" стана ясно, че до следващата седмица трите партии в коалицията ще са уточнили как да гласуват 
за състава на така предложения Министерски съвет. Преди да приключи парламентарната процедура и "Изправи се БГ! 
Ние идваме!" ще решат дали да гласуват в подкрепа на този кабинет. 
А по Конституция до петък кабинетът "Пламен Николов" трябва да бъде представен на президента Румен Радев и след 
това внесен и разгледан от народните представители. 
 
√ Нови 170 млн. лв. за земеделие в Националния план за възстановяване  
С нови 170 млн. лв. нараства бюджетът, който ще бъде насочен за земеделие в Националния план за възстановяване и 
устойчивост. Това стана ясно след среща, проведена между заместник-министъра на земеделието, храните и горите Георги 
Събев и заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
Допълнителните средства са предвидени след съвместни дискусии с представители на бранша, които изпратиха своите 
становища относно частта за земеделие в плана. 
"Необходимо е балансирано разпределение на средствата, за да могат парите да достигнат до повече земеделци от 
всеки един отрасъл в земеделието. Допълнителната сума се предвижда да се насочи към дейности, които 
съответстват на целите на механизма за възстановяване и устойчивост", заяви земеделският заместник-министър 
Георги Събев. 
С допълнителните 170 млн. лв. бюджетът за секторите в компетенцията на Министерство на земеделието, храните и 
горите, заложен в Националния план за възстановяване и устойчивост, нараства до близо 500 млн. лв. безвъзмездна 
финансова помощ. 
Той включва сумата от близо 250 млн. лв., предвидена за Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на 
селското стопанство, близо 20 млн. лв. за инвестиции в дейности по Дигитализация на процесите от фермата до трапезата, 
както и проектът “Възстановяване на ключови за климата екосистеми“. 
 
√ Гълъб Донев: Средният процент за увеличение на пенсиите ще бъде 12.5%  
Философията на преизчисление на пенсиите, предложена от служебното правителство, е много проста - спазване на 
принципите на социалното осигуряване и запазване на модела такъв, какъвто той е разработен още през 1999-2000 г. Това 
каза в "Още от деня" служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев. 

https://bnt.bg/bg/a/oshte-ot-denya
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Той поясни, че колкото по-голям е доходът, върху който сме се осигурявали, колкото по-дълъг е периодът на осигуряване, 
толкова по-висока ще бъде пенсията, която ще получаваме. 
"Затова предложихме да се увеличи коефициентът за осигурителен стаж, така че да може участието в 
осигуряването да бъде отчетено и да носи много по-голям доход, отколкото моделът, който се предлага за 
преизчисляване при средноосигурителен доход, защото лицата, които попаднат по този модел, няма да имат принос 
към него", каза Гълъб Донев. 
Социалният министър обясни, че средният процент за страната ще бъде 12.5. Социалната пенсия ще нарасне с 14.3%, 
минималната пенсия ще нарасне с 13.3%, съответно с по-малък процент ще нарасне максималната пенсия, която ще бъде 
ограничена с таван до 1 500 лв. 
С модела, който предлагат, почти запазват размера на трансфера от държавния бюджет към ДОО за тази и следващата 
година. 
Министър Донев увери, че няма да се увеличи дефицитът в НОИ, ако се спазват принципите, и по този начин ще се 
гарантира стабилност на системата и постепенно намаляване на необходимия дял от държавния бюджет. 
"Не познавам лично посочената за министър на труда и социалната политика, чувал съм за нея задочно за работата 
ѝ в БАН", каза за номинираната от "Има такъв народ" Теодора Пенева служебният социален министър и изрази 
надежда всеки един от предложените да е професионалист в своята област. 
 
√ Защо се повишиха цените на някои основни стоки?  
Някои основни храни са поскъпнали това лято - като олио, брашно, краве сирене, някои сезонни Плодове. Какви са 
причините? 
Цената на хляба през последните месеци постепенно се повиши и в момента килограм бял хляб се продава за 1.70. 
Причината е по-скъпата пшеница, а от тук и брашното.Все пак прогнозите са, че се очаква много добра зърнена реколта и 
спад в цените. 
 

 
 
Най-драстично е поскъпнало олиото в сравнение с миналата година - с 53 на сто. 
В момента литър олио се продава по пазарите на цена между 2.80 и 4.20 лв. Така на практика най-скъпото олио се доближи 
до цената на най-евтиния зехтин. Причините за поскъпването са слабата миналогодишна реколта. Уверенията са, че през 
септември, октомври когато има нова реколта, цените ще се нормализират. 
В сравнение с миналата година по-високи са цените на кашкавал "Витоша" и кравето сирене. Специалистите обясняват 
цялостното поскъпване с повишената цена на труда и увеличаване на цените на горивата. В същото време свинското месо 
и маслото са поевтинели в сравнение с миналата година. 
При плодовете и зеленчуците поскъпване има при прасковите, морковите и зеления пипер. Поевтинели са 
лимоните,ябълките и кайсиите. Необичайно високите цени на малините и къпините по софийските пазари предизвика 
днес гнева на купувачите. 
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На борсата колко я купихте малината? 
"Скъпо ви казвам. От 10 лв. нагоре е цената на едро. Тая всичката жега, знаете ли какво прави плодовете. Тя ги 
унищожава и няма. Бере се през ден, на седмица по два пъти се кара стоката. Това не е концерт по желание както те 
искат", коментира Миа Иванова, търговец. 
От комисията по стоковите борси и тържищата прогнозират успокояване на цените. 
"До края на годината не бива да се очакват някакви резки движения. Няма нито един икономически фактор, който да 
предполага покачване на цените на каквото и да било", заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия 
по стоковите борси и тържищата. 
Според председателя на комисията, въпреки временно високите цени на някои храни, вносът и силната конкуренция ще 
доведат до стабилизиране на пазара. 
 
√ 29 зрелостници с Национална диплома за отличен успех  
29 зрелостници от 20 училища в страната ще получат Национална диплома за отличен успех, връчена им от 
Министерството на образованието и науката. 
Зрелостниците са завършили с пълни шестици по всички учебни предмети. Показали са също постижения в областта на 
науките, технологиите, изкуствата и спорта. 
Най-много пълни отличници има Първа езикова гимназия във Варна - шестима. Следва ги Частна профилирана гимназия 
„АК-Аркус“ ЕООД във Велико Търново с трима носители на националната награда. 
На регионален принцип най-много отличници – осем, са от София. Половината са възпитаници на Софийската 
математическа гимназия и 164. Испанска гимназия „Мигел де Сервантес“. Останалите са от 91-а Немска гимназия „Проф. 
Константин Гълъбов“, Американския колеж, Италианския лицей и 133. СУ „А. С. Пушкин“. 
Общо седем са отличените ученици във Варна, трима – във Велико Търново, двама – в Кърджали и по един - в Пловдив, 
Карлово, Враца, Генерал Тошево, Монтана, Плевен, Русе, Сливен и Стара Загора. 
Почетните отличия ще бъдат връчени на церемонии в съответните Регионални управления на образованието. Освен 
дипломите, младежите ще получат от МОН и четци за електронни книги. 
 
