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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
В. Монитор 
 
√ Токът за бизнеса скочи с над 40% за месец 
За петък стойността му удари почти 252 лв. за мегаватчас  
Токът за бизнеса през юли е с над 40 на сто по-висока цена на пазара „Ден напред“ спрямо юни, сочат данни от сайта на 
Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
За миналия месец средната цена в сегмента е 185 лв. за мегаватчас срещу 126,63 лв. за юни, когато само за два от дните 
нивото е било над 200 лв./мвтч. През юли обаче за цели десет дни или на практика всеки трети тя е била над тази граница. 
В последната седмица на миналия месец те са цели четири, за вторник (203,01 лв./мвтч), за сряда (232,02 лв./мвтч), за 
четвъртък (238,67 лв./мвтч). За петък, предпоследния ден от месеца, пък бе подобрен рекордът от 24 юни и котировката 
стигна 251,78 лв./мвтч. Дори за почивния ден събота цената е 204,63 лв./мвтч. 
Новата седмица също започва „ударно“ и за понеделник цената за „Ден напред“ е цели 222,85 лв./мвтч, като са били 
изтъргувани от 76 141.10 мегаватчаса. Цената на пиковата енергия (9-20 часа) за понеделник е 256.68 лв. за мегаватчас, 
при количество от 42 209.30 мвтч. За извънпиковата енергия (1-8; 21-24 часа) бяха продадени 33 931 мвтч на цена от 189.02 
лв. за мвтч. Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „Пазар ден напред“, е постигната за 09:00 часа - 
300.06 лв./мвтч, при количество от 3457.4 мвтч. 
Както „Монитор“ писа, спрямо по-миналата година цената на тока за бизнеса през юли е двойно по-скъпа спрямо същия 
месец на 2019-а, последната преди пандемията. Във връзка с непрекъснатото поскъпване на тока на борсата в сегмента за 
следващия ден работодателските организации призовават държавата да намери начин за по-голямо предлагане на пазара. 
В случая се визира ТЕЦ „Марица изток-2“, която от години получава субсидии от хазната и би трябвало при цени над 170 
лв. за мегаватчас на пазара да предлага по-големи количества на борсата и по този начин да укротява поскъпването. По 
този начин централата би работила на печалба и би намалила поне малка част от натрупаните загуби, припомнят от АИКБ. 
Немалко предприемачи обаче явно не се надяват много-много на подобни варианти и повечето от тях, имащи цехове, 
консумиращи повече ток, са си монтирали фотоволтаици, от които да черпят ток за собствени нужди, а излишъците да 
продават на НЕК. 
 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА „ДЕН НАПРЕД“ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ: 
 
ДЕН НА ДОСТАВКА                ЦЕНА 
26 юли (понеделник)             182,80 
27 юни (вторник)                     203,01 
28 юли (сряда)                         232,02 
29 юли (четвъртък)                 238,67 
30 юли (петък)                         251,78 
31 юли (събота)                       204,63 
01 август (неделя)                   177,89 
02 август (понеделник)          222,85 
Източник: БНЕБ 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНР 
 
√ МФ публикува списък с договори на публични предприятия на стойност над 1 млн. лева  
Министерството на финансите публикува списък с договори на публични предприятия на стойност над един милион лева. 
Над 8 милиарда лева са поръчките, проведени чрез т.нар. „ин хаус“ възлагане, като от списъка става ясно, че те са основно 
при дружеството „Автомагистрали“. 11 милиарда и 500 милиона лева е общата сума на договорите, сключени след 
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обществени поръчки, като тук има предприятия от различни сектори - например в енергетиката, транспорта, 
здравеопазването и други. 
В общите суми не са включени договори, които са с прогнозни цени, както и рамкови договори, чиито цени се определят 
с приемо-предавателен протокол, уточняват от министерството. Всички договори са от 2019, 2020 или 2021-ва година. 
 
√ БДЖ отчитат нарастване на броя на пътуванията до нивата отпреди Covid пандемията  
От БДЖ отчитат нарастване на броя на пътуванията до нивата отпреди Covid пандемията. 
В момента най-натоварени са влаковите композиции, пътуващи към морето. Всички те са с увеличен подвижен състав. 
Голям е и интересът на пътниците към нощните влакове, казва Константин Азов, директор продажби и обслужване в БДЖ. 
Той добавя още, че спалните вагони са продадени с месец напред. 
Натоварени са направленията София-Варна през Горна Оряховица и София-Пловдив - Бургас: 
"Има композиции с над 10 вагона постоянно се движат. Нещо, което е извън сезона не се случва". Тъй като по интернет от 
билетоиздаващата система те се изчерпвали бързо. 
В посока към морските курорти пътуват, освен регулярните линии, и 20 сезонни автобуса, каза изпълнителният директор 
на Централната автогара Иван Мирославов: 
"Има осигурени допълнителни сезонни линии по направления Бургас, Южното Черноморие, Варна, почти всички са 
пълни". 
 
√ КЕВР: 15% по-скъп газ от август  
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нова цена на природния газ -  57,60 лв. за мегават час (без цени за 
достъп, пренос, акциз и ДДС). Увеличението е 15% спрямо предишния месец  
Увеличението на природния газ спрямо месец юли е с близо 8 лв. за мегаватчас (MWh). 
Енергийният регулатор е утвърдил новата, по-висока цена след подробен анализ на представените от "Булгаргаз" актуални 
данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел. 
На откритото заседание на КЕВР преди дни изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов поясни, че след 
внасянето на заявлението на 09.07.2021 г. цените на европейските газови пазари продължават да се повишават и към 
днешна дата достигат над 35 евро/MWh. Прогнозите показват, че за периода септември-декември 2021 г. очакваните 
стойности на синьото гориво ще достигнат 39-40 евро/MWh.  
От изнесените от него данни стана ясно, че котировките на петрола продължават се задържат на високи нива - 74-75 щатски 
долара за барел. 
„Независимо от това цената, която „Булгаргаз“ ЕАД ще предложи за м. август, ще бъде значително по-ниска от актуалните 
цени на европейските газови борси“, каза изпълнителният директор на дружеството. 
В утвърдената цена на природния газ от 1 август в размер на 57.60 ст. за мегават-час са включени компонентна цена на 
природния газ на вход на газопреносните мрежи, обществена доставка, както и разходите на "Булгаргаз" за съхранение на 
количества в подземното газово хранилище Чирен. 
На тази цена обществения доставчик ще продава природния газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена 
лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 
Утвърдената днес цена е рекордно висока за последните 7 години. 
Само в рамките на последната година цената на природния газ се е увеличила с над 150%. 
За сравнение, през септември 2020 година, синьото гориво е струвало 22 лв. и 46 ст. за MWh. 
 
√ Партии предлагат по-висок праг за задължителна регистрация по ДДС  
Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС предлагат от „Демократична България“ и от „Изправи се! Ние 
идваме!“. Двете коалиции имат идентични мотиви, но предлагат различни нови по-високи прагове. 
 В момента задължителната регистрация по ДДС идва с оборот от 50 000 лева годишно, което според експертите е твърде 
нисък праг и сериозна административна тежест пред бизнеса. Две политически сили припознават тази теза – едната е 
„Демократична България“, а един от вносителите на законопроекта е депутатът Мартин Димитров: 
 „Това означава обороти над 4000 лв. на месец?! Ми то кой няма 4000 лв. на месец оборот?! Това налага горе долу всички 
да се регистрират, дори и най-малкия бизнес“. 
 Затова предложението на „Демократична България“ е праг от 166 000 лева годишно, обясни Димитров. Същевременно 
Мария Капон от „Изправи се! Ние идваме!“ - един от вносителите на праг от 200 000 лева – число, което дълго е обмисляно 
и от Демократична България. Ще се стигне ли до позитивен развой?   
„Аз видях такава воля в срещата,  която имахме с "Има такъв народ" по политики. Те декларираха, че това е една и от 
техните цели. Разбира се, при тях е 100 000 лв. задължителната регистрация. Ще трябва да стигнем до някаква точка на 
кипене, при която да можем да направим това увеличение на прага“. 
И Капон, и Димитров са убедени, че негативен ефект върху фиска няма да има. Позитивен – най-вероятно „да“, категоричен 
е Мартин Димитров: 
„Подобряването на контрола върху големите компании ще доведе до по-добра събираемост не само с ДДС, но и с 
останалите данъци, тъй като, когато не се плаща определен данък, често и свързани други данъци не се събират“. 
Междувременно от БСП са внесли други помени в Закона за ДДС, според които медикаментите от позитивни списък се 
облагат с 9-процентна ставка вместо настоящите 20 на сто. 
 
 

https://www.dker.bg/news/661/65/otkrito-zasedanie-za-tsena-na-prirodniya-gaz-za-mesets-avgust-2021-g.html


3 

 

√ Червен код за опасни жеги в 9 области  
 

 
 
В 9 области на Северна и Южна България за днес - 2 август, е обявен червен код за опасно високи температури. Той е в 
сила за Плевен, Велико Търново, Русе, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора и Ямбол. 
В тези области се очаква много горещо време с максимални температури в повечето райони над 41°C. 
В останалата част от страната е в сила втора степен - оранжев код - за високи температури между 38 41 градуса. 
 
√ За четвърти път в България: Красиви и стойностни уеб проекти ще се състезават за „Сайт на годината“ 
Най-добрите български сайтове ще бъдат представени и отличени в четвъртото издание на престижния конкурс за уеб 
проекти „Сайт на годината“. 
Надпреварата тази година ще включва обновени категории и критерии за оценяване, ще има и младежко жури – от 
студенти от различни специалности и университети. 
За първа година ще се връчи специална награда за насърчаване на жените в уеб. 
Всеки желаещ собственик или създател на уебсайтове може да се включи в надпреварата с регистрация до 30 септември 
2021 г. Наградените ще станат ясни в началото на ноември. 
„В епохата на дезинформация и много важно да покажем, че в България се създават хубави сайтове с добър дизайн, с 
качествено съдържание“, отбеляза пред Радио София Жюстин Томс от организатора на конкурса - „Фондация за активно 
развитие на уеб“. 
Тя обясни, че може да се кандидатства и със сайтове, правени от български екипи за чужбина. И допълни, че 
коронавирусната пандемия е дала стимул на бизнеса да се направят повече инвестиции за по-добро онлайн присъствие. 
„Появиха се много нови сайтове, а по-старите се развита доста динамично, включително платформи на медии и държавни 
институции.“  
Регистрация за участие може да направите тук. За подробности чуйте разговора с Жюстин Томс. 
 