√ Проучване: Рискът от заразяване сред ваксинираните е три пъти по-малък  
Рискът от заразяване с коронавирус сред напълно ваксинираните е три пъти по-малък, отколкото при неваксинираните. 
Това показват последните данни от проучване на компанията Ипсос и учени от Императорския колеж в Лондон. 
За основа на анализа са взети проби от над 98 хиляди души за периода 24 юни - 12 юли. Освен, че вероятността от 
заболяване сред имунизираните е по-малко, изследването безспорно доказва, че вероятността да предадaт вируса на друг 
човек е значително по-малка. 
А скоростите, с които светът се справя с пандемията се разминават все повече - на места, въпреки новите карантинни мерки 
- случаите се увеличават, докато на други се наблюдава спад на новозаразени. В Китай - откъдето започна всичко, обаче 
има скок на заболели. Усилията на властите са насочени към ограничаване разпространението на заразата и ваксиниране 
на учениците. 
 
√ ЕС изпреварва САЩ по брой ваксинирани  
Половината от населението на Европейския съюз е напълно ваксинирано срещу COVID-19, с което изпреварва Съединените 
щати в кампанията за ваксинация. 
Почти 224 милиона души в 27-те държави членки са обхванати, като Испания е начело в групата от по-големи държави с 
ваксинирани 58,3% от населението си, следвана от Италия (54%), Франция (52,9%) и Германия (52%). 
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Числата означават, че Европа вече изпревари САЩ в усилията за ваксиниране. 
Около 49,7% от населението на САЩ са напълно ваксинирани, но процесът се забавя, особено в консервативните щати на 
Юга и Средния запад. 
Страната постигна целта на президента Джо Байдън да приложи поне една доза на 70% от възрастните в понеделник - 
почти с месец закъснение, когато най-новата вълна от инфекции доведе хоспитализациите до нивата, наблюдавани 
миналото лято. 
САЩ изостават и от северната си съседка Канада, която започна по -късно своята имунизационна кампания, но досега е 
ваксинирала напълно 59 % от своето население. 
В ЕС първи дози са получили 59,3% от населението, докато САЩ са малко назад с 57,8% според последните данни, 
публикувани в понеделник. 
Малта оглавява надпреварата в ЕС с три четвърти от хората си напълно ваксинирани, следвана от Белгия с 58,9%. В дъното 
на европейската класа са балканските съседи България (14%) и Румъния, която е покрила една четвърт от населението си. 
 
БНР 
 
√ Първи блиц контрол на представители на изпълнителната власт  
Депутатите ще гласуват Правилника за организацията и дейността на 46-ото Народно събрание. В седмичната 
проектопрограма не е насрочена процедура за избор на премиер, структура и състав на Министерския съвет. 
Предвиден е обаче първи блиц контрол на представители на изпълнителната власт - в първия четвъртък на месеца, както 
е по новите правила за работата на парламента.  
За днес е предвидено обсъждане на два проекта на решения - единият, внесен от ГЕРБ, е за създаване на временна 
комисия, която да изясни факти и обстоятелства за прилагане на специални разузнавателни средства от МВР в 
предизборната кампания. 
Другият проект е внесен от „Демократична България“ и предвижда изслушване на главния прокурор Иван Гешев и 
изискване за внасяне на доклад от главния обвинител за прилагането на Закона за защитените свидетели за последната 
година. 
Депутатите ще решават дали да бъде създадена временна комисия, която да разглежда прилагането на мерките по закона 
„Магнитски“. Тя е по предложение на „Демократична България“. 
Депутатите ще приемат Правилника си за работа, който предвижда създаването на нови постоянни комисии - едно от 
предложенията е да има комисия по икономическа политика, високи технологии и дигитализация, а към комисията по 
вътрешна сигурност, обществен ред и контрол на службите се предвижда създаване на подкомисия по прилагането и 
използването на СРС-та. 
Предвижда се отделна комисия по туризъм и отделна за българите в чужбина. Част от новите правила предвиждат 
намаляване на транспортните привилегии на депутатите и осветляване на парите на нещатните сътрудници. Все още не е 
ясно дали в пленарната зала ще се подложи на гласуване идеята Народното събрание да няма заседания всяка седмица, 
а да се редуват през седмица с работата на комисиите. 
Обект на обсъждане ще бъде намаляване на депутатските заплати. Вчера ресорната временна комисия отхвърли 
предложението на „Изправи се БГ! Ние идваме“. 
 
√ СЕМ разглежда оставката на генералния директор на БНР  
Съветът за електронни медии ще разгледа днес оставката на генералния директор на Българското национално радио 
Андон Балтаков. Медийният регулатор трябва да избере и временно изпълняващ длъжността, докато в тримесечен срок 
бъде насрочен конкурс за избор на нов генерален директор. Заседанието на СЕМ е насрочено за 15 часа. 
Андон Балтаков оповести в понеделник, че е депозирал до СЕМ молба за прекратяване на договора си за управление на 
БНР, считано от 6 август 2021 година. 
Той посочи, че мотивите му са дълбоко лични. И изрази надежда, че СЕМ ще подбере ръководител, който да отстоява 
принципите на независимост и безпристрастност в БНР. 
Председателят на СЕМ Бетина Жотева коментира подадената оставка: 
„Боя се, че не мога да изложа причините, тъй като те наистина са много лични. Това изцяло зависи от господин Балтаков 
дали ще ги сподели публично или не. Той подава оставка за втори път пред регулатора. Първия път направихме всичко 
възможно той да не си тръгне и успяхме, но доколкото разбирам, този път няма да успеем да го върнем. Съжалявам много, 
че е взел такова решение и съжалявам много за всичко, което му се е случило, което го е принудило да вземе това 
решение“. 
Андон Балтаков беше избран за генерален директор на БНР през януари 2020 година. 
 
√ Проф. Боян Дуранкев: Да не се очакват мистични чудеса от Плана за възстановяване  
Интервю на Георги Марков с проф. Боян Дуранкев в предаването ''12+4'' 
"Нямаме пълен анализ на сегашната структура на икономиката и социалната сфера, нямаме и прогнози в Националния 
план за възстановяване и устойчивост". Това каза пред БНР икономистът проф. Боян Дуранкев.  
Той посочи промените, направени между първия и четвъртия вариант:  
"По първия стълб - "Иновативна България", ГЕРБ даде 20%, а сега са 27,4% от ресурса. Тук имаме подобрение. В стълба 
"Зелена България" бяхме 37%, сега сме 36,8% - няма мърдане, но най-много средства ще отидат в този стълб. За "Свързана 
България" от 22% при ГЕРБ сега са 17,8%. Намалението при "Справедлива България" е от 21% на 18%. С тези промени се 
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вписваме в плановете на другите страни. Не трябва да се очакват мистични чудеса от този план, защото има една разписана 
основна цел - да способства за икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от пандемията. Колкото 
и да се правят допълнителни кръпки, пак ще се впишем горе-долу в тези параметри".  
В предаването "12+4" проф. Дуранкев допълни:  
"Критиката, която тече в момента, не е нещо, което ще доведе до коренна промяна. Време е Планът да бъде предаден в 
Европейската комисия".  
Интервюто с проф. Боян Дуранкев можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Даниел Смилов: Плаващите мнозинства са покана да се възстанови моделът на ГЕРБ 
В действията на ИТН има една водеща нишка – да покажат, че те карат влака, казва политологът 
Интервю на Диана Дончева с Даниел Смилов 
„Може би първо ще се смеем, после ще плачем“, каза в интервю за БНР политологът, университетски преподавател 
и програмен директор на Центъра за либерални стратегии доц. Даниел Смилов. Според него има някакъв шанс за 
съставяне на правителство, но то едва ли ще бъде стабилно и ще може да бъде правителство на промяната. 
Според Смилов ИТН цели да управлява с плаващи мнозинства. 
„Тоест, те искат да получат един мандат, който е уж мандат за прав на промяната, а след това да имат пълната свобода да 
формират такива плаващи мнозинства. Целият въпрос е защо пък ДБ и ИБГНИ трябва да ги подкрепят в едно такова 
начинание.“ 
В българската ситуация идеята да се управлява с плаващи мнозинства е покана за възстановяване на модела за управление 
на ГЕРБ, смята Смилов. 
„Целият въпрос е защо партия, която идва уж да променя модела, на практика възпроизвежда негови основни 
характеристики.“ 
Относно персоналния състав на втория проектокабинет на ИТН Даниел Смилов изтъкна, че е трудно това правителство да 
бъде окачествено като технократично, експертно правителство. 
Даниел Смилов вижда три варианта и е на мнение, че не бива да изключваме нови избори. 
Първият вариант е проформа опит за съставяне на правителство с идеята, че това е по-скоро провокация, която другите да 
отхвърлят и да се стигне до избори – това според преподавателя е реалистичен сценарий. 
Втория вариант политологът очерта като подкрепа за ИТН с гласовете на БСП и помощ от ДПС за сваляне на кворума 
например. Като го нарече „доста ясен и чист вариант“, той уточни, че в този случай „няма да имаме правителство на 
промяната, а нещо друго“. 
Ако ДБ и ИБГНИ решат да дадат някакъв шанс, можем да се окажем в най-неясната ситуация, отбеляза Смилов по третия 
вариант. В този случай по думите му статуквото може да се окаже щастливо да управлява с плаващи мнозинства 
постфактум. 
Шансовете за успех на третия мандат са много малки, допълни още Смилов. 
„Шансът да има някакво правителство все още зависи от първия мандат и какво ще се случи.“ 
Странно е защо от ИТН решиха да се конфронтират с ключови министри на служебното правителство, които са много 
популярни, коментира доц. Смилов. 
„Другото, което прави неприятно впечатление, е начинът, по който тези атаки бяха организирани – уж с изваждане на 
някакви факти от жълтата преса.“ 
В действията на ИТН има една водеща нишка – да покажат, че те карат влака, обобщи политологът. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Разкриват нови работни места в общинското здравеопазване в Плевен  
В Плевен разкриват нови работни места в общинското здравеопазване. Общинският съвет гласува допълнителни щатни 
бройки за медицински специалисти в детски заведения. 
Първите две нови бройки се отпускат за здравните кабинети в централната сграда на детска градина "Щастливо детство" 
и за филиал "Приказен свят". 
Към момента в градината работят две медицински сестри, които обслужват централната сграда и разкрития през 2015 г. 
филиал. 
Според изискванията обаче минималният брой деца, обслужвани от един медицински специалист в детска градина, е 60, 
а през тази учебна година децата, посещавали детското заведение, са над 220. 
В Плевен общият брой медицински специалисти, назначени до момента в здравни кабинети на училища и детски градини, 
е 64, от които 47 - детските градини. 
 
√ По-високи добиви на зърно в Ямболско  
Значително по-високи добиви отчитат зърнопроизводителите в Ямболска област в сравнение с миналата година. Въпреки 
засушаването развитието и на пролетните култури засега е добро. 
С над 200 кг са по-високи средните добиви при пшеницата и ечемика в сравнение с предходната година, уточни директорът 
на Областната служба  „Земеделие“ Младенка Николова. 
Жътвата на ечемика в района вече приключи, до момента са прибрани близо 80 на сто и от засетите площи с пшеница. 
„Средният добив при пшеницата към момента е 584 кг. При ечемика - прибран е 100 процента, имали сме само 74 дка 
пропаднали площи, 507 кг е средният добив. Всичко в сравнение с миналата година е доста добре“, коментира Николова. 
Вече приключва и прибирането на рапицата със среден добив от 313 кг от декар. 
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√ ЕС направи първи плащания по Плана за възстановяване и устойчивост  
Европейският съюз направи първите плащания към страни членки по Плана за възстановяване и устойчивост на обща 
стойност 800 милиарда евро, предаде АФП. 
Първите преводи бяха за Белгия - 770 милиона евро, за Люксембург – 12,1 млн. евро, за Португалия – 2,2 милиарда евро, 
съобщи Европейската комисия. 
С тези плащания се планира финансирането на важни реформи и инвестиции, полагащи основите за получаване на 
останалите трансфери към страните членки на съюза. 
Първоначално бе обявено, че фондът за възстановяване от пандемията от Covid-19ще е на стойност 750 милиарда евро, 
но по цени през 2018 г. Сега Комисията оценява сумата на 806,9 милиарда евро по цени за 2021 г. 
Всички, освен две членки от 27-те държави в ЕС, са представили плановете си възстановяване и устойчивост и на 16 от тях 
те са окончателно одобрени, като в момента продължава оценката на седем страни. 
Страните, които не са представили планове са България и Нидерландия. Следващият краен срок за тях е средата на 2022 г. 
Полша и Унгария, чиито планове все още се оценяват, са на нож с Брюксел заради подхода на авторитарните им 
правителства към правата на ЛГБТ групи и върховенството на закона, посочва АФП. 
Говорителката на ЕК Ариана Подеста каза, че редът, по който страните членки ще получават първите плащания зависи от 
скоростта, с която националните правителства могат да се справят със споразуменията. 
„За някои правителства това е въпрос на дни, за други членки може да отнеме по-дълго време“, отбеляза тя. 
Предвидено е Белгия да получи общо 5,9 милиарда евро грантове, Люксембург – 97 милиона, а Португалия – 16,6 
милиарда: 13,9 милиарда под формата на грантове и заеми за 2,7 милиарда евро. 
Планът за възстановяване бе договорен преди година след продължителни и често напрегнати разговори между 
правителствата на членките на ЕС. 
 