√ „Умните домове“ може да завладеят имотния пазар по-скоро от очакваното  
Налага ви се да пътувате за седмица-две, но у дома остава домашният любимец, който ваши близки или приятели трябва 
да хранят всеки ден.  
В това не би имало нищо необичайно, ако наскоро не сте се нанесли в дом от напълно ново поколение. Макар за повечето 
хора това все още да звучи екзотично, т.нар „умен дом“, в който всичко може да се управлява дистанционно, постепенно 
ще стане обичайно предложение на имотния пазар. Всеки уред от обзавеждането в него ще може да се свързва с интернет 
и да бъде управляван от вашия мобилен телефон.  
Така след дълъг работен ден, когато се приберете, домът ви ще бъде достатъчно охладен или затоплен, подът ще е 
изчистен, а продуктите, които са изчерпани, ще ви очакват пред вратата, тъй като хладилникът ви разполага с 
функционалността да ги поръча вместо вас. В интервю за БНР футурологът Мариана Тодорова прогнозира, че подобен 
сценарий може да се осъществи по-скоро от очакваното: 
„Би могло да се случи до 10 години, защото технологията не е сложна, вече е налична и няма да е скъпа. Говорим да бъде 
внедрена глобално, тъй като на ниво технологичен напредък, феномените се осъществяват именно така. Колкото и късно 
да идват в страните, които не са толкова добре развити, закъснението не е толкова голямо.“ 
Архитектурата и материалите, от които са направени жилищата на бъдещето, също ще се променят, убедена е 
футуроложката: 
„Вероятно тези домове ще бъдат снабдени с все повече фотоволтаични панели, които ще удовлетворяват нуждите от 
електричество, или пък ще закупуват електричество на по-ниски цени от други сгради или обекти, които го произвеждат. 
Фасадите ще бъдат направени на базата на 3D и 4D принтирането, което значи, че ще могат да променят своите 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/15713cac64714ef494a33f8bc7025707.png
https://static.bnr.bg/gallery/cr/15713cac64714ef494a33f8bc7025707.png
https://bgweb.bg/
https://bnr.bg/post/101506016/krasivi-i-stoinostni-ueb-proekti-shte-se-sastezavat-za-sait-na-godinata
https://bnr.bg/post/101355578/izkustveniat-intelekt-shte-se-nastani-traino-v-doma-ni
https://static.bnr.bg/gallery/cr/15713cac64714ef494a33f8bc7025707.png
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характеристики. Лятото ще са в светъл цвят, за да не събират топлина, а зимата в тъмен, за да я акумулират. Така имотът 
ще се управлява ефективно и ще спестява доста ресурси.“ 
Постепенно се променят типът и изискванията, които купувачите имат към жилищата, които наемат или закупуват. Все по-
често, засега основно в азиатските страни, хората търсят малки и дори съвсем малки жилища, в които мебелите могат да 
се трансформират, а обзавеждането е семпло. 
Пример за функционален, мобилен дом, който може да се трансформира и в пространство за обществено ползване е и 
този, проектиран от архитекта Дейвид Мартин. Той спокойно се побира в рамките на преносима с камион кутия. След 
отключването, и с помощта на сложна механизация, за минути изниква жилище, обзаведено с мебели и дизайн по избор 
на клиента. 
 
√ Силен ръст на европейската икономика през второто тримесечие, инфлацията надвиши 2% през юли  
Европейската икономика нарасна през второто тримесечие по-силно от очакваното, продължавайки да се възстановява от 
рецесия, причинена от коронавирусната пандемия с оглед на разхлабване или дори отмяна на редица от 
протовиепидемичните ограничителни мерки и локдауни в редица държави, показват данни на Евростат. 
Инфлацията в еврозоната пък нарасна изненадващо рязко през юли над важното целево ниво на Европейската централна 
банка от 2 на сто в резултат на повишаващите се енергийни цени. 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната се повиши през периода април - юни с 2,0% спрямо първото тримесечие, 
когато се сви с 0,3%, докато осредните очаквания на финансовите пазари бяха за по-умерен растеж с 1,5 на сто. 
Спрямо година по-рано БВП на еврозоната скочи през второто тримесечие с 13,7% след свиване с 1,3% в началото на 
годината и при очаквания за повишение с 13,2 на сто. 
В рамките на целия Европейския съюз БВП нарасна през второто тримесечие с 1,9% спрямо предходните три месеца (когато 
се понижи с 0,1%)  и с 13,2% спрямо същия период на 2020 г. след свиване с 1,3% през първото тримесечие на настоящата 
година. 
Въпреки относително силните данни за второто тримесечие, за разлика от икономиките на САЩ и Китай, които вече успяха 
да надвишат нивата от преди Covid паднемията, икономиката на еврозоната остава с около 3% под нивото си от края на 
2019 г. 
От началото на 2020 г. еврозоната, както и ЕС като цяло, претърпяха на два пъти техническа рецесия - дефиниция за две 
поредни тримесечия на икономически спад, като последната беше в края на миналата и началото на годината, когато 
поредната коронавирусна вълна доведе до нови строги ограничителни мерки и локдауни. С последвалото разхлабване на 
противоепидемичните мерки последва подем на бизнес активност и на икономическия растеж. 
Евростат представи и предварителни, показващи по-силно от очакваното ускоряване на инфлацията в еврозоната през 
юли. Индексът на потребителските цени нарасна през юли с 2,2% спрямо година по-рано след повишение с 1,9% през юни 
и и прогноза за растеж с 2 на сто. 
Основната инфлация (изключвайки цените на храни и енергия) се забави през юли до 0,7% на годишна база от 0,9% през 
юни и очаквания за повишение с 0,8 на сто. 
Данните за юлските цени са факт, след като по-рано през месеца Европейската централна банка възприе нов подход към 
инфлационната си цел, приемайки симетрично инфлационно ниво от 2%, което би позволило временното надхвърляне на 
това ниво. Предишната основна политика на ЕЦБ се базиране на целево ниво на инфлацията от малко под 2 на сто. 
 
√ Сблъсъци в Берлин между протестиращи срещу противоепидемичните мерки и полицията  
Хиляди хора излязоха в Берлин, за да протестират срещу наложените от германското правителство мерки срещу 
разпространението на коронавируса. Те нарушиха забраната за събирания и това доведе до сблъсъци с полицията и 
задържането на около 600 демонстранти, предаде Асошиейтед прес. 
Местните власти бяха забранили няколко протеста през уикенда, но протестиращите в Берлин не се съобразиха. Полицията 
там разположи над 2000 служители, за да ги разпръсне. 
Те обаче са опитали да пробият полицейския кордон и  служители на реда са били тормозени и атакувани. 
До неделя вечерта са били задържани 600 души, но въпреки това през града е продължил протестен поход, съобщават 
местни медии. 
 
√ Затягат противоепидемичните мерки в различни части на света  
Японското правителство разшири извънредната епидемична обстановка в Токио, като от днес тя влиза в сила и за районите 
около града, както и в Осака. 
Също от днес Виетнам въвежда нови по-строги правила срещу инфекцията в 19 провинции, където заболеваемостта е най-
висока. 
Локдаунът в третия по големина град в Австралия, Бризбейн, ще бъде удължен до неделя, предаде Ройтерс. 
Ограниченията в столицата на щата Куинсланд и околните райони трябваше да приключат във вторник. Те обаче се 
удължават, след като властите откриха 13 нови случая към понеделник. 
Чехия облекчи мерките, въведени заради коронавируса, предаде ДПА. Хората, които са ваксинирани, имат отрицателен 
резултат от тест или наскоро са оздравели от Covid-19, сега отново имат право да танцуват в дискотеките. 
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БНТ 
 
√ Как са преизчислени пенсиите и как действат финансовите инструменти в подкрепа на бизнеса  
Как са преизчислени пенсиите от служебното правителство и как икономическият екип на кабинета оперира с финансовите 
инструменти в подкрепа на бизнеса. Това бяха част от въпросите към Гълъб Донев, Асен Василев и Кирил Петков по време 
на петъчния парламентарен контрол. 
Служебният социален министър обясни защо правителството е избрало при преизчисляване на пенсиите да заложи върху 
увеличаване тежестта на една година осигурителен стаж от 1,2% на 1,35%, вместо промяна на средномесечния 
осигурителен доход за страната от 2018 г., заложен в проектите на БСП и "Изправи се БГ! Ние идваме!". 
 

 
 
"915 000, толкова са пенсионерите, които не биха получили увеличение, ако се възприеме преизчисление с 
осигурителния доход за 2018 година. Нещо повече, 583 500 от тях ще продължат да получават минимална пенсия от 
300 лв. и след преизчислението с осигурителен доход от 2018 г., което ще запази съществуващото неравенство", 
коментира Гълъб Донев. 
Икономическият екип на служебния кабинет отчете като успешна антикризисна мярка стартиралата през юни програма 
"Възстановяване". Чрез нея малки микрофирми получават достъп до кредитиране, със 7-годишен период на погасяване, 
като първата година е гратисна. 
"Основната причина за бързото усвояване е точно липсата на обезпечение на тези кредити.  Хубавата новина е, че 
средният заем по Плана за възстановяване е под 400 000 лв. и от последните няколко дни имаме обаждания от 
банките, които казват: Свършихме ресурса. Моля ви се, давайте още. С други думи, много добре оперираща програма 
явно към микропредприятията", заяви Кирил Петков. 
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Финансовият министър Асен Василев уточни, че вече са одобрени 53 кредита на малки и средни фирми за 21 млн. лв. по 
програмата, като на ден се раздават между 2 и 5 млн. лв. и прогнозира, че до края на годината близо 2 и половина млрд. 
ще влязат в икономиката. 
 

 
 
В рамките на парламентарния контрол той отчете, че от близо 700 млн. лв. невзети от държавата такси за лотарийна 
дейност, по съдебен път са възстановени едва 34 млн. Според него вината не е само на закритата Комисия по хазарта, но 
и на предишното ръководство на финансовото министерство. 
"Всички тези контролни функции, които са в правомощията на Министерството на финансите, са били неглижирани. 
Нямаше даже информация какво се е раздавало, как се раздавало и кой го е раздавал. В момента, в последните 2 месеца, 
ние се опитваме да възстановим тази контролна функция на министерството, така че тя да заработи и наистина 
да не се позволява такива безобразия, като несъбирането на тези данъци", каза Асен Василев. 
Василев добави, че днес излиза официално доклад на Държавната финансова инспекция, където констатацията е, че 
Комисията по хазарта не си е търсила парите. 
 
√ ИТН представя проектокабинета си на срещи с три партии  
"Има такъв народ" ще представи своя проект за кабинет на срещи с "Демократична България", БСП, и "Изправи се БГ! Ние 
идваме." 
Покани към партиите ще бъдат изпратени тази седмица, посочва се в писмо до медиите от председателя на 
парламентарната група на"Има такъв народ" Тошко Йорданов. 
Йорданов информира, че ИТН ще изпратят покани за срещи с тези политически сили за представяне на състава и 
структурата на Министерски състав на своя проект, защото "всичко трябва да е открито и пред очите на обществеността". 
Срещата с БСП ще е утре, според информация на БНР. 
 
√ Ивайло Калфин: Пламен Николов ще бъде в една много трудна ситуация  
Правителство най-вероятно ще има, но от там нататък започва трудното време на парламентарната работа. Това каза 
в "Денят започва" бившият вицепремиер по външните работи и министър на труда Ивайло Калфин. 
Според него правителството може да изкара и дълго време и дори да изкара пълен мандат, но не и без правенето на 
компромиси. По думите му нито една от париите в парламента няма интерес да отиде на нови избори. 
"Когато искаш да правиш правителство на малцинството без да имаш ясна програма какво точно трябва да 
подкрепят останалите, не само отделни политики, без да направиш едно цялостно мнозинство, няма как да се 
получи", каза Калфин. 
Той коментира и кандидата на "Има такъв народ" за министър-председател. Калфин обясни, че макар да не го познава, 
Пламен Николов ще се окаже в една много трудна ситуация, заради липсата на парламентарно мнозинство. 
"Премиер, който няма подкрепа в парламента, ще бъде всеки един ден с оставката си в джоба и на прага да си тръгне. 
Той не може да прави дългосрочни политики - нещо да го започнеш и да го свършиш. Това ще бъде управление ден за 
ден", каза Калфин. 
По думите му обективният интерес е да има правителство. Въпросът не е в това дали то ще се създаде, а как ще работи то. 
"След тази подкрепа, особено с правителство на малцинството, парламентарната група на "Има такъв народ" ще 
попадне в един капан, в който за всяко гласуване, ще трябва да ходи и да търси да събира гласове. И това става с 
компромиси, което означава че те оттук нататък влизат в една безкрайна работа с компромиси", каза Ивайло 
Калфин. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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По време на разговора Калфин коментира и темата за доходите и пенсиите. 
"В България, ако погледнем генерално темата, свързана с доходите и пенсиите, то те трябва да се увеличават и да 
се увеличават бързо, защото ниските все още доходи в България водят до много проблеми - включително изтичане 
на работна ръка, социални проблеми и т.н.", обясни той. 
Според Калфин темата за увеличаването на доходи е смислена и не струва задължително пари, а предложението на 
служебното правителство по казуса е много добро. 
"Това е по-справедлив начин, защото той дава тежест на година стаж. При изчисляването на пенсиите също не 
трябва да се забравя кое да се направи първо и кое след това", допълни още Ивайло Калфин. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Последен ден за плащане на данъци за самоосигуряващи се и доходи от наеми  
Днес е крайният срок за плащане на данък върху доходите за второто тримесечие на годината за самоосигуряващи се и 
предприятия. 
В този срок се декларират и окончателните данъци върху доходите на чуждестранни граждани у нас. 
Изтича срокът и за физическите лица, които са получили доходи от наем или от други източници, изплатени през второто 
тримесечие. 
Задълженията могат да се платят и чрез портала за електронни услуги на НАП. 
 