√ 10 пъти повече туристи в Испания през юни в сравнение със същия месец миналата година  
Напредъкът във ваксинацията и началото на туристическия сезон накараха сектора в Испания да възвърне част от 
оптимизма си, след като само през месец юни тази година страната е посетена от 2,2 милиона туристи, което е над 10 пъти 
повече от същия месец миналата година, съобщава кореспондентът на БНР. 
Според данните на Националния статистически институт на Испания туристите са похарчили 2,416 милиарда евро по време 
на почивката си, срещу 133 милиона през юни 2020 година. 
Данните за първите 6 месеца на тази година обаче показват, че в Испания са влезли 49,6% по-малко туристи от година по-
рано и почти 33 милиона по-малко от 2019-а. 
Традиционно най-много са туристите от Франция, но тази година те са изпреварени от Германия, а на трето място е 
Нидерландия. 
По време на пандемията обаче Испания е най-посещавана от французите заради лесния достъп по суша и по-леките 
ограничителни мерки. 
Най-посещаваните автономни региони са Балеарските острови, следвани от Каталуния и Андалусия. 
В зимните месеци на популярност се радват и Канарските острови, където нивото на заразени с Covid-19 бе по-ниско, 
отколкото в останалата част от страната. 
Средната продължителност на пътуванията е била 7-8 дни, а парите, които са похарчили туристите по време на престоя им 
в Испания са средно 1 090 евро на човек. 
 
√ Китай стартира разследване на бизнеса с автомобилни електронни чипове  
Китайската държавна администрация за регулиране на пазара (SAMR) съобщи във вторник, че е започнала разследване на 
информации, свързани с някои бизнеси с технологични чипове за превозни средства, при които има наддаване и 
повишаване на цените на фона на налични недостиг, съобщава Ройтерс. 
В свое изявление китайската регулаторна агенция се ангажира да засили надзора върху индустрията и да предотврати 
неконтролирано повишаване на цените в бъдеще. 
Доставчиците, които "нарушат ценовите правила", ще понесат последствията, се казва в изявлението, без да се 
предоставят допълнителни подробности за стъпките на разследването. 
Фирмите са заподозрени в повишаване на цените въз основа на следене на цените и на предоставени улики, добави 
китайският регулатори в своето изявление, обещавайки да разследва и наказва незаконни действия като презапасяване, 
ценообразуване и тайно споразумение. 
Глобалният недостиг на микрочипове, който започна през декември миналата година, наруши веригите на доставки и 
хардуерния сектор по целия свят. Макар първоначално концентриран в автомобилния сектор, оттогава този проблем с 
недостига се разпространи, за да засегне широк спектър от различни видове технологични джаджи. 
Паниката относно несигурността на доставките понякога кара купувачите и дистрибуторите на чипове да закупуват повече 
електронни чипове, отколкото им е необходимо, създавайки порочен кръг, който допълнително повишава цените. 
През юни изпълнителният директор на производителя на чипове Intel заяви, че очаква недостигът да достигне дъно до 
края на годината, като пазарът ще се нормализира едва през 2023 година. 
През април китайският регулатор наложи рекордна глоба от 2,75 милиарда долара на гиганта за електронна търговия 
Alibaba за ангажиране с антиконкурентни практики. 
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√ Насочват още 170 млн. лева за земеделие в Плана за възстановяване 
Безвъзмездните средства за „Селско, рибно и горско стопанство” нарастват с близо 70% и стават 480 млн. лева, 
съобщи аграрното министерство 
С нови 170 млн. лв. нараства бюджетът, който ще бъде насочен за земеделие в Националния план за възстановяване и 
устойчивост (НПВУ). Това стана ясно след среща, проведена между заместник-министъра на земеделието, храните и горите 
Георги Събев и заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов, информира 
пресцентърът на аграрното ведомство. 
„Още 170 млн. лв. ще бъдат насочени към „Устойчиво селско стопанство”. Така безвъзмездните средства за „Селско, рибно 
и горско стопанство”, предвидени в НПВУ, нарастват с близо 70% и стават 480 млн. лева. От общата сума за сектора, която 
страната ни получава под формата на безвъзмездно европейско финансиране – 12,8 млрд. лв., новите средства, които ще 
стигнат до бранша, се равняват на близо 4%, коментира земеделският заместник-министър Георги Събев. 
Според него цифрата е съпоставима с годишния принос на сектора към българския БВП. 
Допълнителните средства са предвидени след съвместни дискусии с представители на бранша, които изпратиха своите 
становища относно частта за земеделие в плана. Необходимо е балансирано разпределение на средствата, за да могат 
парите да достигнат до повече земеделци от всеки един отрасъл в земеделието. 
Допълнителната сума се предвижда да се насочи към дейности, които съответстват на целите на механизма за 
възстановяване и устойчивост. 
“Министерството на земеделието, храните и горите работи по варианти как това да се случи, съобразно и последните 
предложения на сектора, включително свързаните с напояването. Комуникацията и работата с бранша продължават”, каза 
още Георги Събев. 
С допълнителните 170 млн. лв. бюджетът за секторите в компетенцията на МЗХГ, заложен в Националния план за 
възстановяване и устойчивост, нараства до близо 500 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. 
Той включва сумата от близо 250 млн. лв., предвидена за Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на 
селското стопанство, близо 20 млн. лв. за инвестиции в дейности по „Дигитализация на процесите от фермата до 
трапезата“, както и проекта “Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на 
биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт“, по който един от бенефициентите е Изпълнителната 
агенция по горите, отговаряща за дейности на стойност около 40 млн. лева. 
 
√ Янаки Стоилов обжалва отказа на ВСС да разгледа искането му за отстраняване на Гешев 
Дано старите и големите икономически интереси не се прегрупират в ново представителство, коментира 
правосъдният министър 
Служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов ще обжалва отказа на Висшия съдебен съвет (ВСС) да разгледа по 
същество искането му за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. Освен завеждане на дело във 
Върховния административен съд (ВАС) той ще предложи на Министерския съвет (МС) да поиска от Конституционния съд 
(КС) да се произнесе за това дали е възможно министър да поиска отстраняването на главния обвинител или 
председателите на върховните съдилища. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието, цитирайки 
изказване на министъра по БНР. 
“Това тълкувателно решение се налага, след като сред самите членове на ВСС, съдейки по резултата 12:8, чрез което те 
отклоняват на процедурно основание разглеждането на искането по същество, а вероятно и сред част от юридическите и 
политическите среди има колебания по този въпрос. КС не се е произнасял“, посочи правосъдният министър. 
По думите на Янаки Стоилов, ако не се признае процесуална легитимация на министъра на правосъдието да прави такова 
искане, няма как да бъде приведена в действие конституционната разпоредба за предсрочно освобождаване, 
включително на най-висшите ръководители на съдебната власт, поради извършване на тежко нарушение, системно 
неизпълнение на служебните задължения или накърняване на престижа на съдебната власт. 
Стоилов призова следващия министър на правосъдието „да прояви силна ангажираност с тези въпроси“. 
„Прокурорът, който би разследвал главният, следва да бъде избиран на принципа на случайното разпределение и при 
определени гаранции за независимост, подчерта Янаки Стоилов. – Тоест няма да има такава длъжност. Според мен това 
беше една неуместна препоръка – поради липса на самочувствие на българските власти, поради това, че те предпочитат в 
много случаи да имитират дейност, не намериха сили да аргументират своето предложение. Не знам държава в 
Европейския съюз, която да прилага подобна конструкция.“ 
Investor.bg припомня, че в края на юли Мнозинството в Пленума на (ВСС) отказа да се произнесе по същество по 
предложението на Стоилов за предсрочно отстраняване на главния прокурор. Тогава някои от гласувалите срещу 
решението всъщност не го подкрепиха не защото защитаваха тезата, че главният прокурор трябва да бъде отстранен, а тъй 
като решиха, че искането на министъра трябва да бъде отхвърлено на други основания. 
Правосъдният министър изрази надежда новото управление да не се окаже така, че „старите и големите икономически 
интереси се прегрупират така, че да намерят някакво ново политическо представителство“. 
Той коментира, че гражданите обикновено разбират „по-късно за тези обстоятелства от времето, в което гласуват“. 
„Нашият вариант може да се разглежда като балансиран, защото той попада във формулата специализирано правосъдие 
без специализиран съд“, определи закриването на специализираните съдилища Стоилов. 
Според него това означава, че положителните резултати от тази дейност могат да бъдат използвани и продължени, в 
същото време тези структури се закриват и за да се избегнат местни зависимости и да се осигури действителна 
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специализация, в седалищата на сегашните апелативни съдилища – на окръжно и апелативно ниво, следва да се обособят 
по пет специализирани отдела и пет специализирани отделения, така че повечето от хората, извършвали до момента тази 
дейност, да продължат да го правят. 
„Трябва да се стесни предметният обхват, защото сега е твърде широк“, отбеляза правосъдният министър по повод 
обществените нагласи за закриване на специализираното правосъдие. 
 
√ Увеличението на капитала на МВФ е парична инжекция за световната икономика 
Фондът увеличава своите специални права на теглене, а това е добре не само за по бедните страни, но и за богатите 
експортни икономики 
Бившият американски президент Доналд Тръмп беше блокирал проекта. Джо Байдън обаче позволи най-голямото 
увеличение на капитала в историята на Международния валутен фонд (МВФ). Така наречените специални права на тираж 
(СПТ) на фонда сега се увеличават с впечатляващите 650 млрд. долара. Това са един вид изкуствени пари на МВФ, които 
позволяват на членовете му да купуват други валути срещу СПТ и по този начин да предотвратят кризите в платежния 
баланс. 
Нуждае ли се световната икономика от повече кредити? Това е легитимен въпрос, като се имат предвид 4,6 трилиона 
долара, които правителствата по света похарчиха в рамките на борбата с икономическото въздействие на пандемията. 
Въпреки това по-голямата част от помощта за коронавируса бе от полза за богатите индустриализирани страни на 
глобалния север. По-бедните държави, от друга страна, не само изостават по отношение на ваксинациите, но също така 
очакват икономическото си възстановяване като Годо.  
Това е не само съмнително укорително от морална гледна точка, но и икономически безсмислено. Често през последните 
години именно тези нововъзникващи страни бяха двигателите на глобалния растеж заедно с Китай. Бързото 
възстановяване на икономиката на така наречените нововъзникващи пазари би било от полза и за западните икономики, 
особено експортно силните, като „двигателя“ на еврозоната Германия. 
Азия е добър пример за това. Докато според МВФ в развитите икономики средно около 40% от населението са напълно 
ваксинирани, този дял в развиващите се пазари е наполовина по-нисък. 
В страни като Тайланд, Индонезия и Филипините, където живеят повече от 450 млн. души и по този начин толкова, колкото 
в ЕС, по-малко от десет процента от населението са имунизирани. Последните две икономики растяха с годишни темпове 
от над пет процента преди пандемията. 
Икономистите предупреждават, че бързото разпространение на Делта варианта ще върне икономически целия регион на 
Югоизточна Азия с години назад. Освен това съществуват рискове от нарастващото разделение в световната икономика. 
Бумът, задвижван от държавата в богатия север, може да доведе до по-високи лихвени проценти и също така да хвърли 
много от силно задлъжнелите нововъзникващи страни във финансови затруднения. 
Така че е в интерес и на богатите държави бързо развиващите се пазари да се възстановяват и растежът там да се 
завърне. 275 млрд. долара от новите СПТ ще бъдат от полза за по-бедните страни. Така че на фона на увеличаването на 
капитала управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева основателно заговори за „парична инжекция“ за 
световната икономика. 
 
В. Труд 
 
√ Заплатите в София с 230 лв. ръст за година 
Средното увеличение на възнагражденията е със 150 лв. 
В три области повишението е с повече от 200 лв. 
Столицата е №1 по нарастване 
Заплатите в София продължават да нарастват. Средната заплата в столицата за месец март е 2068 лв., което е с 227 лв. 
(+12,3%) повече от същия месец на миналата година, показват данни на НСИ. 
Във всички области на страната средните заплати значително са нараснали в рамките на година по време на пандемията. 
Средното увеличение на възнагражденията спрямо март 2020 г. е със 150 лв. Като във всички области на страната ръстът е 
с над 100 лв. Изключение прави само Хасково, където повишението е с 95 лв. 
Голямото увеличение на заплатите се дължи на няколко фактора. В началото на пандемията, през март и април миналата 
година, заплатите бяха намалени в редица сектори на икономиката. След това обаче възнагражденията отново тръгнаха 
нагоре. За ръста на средните възнаграждения допринася и повишението на минималната заплата на 650 лв., както и 
вдигането на заплатите в администрацията - първо през август 2020 г. с 30% за хората, които в условията на пандемия 
работят с граждани, а след това беше и традиционното повишение с 10% в началото на годината. 
Данните на НСИ показват, че в три области на страната ръстът на заплатите за година е с повече от 200 лв. На първо място 
по увеличение на възнагражденията е столицата. Това е обяснимо, тъй като София е с най-малка безработица. Освен това 
голяма част от администрацията е в София, а заплатите на чиновниците бяха повишени значително. В столицата са 
позиционирани и повечето IT компании. Те се развиват много добре и вдигат възнагражденията на служителите си. 
На второ място е Пазарджик, където средното възнаграждение е нараснало с 215 лв. до 1214 лв. Топ три на областите с 
най-бързо покачване на заплатите се допълва от Силистра (+210 лв. до 1119 лв.). Много близо до челната тройка е Ловеч с 
увеличение от 190 лв. до 1191 лв. 
Най-много са наетите в Благоевград 
Новите безработни намаляват 
Най-малко съкращения в Добрич 
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От края на 2020 г. до 1 август 2021 г. новорегистрираните безработни в страната са 168 хил., а постъпилите на работа чрез 
бюрата по труда са 149 хил. души. 
За трета поредна седмица броят на новите безработни намалява. От 25 юли до 1 август регистрираните безработни в 
бюрата по труда са 3877 души, при 3974 за предходната седмица. Това показват данни на НСИ за влиянието на Covid-19 
върху пазара на труда. Спрямо седмицата от 5 до 11 юли намалението на новите безработни е с близо 40%. Тогава са 
регистрирани 5890 безработни. 
Хората, които започват работа, също намаляват през последните три седмици. Запазва се и тенденцията, започналата от 
края на юни, новорегистрираните безработни в страната да са повече от започналите работа. Но положителен сигнал, е че 
разликата между броя на съкратените е броя на наетите намалява. От 25 юли до 1 август постъпилите на работа са 3600 
души. 
В област Благоевград има най-много назначения и уволнения. За седмицата от 25 юли до 1 август в областта са 
регистрирани 417 безработни, а на работа са постъпили 400 души. На второ място е столицата с 331 нови безработни и 327 
започнали работа. Най-малко съкращения пък има в Добрич. Регистрираните безработни там за седмица са 45 души. 
 