√ Зам.-министър Димитър Петров: Успяхме да свършим най-важните неща  
Успяхме да свършим най-важните неща - да оценим какво сме заварили, да видим какви са основните грешки, за да не се 
правят отново. Да направим анализ на поведението на цялата държава по време на ковид кризата, както и да подготвим 
държавата за нова вълна. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров в студиото 
на "Денят започва с Георги Любенов". 
Той даде за пример няколко болници, където има сигнали за тежки проблеми - в хематологията на "Иван Рилски", в "Света 
Анна". 
"Не може в публични дружества да се управляват от едни и същи хора 20-25 години. Трябва да има мандатност", обобщи 
Петров. 
Около 500 млн. лева са дълговете на болниците, отчете той. 
Здравното министерство е сезирало прокуратурата за тежки нарушения в договора за изграждане на Национална детска 
болница. Повече от година дружеството, създадено специално за строежа на детска болница, не е свършило нищо, каза 
още заместник-министърът на здравеопазването. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ В "След новините": Възможно ли е премахването на дълбоките пороци в здравеопазването  
Здравната каса започна преговори по новия рамков договор. От фонда и от лекарския съюз имат принципно желание да 
се повишат някои от пътеките в детското и майчино здравеопазване. А също и някои от дейностите да се извадят от 
болниците и да се намалят възможностите за фиктивни хоспитализации. 
За оптимизиране на клиничните пътеки се говори от десетилетия, кухите пътеки не са от вчера, фиктивните хоспитализации 
са системни и всеки министър или ръководство на касата са наясно с това. 
От години никой не реагира да премахне тези дълбоки пороци, вече и никой не се учудва от подобно бездействие в тази 
насока. 
Но скандалите около "Пирогов" и "Лозенец" и заявката и на служебния министър даде очакване, че сегашните преговори 
може и да са по-различни. 
За съжаление нищо не вещае скорошна промяна, която пациентите да усетят. Най-малкото, защото играчите са същите, а 
и някои от наредбите, които трябва да се променят, са си същите. Какво друго, ще разберете в "След новините". 
 
√ Учредиха алианс "Българско Черноморие"  
Алианс "Българско Черноморие" беше учреден в петък вечерта в курорта „Златни пясъци“, а неговите създатели 
определиха това като събитието на годината в туристическия бранш. 
Алиансът обединява усилията на всички заинтересовани страни в туристическия сектор: общини, хотелиери, туроператори, 
авиокомпании и летища, които да разработят стратегия за Черноморието, особено след щетите, които COVID-19 нанесе на 
сектора. 
Целта на Алианса е да бъде създадена най-модерната дигитална платформа, чрез която да излезем на международния 
туристически пазар, което може да стане само с участието на държавата. 
 
√ Българите преоткриха родното Черноморие - увеличение на туристите  
Успешен летен сезон и увеличение на туристите, отчитат от Министерството на туризма. Оказва се, че тази година 
българските туристи са предпочели родното Черноморие. 
Заради несигурността и ограниченията за летните почивки в чужбина българите преоткриха родното Черноморие. Този 
процес започна миналата година с началото на пандемията и продължава и тази. 
Екип на БНТ обиколи три от най-големите курорти по Северното Черноморие, за да разбере какво им харесва на 
българските туристи и имат ли някакви притеснения, свързани с почивката им тук. 

https://bntnews.bg/news/ivailo-kalfin-plamen-nikolov-shte-bade-v-edna-mnogo-trudna-situaciya-1164365news.html
https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
https://bntnews.bg/news/zam-ministar-dimitar-petrov-uspyahme-da-svarshim-nai-vazhnite-neshta-1164187news.html
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За жителите на Варна е съвсем нормално през лятото да чуват повече чужда реч около себе си. Преди години английска и 
немска, от скоро румънска, а тази прави впечатление, че звучи и българска. Причината - пандемията накара сънародниците 
ни да изберат родното Черноморие. 
За някои българи почивката в родните морски курорти е единствен и предпочитан вариант, но това не означава, че нямат 
забележки към туристическия бранш. 
Голяма част от туристите избират свободните, а не платените зони. 
В момента България е една от малкото летни туристически дестинации в Европа, която е в зелената зона заради ниската 
заболеваемост от COVID-19. Това и спазването на мерките успокоява туристите. 
"Всички мерки се спазват доста добре във всички заведения, плажове, кафенета. Персоналът има всички защитни 
средства, ръкавици, винаги сламките са с щипки, маски, дезинфектанти има навсякъде. Няма никакви проблеми", 
смятат туристите. 
И още по на север - в курорта Албена, има също много българи. 
Във време на пандемия е така. А дали българите ще се върнат отново на родното Черноморие, когато ограниченията 
отпаднат предстои да разберем. 
 
√ Български изобретения и техните създатели "оживяват" по чиновете в класна стая  
Световните български изобретения и техните създатели вече могат да се видят изобразени по чиновете в една от класните 
стаи в пловдивското училище "Кочо Честименски". В друга стая пък могат да се видят българските владетели. 
Идеята хрумнала на преподавателите в училището преди три години. Тогава създали така наречената "приказна стая" за 
деца със специални образователни потребности. 
"Стремежът беше в тази класна стая децата да се чувстват добре, а също така да се пресъздаде и домашният уют, 
с който те са свикнали у дома", заяви Мария Тюфекчиева, учител по английски език. 
Решили да доразвият идеята и така се появила следващата стая - на българските владетели. 
"Нямаме нито едно надраскано чинче, просто децата стоят в междучасията, вместо да играят на телефоните, те 
четат и си коментират помежду си", допълни Мария Тюфекчиева. 
От новата учебна година всички стаи вместо номера ще носят различни имена. Така ще има стая Космос, стая на 
българските писатели, стая с ноти. 
От септември децата от това училище ще имат и стая на българските откриватели. 
"Интересното е, че някои от тези откриватели са малко известни и децата ще имат възможност да се запознаят с 
тях", поясни Ива Аярова, учител по български език и литература. 
Отскоро в училището има и аквариум, който ще бъде в помощ на уроците по биология. 
"За изучаване на екосистемите, водните обитатели. Така всички структури, които се намират вътре в аквариума, 
могат да се видят на живо, не само в учебниците", споделя Екатерина Кръстева, учител по биология.  
За по-голям уют на малките ученици е създадена "Слънчева стая". 
"Наречена е слънчева, защото цветовете оказват изключително влияние на децата", каза още Стефка Радева.  
Всички нововъведения са реализирани със средства на училището и с доброволен труд на учителите. 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: Игра на прогнози - ускоряване на възстановяването? 
Аргументите са за префокусиране на приоритетите на политиката от реакция на кризи към структурни реформи, 
пише Лъчезар Богданов 
Правителството одобри проект за актуализация на бюджета, с която ще поиска от народното събрание увеличение на 
публичните разходи през 2021 г. с малко над 1,8 млрд. лева. Както вече писахме, предложението е допълнителните 
разходи да се финансират от очаквано преизпълнение на приходите, пише Лъчезар Богданов от Института за пазарна 
икономика (ИПИ). 
Като изключим включването в бюджета на по-голям аванс по линия на механизма за възстановяване и устойчивост – 
всичко това при условие, че националният план на България получи одобрение на Комисията и Съвета до декември – 
оставащата част от преизпълнението в постъпленията се обяснява с подобряване на външната и вътрешната стопанска 
конюнктура. 
Без да публикува отделен документ, министерството на финансите на практика актуализира макроикономическата си 
прогноза. Непосредствената роля на тази прогноза е да очертае реалистично очакване за приходите, да даде рамка на 
разходите и дълга, както и да скицира мащаба и вероятността от различните рискове. На прага на август можем да 
приемем, че самото изпълнение на бюджета до момента, както и динамиката на текущи индикатори – включително за 
потребление, износ, безработица, доходи и др. под. – в значителна степен изясняват макротраекторията за тази година. 
Но анализът и прогнозата за ключови стопански тенденции са важни, от една страна, за начало на съдържателен дебат по 
средносрочната фискална рамка и проектобюджета за 2022 г., и от друга страна – за адекватна подредба на приоритетите 
в икономическата политика. Казано просто – има значение дали в челото на дневния ред ще са реформи и политики, 
подкрепящи дългосрочните фактори за инвестиции и ускорен растеж, или напротив, във фокуса ще продължават да са ad 
hoc мерки за смекчаване на ефект от шокове в поотминалата кризисна среда. 
Прегледът на параметрите показва, че дори в обновената прогноза правителството е изключително предпазливо. 
Очакваният за 2021 г. ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) е завишен от 2,7% до 3,5%, потреблението на домакинствата 
ще расте с 3,6% вместо с 2%, ръстът на кредитите за частния сектор ще достигне 6,4% при 3,4% в предходната прогноза, 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/kabinetyt-odobri-aktualizaciiata-na-biudjeta-332695/
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доходите от труд ще нарастват вместо с 5,9% със 7,7% и така нататък. Остава обаче негативното очакване за туризма, без 
промяна на практика е и прогнозата за заетостта и безработицата. 
Към средата на годината обаче икономиката праща силни сигнали, че дори тези завишени очаквания твърде вероятно ще 
бъдат надминати. Всъщност последните месеци отчитат поредица от исторически рекорди в редица показатели. 
Регистрираните в бюрата по труда безработни спадат до 170 хиляди, или 5,2% - най-ниско ниво изобщо откакто се 
поддържа тази статистика. Износът на стоки през май 2021 г. нараства с над 32% - което не е изненада след срива миналата 
пролет – но по-важно е, че през март и април бяха отчетени недостигани досега номинални стойности. Индексът на 
индустриалното производство след март вече е не просто над нивата от 2020 г. , а и над средното за 2019 г.; както цялата 
преработваща промишленост, така и повече от половината ѝ подотрасли също са надхвърлили върховата предкризисна 
година. 
Средният осигурителен доход, отчитан от НОИ, бележи 11% ръст на годишна база към май. Външната среда също се 
подобрява отчетливо по-бързо от очакванията през миналата есен. Данните за пролетта на 2021 г. потвърдиха, че 
стопанската динамика – както глобално, така и в още по-голяма степен в Европа – все по-малко страдат от пандемичната 
обстановка. През април 2021 г. стойността на световната търговия достигна най-високо ниво в историята, подкрепено и от 
чувствителния ръст в цените на ключови енергоносители и суровини. Както износът, така и вносът на ЕС расте през май с 
около една трета спрямо същия месец на 2020 г., на практика напълно компенсирайки ефекта от пандемията. 
В повечето европейски икономики индустриалното производство и продажбите на дребно отчетоха и почти огледален на 
спада от миналата пролет ръст, макар все още в някои от по-тежко засегнатите страни нивата да са под тези в 
предкризисната 2019 г. През второто тримесечие БВП на най-голямата икономика – Германия – нараства с 9,2% на годишна 
база, а в цялата еврозона - с 13,7%; списъкът може да бъде продължен. 
Същевременно от началото на годината редица институции и анализаторски агенции постоянно повишават очакванията 
си за растежа в България. Още през април МВФ прогнозира ръст на БВП от 4,4% през 2021 г., в началото на юли 
Европейската комисия в актуализираната си лятна прогноза повиши очакването за ръст до 4,6% а Европейската банка за 
възстановяване и развитие – до 4,5%а. В края на юли в прогнозата на БНБ растежът за тази година вече ще е 4,1%, а според 
оценката на рейтинговата агенция Fitch – 4,7%. 
Това са само няколко примера – важното е, че тенденцията е обща и всички анализатори на практика признават, че 
предходните им прогнози са били твърде предпазливи и консервативни; разликата е с около 1,5 процентни пункта и 
повече. Ако добавим и ценовия фактор – а именно, отчетливото поскъпване на горива, основни метали и други ключови 
суровини и материали – номиналната промяна в основните измерители на стопанската активност ще е вероятно още по-
висока от доскоро очакваната. Всичко това е аргумент за префокусиране на приоритетите на политиката от реакция на 
кризи към структурни реформи в среда на благоприятна макроикономическа динамика и бързо възстановяване. 
 