√ БНБ увеличава резерва си с 2 млрд. лв. 
БНБ увеличава резервите си с 2 млрд. лв. Това стана възможно, след като на 2 август 2021 г. Бордът на управителите на 
МВФ, чийто член е управителят на БНБ Димитър Радев, одобри разпределение на 456 млрд. специални права на тираж 
(СПТ). Целта е да се осигури допълнителна ликвидност в световен мащаб, която да стимулира възстановяването на 
световната икономика след пандемията, съобщиха от БНБ. 
На 23 август България ще получи 859 млн. специални права на тираж (около 2 млрд. лв.), с които ще се увеличат резервите 
на БНБ. Така общият размер на СПТ в БНБ ще бъде 1,5 млрд. СПТ, или около 3,5 млрд. лв. Специалните права на тираж са 
синтетична валута и международен резервен актив, който се издава от МВФ и се използва за осигуряване на финансови 
отношения между неговите членове. 
 
Мениджър 
 
√ Рей Далио: Регулаторните действия на Китай не са антикапиталистически  
Скорошните регулаторни действия на Китай бяха изтълкувани погрешно от западни инвеститори като 
„антикапиталистически". Това написа в профила си в LinkedIn милиардерът инвеститор Рей Далио. 
Според него инвеститорите, които мислят по този начин, ще продължат да изпускат възможности, които се отварят в 
азиатската страна. Той поясни, че говори за западните наблюдатели, които нямат пряк контакт с местни политици и „не 
следят моделите на промяна“, налагани от правителството. 
„В резултат на това те не са наясно със случващото се в Китай и вероятно ще продължат да пропускат откриващите се 
възможности“, коментира Далио, който е основател на най-големия хедж фонд в света - Bridgewater Associates. 
Неговото изказване идва около месец, след като Китай започна разследване за киберсигурността на компанията за 
споделени пътувания Didi. Китайските регулатори затегнаха контрола и върху частното образование в страната. 
Тези мерки доведоха до разпродажба на китайските акции през миналата седмица. 
Далио заяви, че китайските регулатори „опитват да открият подходящите мерки“ в бързо развиващата се среда на 
капиталовите пазари. 
„Когато те се променят бързо и нещата не са напълно ясни, това води до объркване, което може да бъде възприето като 
действия антикапиталистически действия“, пише той. 
„Приемете, че такива неща ще се случват и в бъдеще и инвестирайте в съответствие с това разбиране. Не тълкувайте 
погрешно тези движения като промени в тенденцията и не очаквайте китайският държавен капитализъм да бъде същият 
като западният“, коментира Далио. 
 
√ Износът на чай от Русия може да нарасне с 45,6% до 2030 г.  
Износът на чай от Русия може да нарасне с 45,6% до 2030 г. и да достигне около 30 хиляди тона. Това се посочва в 
съобщението на федералния център "Агроекспорт" към Министерството на земеделието на Руската федерация, предава 
ТАСС.  
"Русия е нетен вносител на чай (руският внос надвишава експортните доставки 5-6 пъти във физическо изражение) и 
последователно е включен в списъка на трите най-големи световни вносители. Въпреки това през последните години през 
последните години се наблюдава стабилна положителна тенденция в износните доставки на чай, което позволи на Русия 
до резултатите от 2020 г. да се изкачи до 11 -то място в класацията на най-големите износители на чай. Заедно с настоящите 
тенденции в световния внос, руският износ на чай може да достигне около 30 хиляди тона (160 милиона долара)", се казва 
в доклада. Както е посочено в "Агроекспорт", тази цифра може да бъде постигната до 2030 г.  
Според експерти през 2020 г. обемът на доставките на руски продукти на външни пазари възлиза на 20,6 хиляди тона, 
което е с 3,5% по-високо от нивото от предходната година. Приходите от износ през 2020 г. са 105,9 милиона долара, което 
е увеличение с 1,9% спрямо предходната година. През януари - май 2021 г., според Федералната митническа служба на 
Русия, 8,8 хиляди тона чай са били изнесени за 45,4 милиона долара, което е 6% в обем и 5,1% в стойностно изражение 
повече от същия период на 2020 г. Основните потребители на руския чай през 2020 г. бяха страните от ОНД: Беларус, която 
представлява 26,4% от руския износ в стойностно изражение през 2020 г., и Казахстан (16,5%). Чаят се изнасяше в Израел, 
Катар и други страни.  
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Според "Агроекспорт" в бъдеще страните от ОНД (предимно Беларус, Казахстан, Киргизстан) трябва да се разглеждат като 
ключови области на продажби - пазари, които се характеризират със стабилно търсене на руски продукти. Също така 
разширяването на географията на доставките е възможно чрез доставки за Китай, страните от Персийския залив и Африка.  
 
√ Петролът е на червено въпреки спада на запасите в САЩ  
Цените на петрола вървят надолу за трети пореден ден в сряда на фона на опасенията, че нарастващия брой на случаите 
на заразени с Делта варианта на коронавируса ще намали търсенето на горива, предаде Ройтер.с 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с минималните 0,01 долара, или 0,01%, до 72,40 долара за барел, 
докато цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,17 долара, или 0,24%, до 70,39 долара за барел. 
Във вторник двата сорта достигнаха най-ниското си ниво от 21 юли насам, преди да възстановят част от загубите към края 
на търговията. 
САЩ и Китай – най-големите потребители на петрол в света, се борят с нови огнища на силно заразния Делта вариант на 
коронавируса, като анализаторите се страхуват, че това ще ограничи търсенето на гориво в двете страни в момент, в който 
то обикновено расте. 
„Сезонната слабост в икономическата активност на фона на нарастващия брой на случаите на варианта Делта продължава 
да тежи върху пазарните нагласи", се казва в бележка на ANZ. 
На пазара се отрази и геополитическото напрежение в Персийския залив. Подкрепяни от Иран сили са заловили петролен 
танкер в край бреговете на Обединените арабски емирства, съобщиха три източника за морска сигурност. Техеран отрича 
обвиненията. 
Това е втора атака срещу танкер в този регион от петък насам. Великобритания и САЩ обвиняват Иран и за предходното 
нападение с дронове срещу танкер край бреговете на Оман, при което загинаха двама души. 
Данните за запасите в САЩ предоставиха известна подкрепа за цените, тъй като запасите от суров петрол, дестилати и 
бензин намаляха. 
Според данните на Американския петролен институт запасите от суров петрол на САЩ са намалели с 879 хил. барела през 
седмицата, приключила на 30 юли. При запасите от бензин се отчита спад от 5,8млн. барела, а при дестилатите – от 717 
хил.барела. 
 
√ Силните корпоративни отчети изведоха европейските борси на зелена територия  
Добрите корпоративни отчети в Европа подкрепиха акциите на Стария континент в ранната търговия във вторник, 
засенчвайки поне временно притесненията около нарастващият брой на заразените с Делта варианта на коронавируса и 
около регулаторните действия на Китай, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,47 пункта, или 0,32%, до 465,92 пункта. Немският показател DAX записа 
ръст от 15,29 пункта, или 0,1%, до 15 584,02 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 34,7 
пункта, или 0,49 %, до 7 116,42 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши 55,66 пункта, или 0,83%, до 6 731,56 пункта. 
Листнатите в Лондон акции на петролния гигант BP поскъпнаха с 5,03%, след като компанията обяви, че ще увеличи 
дивидентите и обратното изкупуване на акции на фона на по-добри от очакваното финансови резултати за второто 
тримесечие. Базираната в Лондон компания отчет нетен доход от 2,8 млрд. долара през периода април-юни. 
Цената на книжата на Societe Generale скочи с 5,97%, след като френският кредитор повиши прогнозата си за годишна 
печалба, докато акциите на британската банка Standard Chartered поскъпнаха с 2,82%, след като тя отчете по-висока от 
очакваното печалба за първата половина на годината. 
Сезонът на отчетите в Европа върви добре. До момента повече от половината компании от STOXX 600 са представили 
финансите си резултати за второто тримесечие, като 66% от тях са надминали прогнозите на анализаторите за печалба, 
сочат данни на Refinitiv IBES. 
Въпреки опасенията за нарастващия брой на случаите на COVID-19 в световен мащаб и страховете от по-високата 
инфлация, европейските акции се търгуват на нива, близки до рекордните, тъй като инвеститорите пренасочват 
вниманието си към цикличните сектори, включително финансовият и индустриалният, които са в основата на 
икономическото възстановяване. 
От BCA Research съветват инвеститорите да „действат по-агресивно“ с акциите на компаниите от индустриалния сектор, 
които ще се възползват от лесните пари, които заляха пазара. 
Опасенията около разпространението на COVID-19 на някои ключови пазари в Азия и информацията, че китайските 
регулатори може да вдигнат мерника на гейминг компаниите, се отразиха негативно на някои европейски фирми. 
Цената на книжата на нидерландския технологичен инвеститор Prosus, който държи близо една трета от акциите на 
китайския гигант Tencent, се понижи с 6,41%. Това засегна целия сектор на видео игрите, като акциите на Ubisoft и Embracer 
поевтиняха съответно с 1,83% и 0,19%. 
Сред големите губещи бе и по-широкият технологичен сектор, като цената на книжата на Infineon падна с 0,34%, след като 
германският производител на чипове съобщи, че се бори с тежки производствени предизвикателства. 
Акциите на BMW поевтиняха с 4,23%, въпреки че автомобилната компания повиши прогнозата си за печалба през 2021 г. 
Тя заяви, че недостига на чипове и нарастващите цени на суровините ще се отразят негативно на представянето и през 
втората половина на тази година. 
Същевременно с това цената на книжата на автомобилния производител Stellantis се повиши с 4,15%, след като компанията 
повиши таргета си за печалба за цялата година. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
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Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в понеделник на фона на опасенията около 
разпространението на вариантите на COVID-19 и достигнатият пик на икономическия растеж, пише Си Ен Би Си.. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 97,31 пункта, или 0,28%, до 34 838,16 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 8,1 пункта, или 0,18%, до 4 387,16 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq напредна с 8,39 пункта, или 0,06%„ до 14 681,07 пункта. 
Слабите резултати в началото на седмицата идват на фона на спад на доходността на американските държавни ценни 
книжа и на цените на петрола, които са сигнал, че някои инвеститори са притеснени за икономическия растеж въпреки 
добрите корпоративни отчети. 
Доходността по 10-годишните облигации се понижи до ниво от около 1,174, доближавайки се до последните си най-ниски 
стойности от средата на юли. Движението дойде на фона на данните на на Института за управление на доставките за 
производствената активност в САЩ. Индексът ISM падна до 59,5 през юли спрямо 60,6 пункта през юни. 
Кейти Джоунс от Charles Schwab, смята, че притесненията от забавяне на растежа и Делта варианта на коронавируса може 
да са причина за спада на доходността, но в крайна сметка те не са достатъчни, за да се обясни настоящето равнище на 
облигациите 
„Мисля, че целият свят очаква доходността да нарасне, което може би е и причината да не се случва“, коментира тя. 
Сред най-добре представящите се компании на Уолстрийт вчера бе Square, чиито акции поскъпнаха с 10,16%, след като 
компанията за разплащания на Джак Дорси обяви, че ще придобие австралийската финтех фирма за заеми Afterpay за 29 
млрд. долара. Сделката е изцяло в акции.. Square също така отчете ръст на брутната печалба с 91% на годишна база през 
второто тримесечие, като приложението и Cash App вече има 40 млн. месечните активни потребители 
Цената на книжата на Tesla скочи с 3,27% в понеделник след волатилна търговия. 
Като цяло силният сезон на отчетите продължава да подкрепя пазара. Досега 88% от компаниите от S&P 500, които са 
представили отчет за второто тримесечие, са надминали очакваният за печалба на акция, сочат данни на FactSet. Ръстът на 
печалбите за второто тримесечие е на път да достигне ниво от 85,1%, което би било най-доброто представяне от 2009 г. 
насам. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения във 
вторник. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 139,19 пункта, или 0,5%, до 27 641,83 пункта. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа спад от 16,29 пункта, или 0,47%, до 3 447,99 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 12,95 пункта, или 0,53%, до 2 423,97 пункта. Хонконгският бенчмарк 
Hang Seng изтри 40,98 пункта от стойността си, или 0,16%, завършвайки сесията при ниво от 26 194,82 пункта. Акциите на 
Tencent поевтиняха с 6,11%, след като китайска държавна медия определи гейминга като „опиум“. Това предизвика 
опасения, че Пекин може да затегне регулацията в сектора на видео игрите. 
Южнокорейският показател Kospi напредна с 14,1 пункта, или 0,44%, до 3 237,14 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 отчете спад от 16,9 пункта, или 0,23%, до 7 474,5 пункта, след като централната банка на 
страната запази основния си лихвен процент на ниво от 0,1%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 1,37 пункта, или 0,24%, до 71,28 пункта. BGBX40 се понижи с 0,86 пункта, или 0,68%, до 126,22 пункта. BGTR30 изтри 
2,56 пункта от стойността си, или 0,42%, достигайки ниво от 612,69 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,63 пункта, или 0,39%, 
до 162,11 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Служебният кабинет приема програма за развитие на образованието  
На заседанието си днес служебното правителство ще утвърди Национална програма за развитие на образованието. 
По предложение на министъра на околната среда ще се променят списъците със защитените зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
Ще има промяна и в разпореждането за внасяне на дивиденти в полза на държавата от отчисления и печалби на 
държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие. 
По бюджета на здравното министерство ще бъдат одобрени допълнителни средства. 
Очаква се и промяна в договорите за концесия на летищата във Варна и Бургас. 
За заседанието е подготвена и Пътна карта за изпълнение на осъдителни решения срещу България от Европейския съд по 
правата на човека. 
 