√ Бюджетното салдо към юли 2021 г. е положително 
По предварителни данни на Министерството на финансите сумата възлиза на 731 млн. лева 
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2021 г. се очаква да бъде положително в размер 
на около 731 млн. лева, съобщават от Министерството на финансите. 
Значителното подобрение за юли се дължи на продължаващото подобрение в частта на приходите, както и на трансакция 
по възстановяването на средства по държавния бюджет от сметката за чужди средства на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, която по същество е възстановен разход и се отразява в намаление на разходите по 
държавния бюджет на касова основа. 
Към юли 2021 г. се очаква приходите, помощите и даренията по КФП да възлязат на 29 265,1 млн. лева, или 61,5 на сто от 
годишния разчет. Ръстът на годишна база е с почти 4 млрд. лева. С 4,3 млрд. лева нарастват данъчните и неданъчните 
приходи, а постъпленията от помощи се свиват с 0,3 млрд. лева. 
Разходите по консолидираната фискална програма (включително и вноската на България в бюджета на Европейския съюз) 
към юли тази година се очаква да достигне 28 534,1 млн. лева, което представлява 54,4% от годишния разчет. Година по-
рано сумата беше 23 542,7 млн. лева. Големият ръст на годишна база се дължи на по-ниската база през 2020 г., когато бяха 
отчетени много по-малки разходи за борба с пандемията, докато към юли 2021 г. те са съществени. Вторият фактор, който 
влияе, е политиката по доходите, както и политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, 
заложени в ЗДРБ за настоящата година. 
Най-голям ръст се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са 
изразходени почти 740 млн. лева за добавки от по 50 лева към пенсиите за периода от януари до юли. Върху разходите за 
пенсии влияе и увеличението на размера на миналаната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер 
на пенсията от началото на годината, базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от 
юли тази година. 
Що се отнася до здравноосигурителните разходи, нарастването е свързано с по-високите разходи за борба с пандемията 
и с въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на извънредната епидемична обстановка, 
включително разходите за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства за персонала на първа линия в 
битката с коронавируса, както и допълнителното месечно възнаграждение в размер на 1000 лева. Сред разходите попадат 
и тези за заплащане на поставящите ваксини срещу Covid-19, месечната добавка към възнагражденията на лекарите в 
размер над 600 лева, на специалисти от направление „Здравни грижи“ – 360 лева, и на санитари – 120 лева. 
Принос за ръста на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат и плащанията по мярката „60/40“, мярката 
„80/20“, мярката „Запази ме“ и мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от 
временните противоепидемични мерки“ 
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В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на 
извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към юли 2021 г. от централния бюджет, възлиза 
на 863,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси 
на ЕС. 
 
√ Рекордните цени на стоманата подкрепят доскоро загиващата индустрия 
Въпросът е кой ще запълни празнината от ограничаването на капацитета на предприятията в Китай 
Тази година цените на стоманата растяха и разбиваха рекорд след рекорд. Силното индустриално търсене задвижва 
ръстовете, а заводите се опитват да увеличат предлагането, след като бяха в латентно състояние по време на пандемията. 
На всичкото отгоре Китай и Русия се опитват да ограничат износа, за да помогнат на други индустрии у дома. 
„Ако бяхте ме попитали преди шест месеца каква е най-положителната ми визия за първата половина на 2021 г., не мисля, 
че дори щях да се доближа до реалността“, коментира Карло Белтраме, управител за Румъния и Франция в AFV Beltrame, 
цитиран от Bloomberg. Компанията планира да построи завод в Румъния за 250 млн. евро с капацитет да произвежда около 
600 000 тона годишно. 
 

 
 
Този оптимизъм е коренно противоположен в сравнение с последното десетилетие, когато западните производители 
затвориха заводи и уволниха хиляди работници заради слабото търсене. 
Тази година президентът на САЩ Джо Байдън иска да харчи за инфраструктура, а Европейският съюз иска да достигне 
нулеви емисии скоро. Производители като Nucor Corp., U.S. Steel Corp. и SSAB AB са сред тези, които ще се превърнат в 
машини за печалба. ArcelorMittal SA, най-голямата в света компания за производство на стомана извън Китай, ще спечели 
повече от McDonald’s Corp. или PepsiCo Inc. според изчисленията на анализаторите. 
 

 
 
Малцина очакват тези добри времена да продължат до 2022 г. Keybanc Capital Markets и Bank of America Corp. вярват, че 
изоставанията, стимулиращи скока на цените на стоманата в САЩ, ще започнат да се изчистват тази година. 
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Някои анализатори прогнозират обаче, че настоящото рали може да предвещава по-добри времена в дългосрочен план, 
като в крайна сметка цените се установят на по-устойчиви нива от преди. 
„Стоманодобивната промишленост извън Китай потенциално ще навлезе в период на ренесанс“, казва Том Прайс, 
ръководител стокова стратегия в Liberum Capital Ltd. в Лондон. „Можем да видим история с обрат там, защото тези 
икономики просто се нуждаят от стомана“, допълва той. 
Развитието в Китай е ключово, тъй като страната произвежда повече от половината стомана в света, предимно с доменни 
пещи на въглища. Правителството сигнализира, че вече не иска да понася огромната екологична тежест от това и се стреми 
да ограничи производството чрез различни мерки. 
„Ограниченията почти сигурно ще влязат в сила,“ казва Томаш Гутиерес, ръководител за Азия в Kallanish Commodities Ltd. 
„Производителите на стомана в чужбина могат да спят малко по-добре“, допълва той. 
На правителството в Китай ще му е трудно предвид силната продукция на Китай в началото на годината, твърди Лу Тин, 
старши анализатор в изследователската компания Shanghai Metals Market. Междувременно първият проект на Китайската 
асоциация за желязо и стомана на нейната пътна карта към въглероден неутралитет ще бъде внимателно наблюдаван от 
пазара за всякакви улики относно траекторията на бъдещите доставки от страната. 
 

 
 
Повод за оптимизъм е и подновеният фокус върху стимулите и инфраструктурата в САЩ и Европа. Байдън е решен да 
превърне новите пътища, железопътни линии и жилища в отличителен белег на мандата си, докато ЕС набляга на чистата 
енергия като част от пакета за възстановяване от коронакризата и зелената сделка. 
Това изисква стомана и то много. Предложеният от Байдън инфраструктурен план ще увеличи годишното търсене с около 
5 милиона тона за първите пет години, изчислява консултантската компания CRU Group, базирана в Лондон. 
В САЩ се очаква планираният капацитет да достигне 4,6 милиона тона до края на 2022 г. според анализатора на Bloomberg 
Intelligence Андрю Косгроув. 
Търсенето може и да нараства, но западните производители не искат да разрастват производството. Главният 
изпълнителен директор на U.S. Steel Дейвид Бурит заяви пред акционерите през април, че компанията не планира да 
рестартира две доменни пещи, които бяха затворени миналата година. 
Cleveland-Cliffs Inc., вторият по големина производител на стомана в САЩ, ще събори завода си Ashland в Кентъки, както и 
доменна пещ в пристанището Indiana Harbor West. Компанията не планира да възстанови тези производства, защото се 
фокусира върху изплащането на дълговете си. 
Приоритетът на ArcelorMittal е да възнагради акционерите си. 
Отчасти тази нагласа се дължи на опасенията, че протекционистичните мерки, прилагани от правителствата в подкрепа на 
техните болни стоманени компании, няма да продължат вечно. На този фронт няма признаци на промяна, дори и при 
небесни цени. Байдън все още не е отменил митата върху чуждестранната стомана, наложени от бившия президент 
Доналд Тръмп, а миналия месец ЕС избра да удължи защитните си мерки за още три години. 
Други държави също биха могли да запълнят празнината, създадена от ограничителните мерки на Китай. Индия е готова 
да увеличи капацитета си, като водещият производител JSW Group заяви, че ще постигне целта си за удвояване на 
производството до 45 милиона тона преди 2030 г. Югоизточна Азия, включително Малайзия и Индонезия, планира да 
добави още 60 милиона тона до края на това десетилетие според консултанта Ууд Макензи. 
AFV Beltrame може да започне да строи своя завод за арматурни и метални пръти още ази година. Заводът ще генерира 
най-ниските емисии в производството на стомана в света, казва компанията. 
 
В. Труд 
 
√ Данъкът върху доходите не трябва да се променя 
Какви приоритети трябва да има новото правителство 
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Въвеждането на необлагаем минимум не е необходимо 
Повишаването на доходите и пенсиите трябва да се случва при наличие на фискална възможност за това 
Консултациите за съставяне на ново правителство повдигат множество въпроси, като най-важните от тях са свързани с 
определянето на приоритетите. Те би трябвало да бъдат приети от всички и заедно с това да бъдат предложени 
личностите, които могат да превърнат тези приоритети в реални действия. Ето защо тук ще разгледам най-важните неща 
според мен, които да представляват рамка за управлението през следващия мандат. 
Кои са най-важните области 
Възстановяването на върховенството на закона е най-важната мярка за нормалното функциониране на държавните 
институции и икономиката. Защитата на правото на собственост, еднаквото третиране на отделните субекти, 
справедливото правораздаване, спазването на правилата, възстановяването на доверието в политическата система и 
институциите и т. н. би следвало да бъдат гарантирани във всяка страна-член на Европейския съюз. Когато не са налице 
самите основи на държавността, тогава не е възможно да се гради нещо устойчиво и трайно, което да дава плодове сега и 
да се разраства повече в бъдеще. 
Нормализиране на средата за бизнес обхваща още подобряване на дейността на регулаторните органи. Те не само че не 
трябва да се използват за натиск върху определени бизнеси, но да се опитват действително да поставят всички участници 
на съответните пазари при едни и същи условия и да не създават конкурентни предимства за едни за сметка на други. За 
тази цел ще е необходима промяна в ръководствата им, което изисква съгласие относно изменения и допълнения в 
съответните закони и след това избор на способни и почтени хора, което никак не е лесна задача. 
Честите и противоречиви изменения в нормативната уредба също трябва да бъдат преустановени. Новият състав на 
Народното събрание трябва да избягва практиката да се правят предложения за поправки в последния момент, които са в 
полза на специфични интереси. Оценката на въздействието трябва да се превърне в задължителен елемент, който 
убедително да доказва, че промяната в дадена регулация носи повече ползи, отколкото разходи за обществото, и групите, 
които понасят тези разходи, получават достатъчна компенсация за това. 
Друга мярка е увеличаването на ефективността на държавните разходи чрез насочването им към области и политики, които 
действително са предпочитани от гласоподавателите. При провеждането на обществените поръчки трябва да е налице 
достатъчно информация, участниците да не се ограничават чрез ненужни изисквания, да са поставени пред еднакви 
условия и да се състезават честно помежду си. Спазването на принципите за лоялна конкуренция ще даде възможност за 
реализиране на цени, които са значително по-изгодни за поръчителя, което означава, че предвидените ресурси ще могат 
да се използват за повече обекти. 
Ситуацията във връзка със заболеваемостта от коронавируса показва, че дори имунизирането на почти цялото население, 
както е в Израел, не спира заразяването при наличие на нови вариации. Ваксинацията обаче значително ограничава 
тежките случаи и смъртността и затова този процес трябва да продължи. Само че публичните финанси трябва да бъдат 
подготвени за епизоди на ново затваряне на части от икономиката. Това може да се случи чрез създаването на 
специализиран кризисен фонд, където да се заделят средства. На практика подпомагането трябва да бъде преустановено, 
а вместо това да се идентифицират и компенсират бизнесите, които действително са засегнати от ограничителните мерки. 
Освен това трябва процедурите да са максимално опростени и автоматизирани, така че да позволяват бърза реакция от 
страна на властите и движение на средствата към получателите с минимално забавяне. 
Този подход може да бъде приложен и на ниво Европейски съюз и може да бъде предложен от българското правителство. 
Той трябва да постави в предвидими граници използваните бюджетни ресурси, тъй като кризата лиши държавите от 
бюджетна дисциплина. 
Постигането на балансиран бюджет също е задача, която трябва да бъде приоритетна. Повишаването на доходите и 
пенсиите трябва да се случва при наличие на фискална възможност за това, като се отчита ситуацията не само през 
текущата година, но и през следващите. Решенията за повишаване на заплатите в бюджетната сфера създават постоянен 
ангажимент и трябва да бъдат осигурени с допълнителни приходи или с трайно намаляване на други разходи. 
 
√ Стела Балтова: Летният сезон е с ръст от над 83% спрямо 2020 г. 
Категорично се радваме на отличен летен сезон, защото броят на посетителите наближава около 3 милиона – това е ръст 
с 83% спрямо миналата година. Първите пет месеца отчитахме само спадове, дори спрямо миналата година, - през 2020 г. 
имаше активен зимен сезон, но тази година имаше спад. Това каза пред Нова телевизия служебният министър на туризма 
Стела Балтова. 
"Този ръст в летния сезон се дължи на няколко неща: на отговорността на персонала в заведенията и хотелите за 
спазването на противоепидемичните мерки, а и самите посетители също са отговорни – и към начина на пътуване, и към 
посещенията", посочи тя.  
Тази година туристи от Румъния, Полша, и Украйна /ръст от близо 400% спрямо м.г./, Чехия, Турция, са най-многобройни 
по Черноморието ни. За съжаление не можем да очакваме ръст на посетителите от Израел, но засега нещата вървят добре, 
увери министърът на туризма. 
 
√ Германия затяга режима за пристигащи в страната заради ръст на новозаразените с COVID-19 
Германия затегна режима за пристигащи в страната. Полицаи спират на случаен принцип автомобили и проверяват 
пътуващите в тях. Причината е ръстът на броя на заразените с коронавирус. 
Досега от неваксинираните се искаше да се върнат в Германия с отрицателен тест, само ако пътуват със самолет. От 
началото на август това изискване важи за всички, влизащи на германска територия.  
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Новата мярка беше обявена едва в петък и започна да се прилага почти веднага. Притесненията на правителството са, че 
летовниците ще се върнат от чужбина, заразени с Делта варианта на коронавируса. Мярката не важи за деца под 12 години. 
"Ако някой не носи отрицателен тест, докладваме на здравните власти. Правенето на тест е задължителни и нашите 
служители съпровождат човека до тестовия център, който се намира наблизо. Досега преминаващите през границата са 
подготвени и на този пункт нямаме много проблеми или оплаквания”, обясни Ивон Оперман - говорител на "Гранична 
полиция". 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Брюксел реши да се бори с мръсните пари, което едва ли ще разтревожи някой 
Мръсните пари все още могат да процъфтяват с блока дори след обявяването на новата агенция 
Европейската комисия представи този месец огромен пакет от инициативи за борба с изпирането на пари, за да изчисти 
съюза блока след многократни провали в надзора. Но, поне за момента, перачниците за пари просто ще махнат с ръка, 
пише Бярк Смит-Мейер в "Политико". 
Основната характеристика на четиристранния план за атака е въвеждане на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари, 
известен като AMLA. Новата агенция на ЕС трябва да бъде създадена в рамките на следващите три години и да започне 
пряк надзор до 2026 г., заедно с правомощията да налага глоби на стойност милиони евро. 
Но някои законодатели и аналитични центрове предупреждават, че пакетът може да не е достатъчен, за да премахне 
незаконните финансисти и подозрителната дейност в размер на около 160 милиарда евро в целия блок.  
AMLA няма да бъде изградена за един ден 
Пакетът е амбициозен. Новата агенция ще наеме 250 души, които да контролират директно най-рисковите финансови 
институции в блока с годишен бюджет от 45 милиона евро. Но AMLA тепърва ще започва да се създава. Агенцията ще 
започне да изпълнява задълженията си за пряк надзор едва в началото на 2026 г. Това са почти пет години от сегашното 
положение, което се оказа неефективно при справянето с мръсните пари. 
Би било по-разумно да се засилят съществуващите правомощия на Европейския банков орган срещу мръсните пари и да 
се подобри неговата дефектна структура на управление, според изпълнителния директор на брюкселския тинктанк Centre 
for European Policy Studies Карел Лану. Вместо това ЕБО ще бъде лишен от правомощията си. 
„Сега има прекъсване и вакуум от около две години“, каза Лану. „Ще демотивирате ЕБО от работата, която са вършили. 
Защо трябва да им пука междувременно?" 
Блокът все още има слепи петна 
Поредица от скандали с мръсни пари от 2018 г. разкриха сляпо място в надзора на ЕС над банките. Правителствата тълкуват 
различно правилата на блока за мръсни пари от години, когато ги вписват в националното законодателство. Това остави 
много вратички, които престъпниците експлоатират в страни, които не изискват всички бизнеси, като платформи за 
колективно финансиране и дилъри на диаманти, да съобщават за подозрителни транзакции. 
Комисията предложи единен правилник, който ще хармонизира правилата на блока, които AMLA ще контролира, за да 
поправи ситуацията. Законодателните преговори за единни правила обаче могат да отнемат години и все още има някои 
столици, които тепърва ще въведат съществуващите правила на ЕС. През последните години Брюксел заплашва 
изоставащите в блока със съдилища и наказания. Всичко това също отнема време. 
Други сектори остават уязвими 
Преките отговорности на AMLA са ограничени до финансовата индустрия. Това означава, че все още ще зависи от 
правителствата да се справят с мръсните пари в други сектори, като хазарт, правни услуги и одит. Новият наблюдател ще 
може да поеме надзора върху конкретни случаи, когато и ако националните органи не успеят да си свършат работата както 
трябва. Но както показаха случаите в Дания и Естония е трудно да се определи къде националните надзорници спят зад  
волана. 
"Нито един орган на ЕС не може да контролира всички правоприлагащи органи срещу изпирането на пари, особено в 
нефинансовия сектор, като търговия със стоки, недвижими имоти, адвокати и хазарт", каза германският депутат от 
Зелените Свен Гиголд. "Следователно все още ще зависи от държавите-членки." 
Интернет може да заобиколи fintech правилата 
Финансите стават все по-цифрови. Така че е съвсем естествено част от пакета на Комисията за изпиране на пари да включва 
законопроект, който е насочен и към финансовите технологии. Законопроектът има за цел да въведе изисквания за 
разкриване на информация за покупка и продажба на крипто активи в рамките на ЕС. Това означава, че всяка компания 
или финансова фирма в ЕС, която прехвърля цифров актив във или извън блока, ще трябва да предостави подробности за 
това кой движи парите. 
Въпреки това интернет е глобален-хората в Европа все още биха могли да избегнат правилата за разкриване на 
информация чрез тъмната мрежа, като намерят китайски доставчик на крипто-активи, който да прехвърли средства 
например в Русия. 
И, естествено, чисто политически разпри 
Дори ако законодателите на ЕС бързат да се споразумеят за общи правила и състава на AMLA, съществува риск 
определянето на местоположението на седалището да отложи планирания за 2024 г. старт. 
Не можете да поставите лопата в земята, ако столиците не могат да се споразумеят къде да започнат да строят. 
Агенциите на ЕС идват с влияние и сила, като същевременно стимулират националните икономики с техните добре платени 
служители. Столиците са готови да се борят със зъби и нокти, за да си спечелят доходоносната награда на агенция, 
демонстрирана наскоро при преместването на ЕБО в Париж.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3690
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Много бързо може да се стигне до пълна блокада по проекта, ако подобна битка започне за AMLA - германската фондова 
индустрия, BVI, вече отправи призиви към своето правителство да се бори за агенцията. 
„Германското правителство трябва да се бори за Франкфурт като място на новата европейска институция“, казва Томас 
Рихтер, изпълнителен директор на BVI. „Не може да се допусне повторение на грешката, която се случи с ЕБО.“ 
 
√ Италия и Испания помогнаха за изтласкване на еврозоната от рецесията 
Икономиката на Германия нарасна само с 1,5%, след като производството беше засегнато от недостига на 
компютърни чипове 
Италия и Испания помогнаха за извеждане на еврозоната от рецесия след по -силно от очакваното увеличаване на 
икономиките от 2% през второто тримесечие на 2021 г., показват официални данни. 
Зоната от 19 държави с единна валута надмина прогнозите за 1,5% увеличение на брутния вътрешен продукт въпреки 
разочароващите резултати от най-мощната икономика на блока, Германия. 
Очакваше се Германия да отчете 2% растеж през второто тримесечие след спад от 2,1% през първите три месеца на 
годината, но успя да се повиши само 1,5%, след като силният производствен сектор беше засегнат от прекъсвания на 
веригите на доставки, причинени от недостиг на компютърни чипове. 
Въпреки това Италия и Испания - третата и четвъртата по големина икономика в зоната на единната валута - растат по-
бързо, отколкото икономистите очакваха. Испания се върна от спад от 0,4% в производството за първото тримесечие до 
рекорден ръст от 2,8% през трите месеца до юни, докато разширяването на Италия от 2,7% се удвои спрямо 1,3%, очаквано 
от анализаторите. 
От четирите най-големи икономики на еврозоната, Франция имаше най-слаб растеж през второто тримесечие след 
равностойно представяне през първите три месеца на годината, с 0.9% ръст между април и юни.  
 