√ Комисията за ревизия на управлението разглежда сигнали на граждани 
Комисията за ревизия на управлението през последните 5 години ще разгледа сигнали на граждани. При първата си среща 
депутатите от временната комисия набелязаха 17 приоритета. 
На първото заседание на комисията, всяка от парламентарните групи имаше свое становище коя е най-приоритетната 
област, като сред различните сектори бяха по-високите цени на енергоносителите, Автомагистрали, работата на Агенция 
„Пътна инфраструктура" и други. 
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Още на първото заседание председателят на комисията Мая Манолова обяви, че отново ще даде приоритет на 
гражданските сигнали, защото е убедена, че те имат смисъл - убеждение, провокирано от краткия живот на комисията в 
45-ото Народно събрание. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Не минат ли министрите на Слави - БСП може да остави част от служебния кабинет като програмен 
в. Труд - Кабинет, роден в среднощна мъка 
в. Телеграф - Пернишкият Голф с най-скъпа гражданска 
в. Монитор - COVID-19 удари бюджета на вузовете 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Борисов отново се втвърди. ГЕРБ ще е "против" кабинета на Слави, така му трябва четворна коалиция или помощ 
от ДПС 
в. 24 часа - Депутатите няма да си намаляват заплатите, но отчитат "парите в плик" 
в. Труд - Училищата до последно с присъствен старт 
в. Труд - ВЕИ-мафията иска да усвои парите за улично осветление 
в. Телеграф - Кабинетът с двама вицепремиери и шест дами 
в. Телеграф - Огънят захапа селата 
в. Монитор - ИНТ представи кабинета, гласуването - идната седмица 
в. Монитор - БНБ увеличи резервите си с 2 милиарда лева 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Светлан Стоев, министър на външните работи: Търсим работеща формула, за да започне Скопие преговори с ЕС 
в. Труд - Политологът доц. Стойчо Стойчев пред "Труд": Радев е като консул в Римската империя, който говори срещу 
корумпираните сенатори 
в. Телеграф - Физикът Пенчо Маркишки: Цветана е първият астероид с българско имЕ 
в. Монитор - Д-р Гергана Николова, член на БЛС: Ваксините защитават по-възрастните и ни връщат към нормалния живот 
Водещи анализи 
в. 24 часа -Да имат ли повече права ваксинираните? 
в. Труд - Съдебната битка за екстрадицията на Асандж 
в. Телеграф - А за пътищата никой не говори 
в. Монитор - Балканизира ли се Стара Европа? 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще получи ли политическата подкрепа правителството на „Има такъв народ"? Гост Станислав Балабанов 
- Кой ще застане зад проектокабинета? Коментари от БСП - Христо Проданов. От Демократична България - 

Владислав Панев 
- Какви са причините за пожарите в страната и овладени ли са пламъците? Гост - директорът на "Пожарна 

безопасност и защита на населението" гл. комисар Николай Николов 
- В разгара на лятото - избра ли българинът за почивка родното Черноморие? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще получи ли необходимата парламентарна подкрепа новия проектокабинет? В студиото - Тошко Йорданов, 

председател на парламентарната група на "Има такъв народ". 
- За работата на служебното правителство и ролята на президента в политическия пъзел след предсрочните избори. 

Коментар на проф. Александър Маринов, председател на Стратегическия съвет при държавния глава. 
- Ще одобри ли здравното министерство поставянето на трета доза срещу COVID-19 - гост заместник-министърът 

Димитър Петров. 
- :Битката на България за втори олимпийски медал - как се представи боксьорката ни Стойка Кръстева в Токио? 
- Серия от зрителски сигнали - какво е здравословното състояние на лъва от разградския зоопарк? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Предложенията за министри вече са ясни - кой кой е в проектокабинета? Гост в студиото: Филип Станев от „Има 

такъв народ" 
- От кого ще получи подкрепа правителството в парламента - очаквайте първите реакции на БСП, „Демократична 

България, „Изправи се БГ! Ние идваме!" 
- Последната песен, написана от легендарния Косьо Марков . Как „Тангра" се събра отново в негова памет? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 4 август 
София. 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. в Министерски съвет ще се проведе заседание на служебното правителство. 
- От 14.30 часа в сградата на Народното събрание ще се проведе заседание на Временната комисия по ревизията 

за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, 
министерствата, държавните органи държавни и общински предприятия дружества с повече държавните органи, 
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държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните 
власти през последните 5 години. 

- От 15.00 ч. в зала 242 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 ще проведе първо заседание 
Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на 
сила и помощни средства от МВР извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както 
и за разследване на факти и обстоятелства свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на 
протестиращи. 

- От 14.00 часа в зала "Александър Лилов" Националният съвет на БСП ще проведе заседание. 
- От 16.00 часа в Галерия „Средец" Министерството на културата и МВР ще проведат пресконференция. 
- От 9.30 часа в базата на Дирекция „Аварийна помощ и превенция" в кв. „Павлово" зам.-кметът Дончо Барбалов 

ще извърши проверка на готовността на Дирекция за реакция при възникване на пожари. 
- От 11.00 ч. на кръстовището на ул. „Николай Коперник" с бул. „Гео Милев" зам.-кметът Ангел Джоргов ще провери 

строителните дейности в района. 
- От 12.00 часа пред президентската институция ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул. 
- От 18.00 часа в храм „Св. Богородица - Живоприемни Източник" ще бъдем отслужена Вечерня с Молебен канон 

на Пресвета Богородица. 
- От 18.30 часа пред Централни хали ще се проведе протест с искане за спасяване на Централните хали. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа, в конферентната зала на Областната администрация ще се проведе работна среща с ръководители 
и представители на териториални органи на изпълнителната власт и институции, имащи отношение към 
усложнената пожароопасна обстановка на територията на областта, а след това пред сградата на институцията от 
10.45 ще бъде даден брифинг. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа на Паметника на моряка в Морската градина ще се състои поднасяне на венци и цветя по повод 142-
рата годишнина от създаването на Военноморски сили на Република България. 

- От 19.00 часа на площада пред Общината ще се състои празничен концерт по повод 142-рата годишнина от 
създаването на Военноморски сили на Република 

*** 
Видин. 

- От 10.30 часа чрез платформата ZOOM ще се проведе събитие, посветено на Проекта на Споразумението за 
партньорство между Република България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г. 

*** 
Враца. 

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

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе първо публично представяне на проекта за Здравна 
стратегия на Община Пловдив за периода 2021 - 2030 г. 

*** 
Созопол. 

- От 20.30 часа в Летния театър ще се състои празничен концерт по повод 142-рата годишнина от създаването на 
Военноморски сили на Република България. 

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