 
 
Инфлацията в еврозоната пък нарасна изненадващо рязко през юли над важното целево ниво на Европейската централна 
банка от 2 на сто в резултат на повишаващите се енергийни цени. 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната се повиши през периода април - юни с 2,0% спрямо първото тримесечие, 
когато се сви с 0,3%, докато осредните очаквания на финансовите пазари бяха за по-умерен растеж с 1,5 на сто. 
Спрямо година по-рано БВП на еврозоната скочи през второто тримесечие с 13,7% след свиване с 1,3% в началото на 
годината и при очаквания за повишение с 13,2 на сто. 
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В рамките на целия Европейския съюз БВП нарасна през второто тримесечие с 1,9% спрямо предходните три месеца (когато 
се понижи с 0,1%)  и с 13,2% спрямо същия период на 2020 г. след свиване с 1,3% през първото тримесечие на настоящата 
година. 
Въпреки относително силните данни за второто тримесечие, за разлика от икономиките на САЩ и Китай, които вече успяха 
да надвишат нивата от преди Covid паднемията, икономиката на еврозоната остава с около 3% под нивото си от края на 
2019 г. 
От началото на 2020 г. еврозоната, както и ЕС като цяло, претърпяха на два пъти техническа рецесия - дефиниция за две 
поредни тримесечия на икономически спад, като последната беше в края на миналата и началото на годината, когато 
поредната коронавирусна вълна доведе до нови строги ограничителни мерки и локдауни. С последвалото разхлабване на 
противоепидемичните мерки последва подем на бизнес активност и на икономическия растеж. 
 

 
 
Евростат представи и предварителни, показващи по-силно от очакваното ускоряване на инфлацията в еврозоната през 
юли. Индексът на потребителските цени нарасна през юли с 2,2% спрямо година по-рано след повишение с 1,9% през юни 
и и прогноза за растеж с 2 на сто. 
Основната инфлация (изключвайки цените на храни и енергия) се забави през юли до 0,7% на годишна база от 0,9% през 
юни и очаквания за повишение с 0,8 на сто. 
Данните за юлските цени са факт, след като по-рано през месеца Европейската централна банка възприе нов подход към 
инфлационната си цел, приемайки симетрично инфлационно ниво от 2%, което би позволило временното надхвърляне на 
това ниво. Предишната основна политика на ЕЦБ се базиране на целево ниво на инфлацията от малко под 2 на сто. 
 
√ Кризата в авиосектора преобърна търсенето на пилоти 
Повече от половината търговски пилоти в света вече не летят професионално 
През  2019 г. пилотската професия бе една от най-търсените и желани в световен мащаб. Boeing тогава прогнозираха, че 
на индустрията ще са нужни 800 000 нови пилоти в следващите 20 г. заради все повече увеличаващите се пътувания по 
света. Заплатите растяха, добрите специалисти сменяха континентите привличани от по-добри условия,  а бъдещето пред 
една от най-интригуващите професии изглеждаше повече от розово. 
И после дойде COVID-19. Локдауните. Ограниченията в придвижването и гигантският спад в пътническите полети. 
Когато базираната в Обединеното кралство Goose Recruitment стартира неотдавнашна кампания за намиране на 30 пилоти 
за товарни Boeing 737 за клиент в Европа, те получават 400 автобиографии в рамките на първите 48 часа. Повечето от 
кандидатите са летели досега с пътнически самолети. 
„Преди ковид повечето пилоти на авиокомпании не обръщаха внимание на товарните полети“, казва главният 
изпълнителен директор на Goose Марк Чарман. Сега те вече се надпреварват за местата в карго линиите. 
Признаци за подобна промяна се чуват от целия свят, като отчаяни пилоти, които неса летели заради пандемията в 
продължение на повече от година, се трупат при рекрутърите за малкото свободни работни места на пазара в последен 
опит да спасят авиационната си кариера. 
Wasinc International Ltd., която набира чуждестранни пилоти за китайски и японски авиокомпании, получава толкова много 
имейли от кандидати, които не работят, че вече не е необходимо да рекламира свободните си позициите. Кандидатурите 
за работа от летци са от Бразилия и Мексико до Канада и Европа, са скочили поне 30 пъти от предвирусните дни, казва 
главният изпълнителен директор на Wasinc Дейв Рос в интервю от дома си в Лас Вегас. 



16 

 

Докато възстановяването на вътрешните самолетни полети в САЩ предлага известна надежда, молбите за работа 
отразяват индустрията, унищожена от кризата, пише Bloomberg. Временните и постоянни загуби на работни места в 
четирите най -големи превозвача в САЩ надхвърлиха 150 000 през миналата година, включително пилоти и друг персонал. 
Според OAG глобалният капацитет на авиокомпаниите продължава да е 31% под нормалните нива. 
Вариантът Делта също заплашва да отложи възстановяването на пътуванията, което може да донесе повече проблеми на 
индустрията. Много пилоти се пенсионират, търсят друга работа или се сблъскват с изтичане на летателната им 
квалификация. Така рискът от недостиг на квалифициран персонал, който да управлява самолетите, при евентуален край 
на кризата, става още по-голям. 
Обикновено пилотите на авиокомпании трябва да преминават две проверки на квалификацията си годишно, а 
допълнителните квалификации, свързани с конкретни типове въздухоплавателни средства, могат да изтекат за 12 или 24 
месеца. Проучване през януари установи, че повече от половината търговски пилоти в света вече не летят професионално. 
Wasinc има само четири китайски превозвача, включително Sichuan Airlines Corp., които приемат заявления за работа от 
пилоти от чужбина, в сравнение с 23 преди пандемията. Ограниченията при пътуване затрудняват чуждестранните пилоти 
да влязат в Китай за оценка, каза Рос. Дори ако пилот получи работа, щедрите заплати преди пандемията от около 24 000 
долара на месец са намалели повече от наполовина, тъй като пилотите не летят толкова много часове, каза той. 
Не само опитните пилоти напускат.  Има признаци, че амбициите за кариера на младите пилоти също намаляват. „Те се 
отказаха“, казва Чарман. "Нашата прогноза е, че много бързо ще имаме реален проблем в авиационния сектор." 
 
Мениджър 
 
√ Гълъб Донев: Преизчислението ще остави 915 хил. пенсионери без увеличение  
Преизчислението на пенсиите със среден осигурителен доход от 2018 г. ще остави над 915 хил. души без увеличение, или 
44% от всички пенсионери. Това са 915 хиляди причини ние да предложим пенсиите да се актуализират с вдигане на 
тежестта на стажа на 1,35, заедно с повишаване на минималната и максималната пенсия. Това отговори служебният 
социален министър Гълъб Донев по време на парламентарния контрол. 
На преизчисление няма да подлежат пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. Това са социалните за старост и 
инвалидност, персоналните и тези за особени заслуги. Общият им брой е около 59 хил., отчете Донев от парламентарната 
трибуна 
Без преизчисление ще останат и хората с пенсии за трудова дейност, за които не е изчислен индивидуален коефициент. 
Това са около 583 хил. души. Тези, които няма да минат минималната пенсия дори с преизчисление са още 247 хил. души. 
На преизчисление със среден осигурителен доход от 2018 г. ще са и 24 600 души, които са ограничени от тавана на 
пенсиите. 
Дори да се вземе среден осигурителен доход от 2019 г. 778 хил. без увеличение. 
Хората, които са се пенсионирали преди 2008 г. ще останат излъгани, защото ножицата между старите  и новите пенсии 
ще се разтвори още повече с вашето предложение, отвърна Мая Манолова от "Изправи се БГ! Ние идваме!".  Според нея 
най-големият проблем е, че минималната пенсия ще е 340 лв., или с 10 лв. по малко от пенсиите, които сега взимат заради 
бонуса. Хората свикнаха с добавката от 50 лв., каза още Манолова. И обясни, че не всички хора ще могат да получат новите 
надбавки, които предлага правителството и трябва да допълнят пенсиите до линията на бедност от 369 лв. 
Вие отчитате, че има разлика в доходите на хората пенсионирани преди 2008 г. и след това. През тези периоди обаче 
действат и различни правила, припомни Гълъб Донев.  
Разбирам, че всички искаме простата математика от 50 лв. да бъде включена в основната пенсия, но такава проста 
математика в социалната сфера няма, каза още социалният министър. И бе категоричен, че най-справедливият начин за 
вдигане на пенсиите е чрез коефициента за осигурителен стаж.  
 
√ Комитова: АМ "Хемус" може да се строи и без парите, които взехме от АПИ 
АМ „Хемус“ може да се строи и без парите, които взехме от АПИ. Това заяви в ефира на Нова телевизия министърът на 
регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова.  
„В АПИ имаше едни пари, които са целево предвидени за строителство на АМ „Хемус“. По време на служебното 
правителство се правеха постоянно трансформации на бюджета, за да се осигурят парите месец по месец за медиците в 
COVID-отделенията и добавките на пенсиите. Понеже нямаше Народно събрание и не можеше да се актуализира бюджет, 
през цялото време се търсеха свободни средства, които в момента не са необходими по тяхното предназначение, за да се 
решават други социални проблеми. Такъв е случаят с парите, които бяха взети от АПИ. Тези пари бяха предназначени за 
строителство на АМ „Хемус“. При АМ „Хемус“ имаме предварително дадени пари на около 70%, а сме изпълнили 
строителство около 13%. Там може да се строи и без тези милиони, защото предварително са финансирани дейностите“, 
обясни министър Комитова.  
Тя уточни, че при бюджет от 382 милиона лева чрез допълнителни задания АПИ възлага допълнителни ремонтни дейности 
за 2,9 милиарда лева, които са разделени в две календарни години. 
„Възниква въпросът защо в област, в която имаме нужда от много текущи ремонти на пътища, защо възлагаме толкова 
много дейности, без да имаме финансиране. Има парадокс при АМ „Хемус” – там няма фронт за строителство по Лот 4, 5 , 
6, 7, 8 и 9, но сме дали предварително средствата. А при текущите ремонти е точно обратното  - има фронт за строителство, 
но няма пари. Този начин на управление е най-големия парадокс. С парите от „Хемус” е могло да си осигурим пари за 
текущите ремонти” посочи още регионалният министър.  

https://nova.bg/news/view/2021/08/01/335369/%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B8-%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
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По темата за космическото наблюдение на дупките в България, министър Комитова каза, че това не е шега. „Това е един 
проект, за който два пъти се одобрява обществена поръчка. Аз съм я прекъснала за втори път тази поръчка, преди това тя 
е спирана от други хора. Една компания, която твърди, че има специални права да прихваща сигнали от спътниците, които 
летят над България и оттам със специална технология да наблюдава състоянието на пътища и след това да ни информира 
къде има дефекти, искаше да получи тази обществена поръчка за около 8 млн. лв. Смятам, че няма нужда от Космоса да 
си наблюдаваме пътищата. Ежедневно в МРРБ постъпват сигнали от граждани, шофьори и организации за дефекти по 
пътищата и няма нужда да се харчат тези пари“, каза още министърът на регионалното развитие арх. Виолета Комитова.  
 
√ Готвят нова методика за избор на директори на културни ведомства  
Подготвя се нова методика за избор на директори на културни ведомства като театри, оркестри, опери и други. Това обясни 
министърът на културата Велислав Минеков, който в петък отговори на въпроси на граждани и медии на живо във Фейсбук 
страницата на Министерския съвет. Диалогът онлайн е по инициатива на служебното правителство, започнала преди 
седмица с рубриката "Властта говори! Открито". Минеков е вторият член на служебното правителството, който отговаря 
на въпросите на граждани онлайн. Първият беше колегата му с ресор финанси Кирил Петков.  
"Пожелах да видя всички последни конкурси. Тук министърът е възможно да избере подходящия човек при тази методика. 
Подходящият може да не е особено кадърен и достоен за това място, но той ще му бъде верен. Но това води до щета и е 
масово. Необясними са комисиите за избор на директор. За съжаление вътре има буквално казано маргинални 
организации. Или всичко е направено в стил имитация на жури. Трябва да има нова система и освен това ограничение в 
мандатността. Бяха ми дадени примери от Европа - не повече от два мандата от 4 или пет години. Това трябва да го 
обсъдим", на мнение е Минеков.    
Един от въпросите, зададени към Минеков засягаше темата за Централните хали и за превръщането им в хипермаркет. 
Той обаче отговори, че тази тема не е от компетентността на Министерството на културата. По думите на Минеков, новите 
собственици на Халите са представили идеята си преди 2-3 години и няма обяснение защо не е проведено обществено 
обсъждане.  
"Кой какво ще върши в собствения си имот е негова работа, но ако това трябва да стане, наистина Халите имат нужда от 
огромен ремонт и реставрация, така че ние ще държим на това, ще държим да се запази изцяло фасадата, ще държим да 
се възстанови вътрешната конструкция, забравения фонтан вътре, който е част от стойността. Ние не можем да 
забраняваме дейност", каза министърът на културата.  
Засегната беше и темата за проверките за дейността на българските културни институти в чужбина, както и темата – дали 
да не бъде създадена Комисия към Министерството на културата, която по прозрачен начин да определя и програмира 
дейността на тези институти, а не това да бъде оставяно в ръцете на директорите. 
"Трябва да има комисия, която да е в по-разширен състав, тъй като аз също се съмнявам в дейността. Поради съмнения 
поисках да видя правилника за културните институти в чужбина. Общо взето има правилник, но не се спазва. На места чета 
транспортни разходи, които за една година са 122 000 лв. Не мога да разбера къде са отишли тези разходи", обясни той.  
Относно темата за колекцията на Васил Божков и дали тя е стойностна, както и дали е редно предметите от нея да бъдат 
местени от хале в хале през няколко месеца, Минеков отговори, че местенето на колекцията не е дело на Министерство 
на културата. "Това е решение на Специализираната прокуратура и намирам това за много лошо. Предметите от 
колекцията представляват много голяма ценност, дори и на световния пазар. Доколко те са оригинални, аз не знам, защото 
трябва да се извърши идентификация от Специализираната прокуратура", добави министърът на културата.  
 
√ Правосъдното министерство иска да се премахне "инвестиционното гражданство"  
Министерството на правосъдието е подготвило два работни законопроекта, с които да се премахне т. нар. "инвестиционно 
гражданство". Това обяви на брифинг правосъдният министър Янаки Стоилов. 
"Извършихме значителна работа и днес внасяме в парламента два работни законопроекта, които да бъдат на 
разположение на парламентарните групи. Едното предложение е да бъдат направени промени в Закона за българското 
гражданство, така че да се премахне така нареченото "инвестиционно гражданство". Във връзка с това съм изпратил искане 
до ДАНС да направи проверка за последните няколко години на гражданствата, придобити на това основание. Съществува 
изискване инвестициите, които са заявени, да бъдат поддържани през определен период. Законът дори дава възможност, 
ако бъдат нарушени изискванията, да се стига до отнемане на гражданството", посочи Стоилов. 
Другата промяна е наложена от това да се запази дейността на държавното предприятие Фонд "Затворно дело". Съгласно 
приети вече промени то се превръща в административна структура към ГД "Изпълнение на наказанията". 
"Стремежът ни е неговата дейност да бъде запазена и развита, за да бъде дадена заетост на лишените от свобода, да се 
подобряват битовите условия в затворите и да се подобрява качеството на храна и да се намалява нейната цена. Ще има 
възможност и това е съгласувано с Министерство на финансите, да се открие специална сметка и при добро управление 
на тази дейност тя да има значителен социален и икономически ефект", добави правосъдният министър.  
Стоилов обясни още, че е издал заповед за извършване на проверка от Инспектората на министъра на правосъдието, която 
трябва да приключи до няколко дни. "Това е проверка на стопанисването на имоти, които са към предприятието в района 
на Варна. Договорите вече са изтекли преди няколко години, но средства не са постъпвали от няколко години 
Министерството на правосъдието. Очаквам следващият министър да предприеме необходимите административни 
действия", каза още Стоилов.  
Правосъдният министър обясни още, че в анализа на специализираните съд и прокуратура са поместени предложения, с 
които да се запазят добрите страни на спецправосъдието, без това да изисква продължаването на дейността на тези 



18 

 

структури. Той е въз основа на отговори на въпроси от ръководителите на Специализирания наказателен съд и 
Специализираната прокуратура. 
"Изготвени са анализи на получената информация за дейността на Специализирания наказателен съд и Специализираната 
прокуратура. Поисках, предложих и ВСС прие той да направи такъв анализ, но се определи 3-месечен срок. С оглед на 
стремежа по-бързо да разполагаме с определена информация, отправих писма до ръководителите на тези 
специализирани институции и в отговор ние сме подготвили анализ, който е на разположение на народните 
представители. Ние предлагаме да се запазят добрите страни на специализираното наказателно правосъдие, без това да 
изисква продължаване на дейността на Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура. Предлагаме 
да се обсъди и предметният обхват на престъпленията, които са разглеждани по този ред. За нас оптималното решение е 
да се създадат специализирани отдели и отделения в седалищата на сегашните апелативни райони. На 5 места в страната 
да бъдат създадени такива отдели и те да се занимават с престъпленията, които са в обхвата на специализираното 
правосъдие. Така ще се запазят добрите страни и натрупаният опит и ще се избегнат неефективни и лоши практики и ще 
се предотврати възможността за местни влияния", посочи Стоилов.  
По думите му е изготвен и анализ на предложенията за оптимизация на съдебната карта на съдилищата. "Тази дискусия 
трябва да продължи,. Обобщили сме резултатите от обсъжданията в страната и София. Посочили сме как да бъдат 
използвани резултатите, които до момента са постигнати, но тази дейност трябва да бъде поставена в един много по-
широк професионален, социален и демографски контекст", заяви Стоилов.  
"Вчера се проведе заседание на Съвета по съдебната реформа, на която бяха обсъдени предложения за Плана за 
възстановяване и устойчивост. Нашите предложения ще бъдат финализирани през другата седмица и ще бъдат 
предоставени на Министерски съвет", допълни той. 
 
√ Германските, италианските и ирландските банки са най-зле в стрес тестовете  
Големите банки в общността се справиха добре със стрес тестовете, проведени от Европейския банков орган (EBA 
според абревиатурата му на английски език). При сценарий на продължителна криза до 2023 г. тя ще унищожи средно 485 
базисни пункта капитал и ще остане със среден коефициент на платежоспособност 10,2%. В този контекст само 18 от 50-те 
банки, които са били част от тестовете, ще достигнат в края на периода с капитал с най-високо качество под средното за 
Европа. Стрес тестовете обаче разкриха, че германските, италианските и ирландските банки са най-лошо подготвени да 
издържат на кризисен сценарий през следващите три години, предава cincodias.elpais.com.  
В този смисъл предприятието, което е било в по-деликатна позиция в тестовете на Европейския банков орган, е 
италианската Banca Monte dei Paschi di Siena, която ако се сблъска с неблагоприятен сценарий, ще погълне целия си 
капитал, унищожавайки 996 базисни точки. В действителност нито едно от петте големи италиански банки няма да 
надхвърли гореспоменатото средно ниво на капитал от 10,2% през 2023 г. 
Mediobanca ще остане малко под 10%, докато UniCredit ще остане на 9,2%, Intesa Sanpaolo на 9,40%, а BPM ще регистрира 
оскъдните 7%, четвъртата най-лоша позиция в таблицата. Като цяло италианската банкова система ще достигне края на 
периода с ниво на платежоспособност 8,6%, което е второто най-лошо в Европейския съюз.  
По отношение на германските банки ситуацията е подобна. В контекста на криза германската банка ще затвори 2023 г. със 
среден капитал от 8,78% и само една от седемте банки, анализирани от Европейския банков орган, Volkswagen Bank, ще 
надхвърли средно 10,2%. Deutsche Bank (7,4%), Commerzbank (8,2%), Landesbank Baden-Württemberg (8,4%) биха били сред 
десетте най-лошо класирани. 
От своя страна двете ирландски банки, Bank of Ireland Group и AIB Group, ще поддържат по-високи нива, съответно от 8.1% 
и 8.8%, но също така ще останат под средното за Европа, унищожавайки 607.3 базисни пункта капитал. Средният 
коефициент на пълно зареждане CET1 за ирландските банки ще бъде 8,44% в края на периода, което е най-ниската цифра 
от всички банки в общността. 
От друга страна, банките, които са най-добре подготвени да издържат на продължителен кризисен сценарий, са тези, 
разположени в страните от Северна Европа. По този повод класификацията се оглавява от норвежки банки, въпреки че има 
само една банка, която е част от анализираните субекти (Nordea Bank), тъй като тя ще завърши 2023 г. с коефициент на 
платежоспособност 17,08%. На второ място е шведската банка, която в края на периода ще консумира само 299 базисни 
пункта капитал и ще поддържа коефициент на капитал с най-високо качество от 16,02%. 
По субекти, този с най-висок коефициент на платежоспособност в ЕС е холандската Nederlandse Waterschapsbank със 
съотношение 37,8%. На второ място е друга холандска банка - BNG с 23,51%. 
Стрес тестовете включват хипотетичен сценарий, при който банките трябва да преодолеят тежка рецесия от повече от три 
години. Поради ефекта от пандемията, сценарият се приема като ориентир в контекст, в който Covid-19 все още присъства 
в среда с по-ниски лихвени проценти и за по-дълго време. Като се има предвид това, отрицателното доверие би удължило 
и допълнително влошило икономическото свиване, уточнява изданието.  
 
√ Джо Байдън: САЩ ще наложат нови санкции на Куба  
Президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че страната му ще наложи нови санкции на Куба в отговор на реакцията на 
кубинските власти срещу протестите, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 
Президентът прие в Белия дом лидери на кубинската общност в САЩ. 
САЩ наложиха санкции в петък на кубинската полиция и двама нейни ръководители. Американското министерство на 
финансите уточни, че санкциите са следствие от "действията за потушаване на мирните, продемократични протести в Куба, 
започнали на 11 юли". 
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"Ще има още, освен ако няма драстична промяна в Куба, каквато не очаквам", каза Байдън на срещата в Белия дом. "САЩ 
предприемат съгласувани действия за подпомагане на каузата на кубинския народ", добави той. 
Байдън каза, че е поискал от Държавния департамент и финансовото министерство да го информират как може да се 
позволят парични преводи от САЩ към Куба без да се облагодетелства кубинското правителство. Той работи също така и 
по план за осигуряване на безжични комуникации за кубинците и подсилване на персонала на посолството на САЩ в Куба, 
съобщи високопоставен представител на американската администрация. 
Хиляди хора излязоха на протести на 11 юли на много места в Куба - безпрецедентна мобилизация в комунистическата 
страна, където единствените разрешени събирания на хора са митингите на управляващата комунистическа партия. 
Президентът Мигел Диас-Канел призова привържениците си да излязат на улиците "в защита на революцията", за да 
предотвратят провокации срещу властите. Кубинските власти обвиниха САЩ за организирането на безредиците. 
На 22 юли САЩ обявиха санкции срещу кубинския министър на отбраната Алваро Лопес Миера и срещу специално звено 
на кубинското министерство на вътрешните работи заради потушаването със сила на протестите на 11 юли в Куба. 
 
√ Русия въвежда трудови книжки по нов образец  
Трудови книжки по нов образец ще започнат да се използват в Русия от 2023 г. Промяната беше одобрена в петък от 
Кабинета на министрите, предава ТАСС.  
Служителите ще могат да използват старите документи без ограничения. Става въпрос за формуляри в стар стил, които се 
пазят от работодателите, като те също ще продължат да бъдат валидни.  
По-рано министерството на труда коригира формата на трудовата книжка и актуализира инструкциите за нейното 
съхранение и поддръжка. От тях, например, бяха изключени някои остарели разпоредби, които регламентират методите 
за попълване на формуляри и отчитане на книгите от работодателя.  
Министерството на финансите ще определи процедурата за изготвяне на нови работни книги. То ще реши и въпроси, 
свързани с предоставянето на работодатели на документи от нов тип.  
Агенцията припомня, че от 2020 г. на служителите беше дадено право да избират между електронни и хартиени трудови 
книжки, а от 2021 г. стана възможно включването на записи на местата на работа за целия стаж в цифров документ. Хората, 
които са решили да преминат към новия формат, могат да се запознаят с електронната трудова книжка в личния си акаунт 
на уебсайта на Пенсионния фонд.  
 
√ Русия налага експортни мита за черни и цветни метали  
Експортните мита за черни и цветни метали бяха въведени в Русия от 1 август до края на 2021 г. Средствата, получени от  
тази мярка, ще дадат възможност да се компенсира покачването на цените на металните изделия на вътрешния пазар в 
резултат на ръста на световните котировки, очаква правителството. В същото време, за да изтеглят свръх печалби в 
индустрията при висока пазарна среда, властите могат да разработят постоянен данъчен механизъм, предава ТАСС.  
Активният ръст на цените на металите в Русия започна в края на 2020 г. след възстановяване на глобалните котировки. 
Строителите първи се оплакаха от повишаването на цените на продуктите на металурзите. За да реши проблема, 
правителството обсъди прехвърлянето на разработчици на директни договори с производители на метални изделия и 
изключването на връзката на търговеца от търговските вериги. Първият вицепремиер на Руската федерация Андрей 
Белоусов обаче сложи край на дискусиите, които обяви, че приходите на металургичната индустрия през 2020 г. са се 
увеличили значително и са достигнали 100 милиарда рубли. 
Митническата статистика потвърждава ръста на експортните приходи на компаниите. Така че, ако в абсолютно изражение 
износът на плосковалцувани продукти от Русия през януари-май се е увеличил с 10%, в парично изражение ръстът възлиза 
на 63% - до $ 2,3 млрд. Положението е подобно и в черната металургия - с увеличение на износа на метали с 5% през 
годината, приходите от доставки в чужбина се увеличават с 45% до 9,5 милиарда долара. 
В резултат на това в края на юни правителството на открито заседание постигна съгласие за въвеждането на експортни 
мита върху износа на повече от 340 вида метални изделия. Новата мярка от 1 август беше приложена към валцовани 
изделия, арматура, заготовки, тел, слитъци, както и мед, никел и нискокачествен алуминий. Тя се състои от базова ставка 
от 15% и специфична ставка, която ще се изчислява в долари на тон. Според Министерството на финансите, след пет месеца 
новата мярка ще донесе поне 160 милиарда рубли в бюджета. 
В индустрията правителството определи новата мярка като фискална и заяви, че тя може да повлияе негативно на 
инвестициите на компаниите. Така "Норилски никел" оцени загубите си от експортни мита на 500 милиона долара, а ММК 
- на 150 милиона долара. "Стотици милиони долари" загубен доход се очакват и в "Русал". 
Освен това правителството обмисля увеличаване на данъчната тежест за металурзите от 2022 г. "Говорим за свързване на 
ставката на данъка за добив на полезни изкопаеми (MET) със световните котировки, което ще позволи, както в петролния 
сектор, да изтегли излишните печалби на индустрията в период на високи цени", каза зам.-министърът на финансите 
Алексей Сазанов пред репортери. В същото време ценовият суперцикъл на стоковите пазари няма да продължи по-дълго 
от 2022 г., твърди Сазанов.  
 
√ Китай планира да превърне Хайнан в развит клъстер за морска логистика  
До 2035 г. правителството на Китайската народна република планира да създаде развит морски търговски и логистичен 
клъстер на остров Хайнан, който да отговаря на напредналите международни критерии. Това съобщи Китайската 
централна телевизия, цитирана от ТАСС. 
Онзи ден Министерството на транспорта на страната публикува информация, в която са изброени основните цели за 
превръщането на пристанището за свободна търговия на Хайнан в ключов център за транспортни комуникации от световно 
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значение. Както се подчертава в този консултативен документ, островната провинция трябва да трансформира 
съществуващата система от регионални стандарти и правила, като вземе предвид задачите за укрепване на 
стратегическите индустрии, както и спецификата на новите форми на икономическа дейност. 
Според правителствената програма властите в Хайнан трябва да модернизират системата за контрол на сектора на морския 
транспорт, да сведат до минимум [административната] намеса, да подобрят ефективността и координацията и да 
гарантират целенасочено прилагане на съответните мерки. В същото време се планира да се създадат гъвкави и 
универсални механизми за всякакви времена за наблюдение на транспортирането и съхранението на стоки, доставени над 
океана. 
Освен това през следващите години провинцията ще създаде сигурна платформа за предоставяне на информационни 
услуги с помощта на интелигентни технологии на логистични компании и физически лица. Властите ще създадат още по-
добри условия за корабоплаване чрез въвеждане на електронно лицензиране. В информацията на министерството на 
транспорта става ясно, че се предвиждат такива точки като унифициране на правната рамка, подобряване на механизма 
за спасяване на кораби и оказване на помощ при извънредни ситуации. 
В съответствие с препоръките на министерството, в близко бъдеще правителството на Хайнан ще ускори процеса на 
обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на логистиката, ще „задълбочи международното 
сътрудничество, ще засили прагматичното взаимодействие с членовете на Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия, 
както и както в региона на Южна Азия. 
Благодарение на тези мерки островът се очаква да достигне водещо международно ниво в областта на морските 
транспортни комуникации до 2035 г. 
На 10 юни Постоянният комитет на Националния народен конгрес (парламент) одобри закон, който се очаква да играе 
ключова роля в развитието на пристанището за свободна търговия в Хайнан. През юни миналата година администрацията 
на острова публикува обща програма за развитие, която предвижда постепенно премахване на ограниченията и 
намаляване на данъчната тежест за компаниите, участващи в икономическите дейности на провинцията. Съгласно новата 
стратегия, до 2025 г. в Хайнан ще бъде сформиран ефективен механизъм за стимулиране на устойчив и дългосрочен 
растеж, предвиждащ активното участие на този регион в международните вериги на доставки.  
 
√ Втората по големина икономика в света тръгна надолу  
Заводската активност в Китай е нараснала с по-бавни темпове през юли заради по-високите разходи за суровини, 
поддръжката на оборудването и екстремните метеорологични условия. Всичко това засилва опасенията от забавяне на 
втората по големина икономика в света, предаде Ройтерс, като цитира ключово проучване. 
Официалният индекс на мениджърите по доставките (Пи Ем Ай - PMI) за сектора на промишлеността се е понижил до 50,4 
пункта този месец спрямо 50,9 пункта през юни, сочат днешните данни от китайското Национално статистическо бюро. 
Резултатът все пак продължава да сочи растеж, съобщава БТА. 
Анализаторите очакваха показателят да спадне по-слабо - до 50,8 пункта. 
Икономиката на Китай до голяма степен се възстанови от последиците от пандемията, но производителите се борят с нови 
предизвикателства, идващи по-високите цени на суровините, нарастващите логистични разходи и глобалните затруднения 
във веригата на доставки. 
Страната освен това полага усилия да ограничи евентуална нова епидемия от по-заразния вариант Делта на коронавируса, 
който се появи в източния град Нанцзин. Подходът на нулева толерантност, възприет от китайското правителство, може да 
представлява значителни рискове за икономическото възстановяване, отбелязва Ройтерс. 
 
√ Цените на петрола започват седмицата на червена територия 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия понеделник на фона на опасенията за забавяне на китайската 
икономика, след като проучване показа спад на ръста на фабричната активност в страната, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,81 долара, или 1,07%, до 74,60 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,67 долара, или 0,91%, до 73,28 долара за барел. 
„Китай водеше икономическото възстановяване в Азия и ако отдръпването се задълбочи, ще се засилят опасенията, че 
глобалните перспективи не са розови“, коментира Едуард Моя от OANDA. 
„Πpoгнoзитe зa тъpceнeтo нa cypoв пeтpoл ca кобелбливи, като те най-вероятно няма да се стабилизират, докато не се 
подобрят нивата на глобална ваксинация“, добави той. 
Pъcтът нa фабричната aĸтивнocт нa Kитaй се понижи pязĸo пpeз юли, след като търсенето се сви за първи път от повече от 
година, отчасти поради високите цени на продуктите. 
По-слабите резултати от частното проучване, обхващащо най-вече експортно ориентираните и малките производители, не 
се различават съществени от официалното прочуване, публикувано в събота, което показа, че активността расте с най-
бавните темпове от 17 месеца. 
На цените се отразиха и данните от прочуване на Ройтерс, според които добивът на петрол от ОПЕК е нараснал през юли 
до най-високото си ниво от април 2020 г., след като по- рано страните от петролния картел се договориха да разхлабят 
ограниченията върху производството. 
 
√ Спад на борсите в Европа въпреки добрите икономически данни  
Европейските акции се понижиха в ранната търговия в петък, след като опасенията около бързото разпространение на 
варианта Делта на коронавируса и около действията на регулаторите в Китай засенчиха оптимизма, свързан с 
корпоративните отчети и икономическото възстановяване, предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 3,11 пункта, или 0,67%, до 460,73 пункта. Въпреки това бенчмаркът бе 
на път да завърши юли с шести пореден месечен ръст, което би било най-дългата му печеливша месечна серия от 2013 г. 
насам. 
Немският показател DAX записа спад от 167,09 пункта, или 1,07%, до 15 473,38 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 изтри 66,95 пункта от стойността си, или 0,95%, достигайки ниво от 7 011,47 пункта. Френският измерител 
CAC 40 се понижи с 23,2 пункта, или 0,35%, до6 610,57 пункта. 
Според предварителната оценка на европейската статистическа служба Евростат брутният вътрешен продукт на 
Европейския съюз се е увеличил с 1,9% през второто тримесечие на годината спрямо предходното. За същия период 
икономиката на еврозоната е нараснала с 2%. На годишна база ръстът е 13,2% за ЕС и 13,7% за еврозоната. Тези резултати 
са по-добри от прогнозите на анализаторите. 
Акциите на UniCredit поскъпнаха с 3,31%, след като италианската банка отчете по-добра от очакваното печалба за 
последното тримесечие и заяви, че е започнала официални преговори с правителството на страната за потенциално 
придобиване на нейния конкурент Monte dei Paschi di Siena. Цената на книжата на най-старата все още действаща 
финансова институция в света се повиши с 3%. 
Акциите на EssilorLuxottica с 3,66%, след като производителят на очилата Ray-Ban повиши прогнозата си за целогодишна 
печалба на фона на удвояване на приходите през второто тримесечие. Компанията отчете приходи от 4,71 млрд. долара 
за периода април-юни, което е ръст от 103%  на годишна база. 
До момента около половината от компаниите в STOXX600 са представили финансовите си отчети за последното 
тримесечие, като 67% от тях са надминали прогнозите на анализаторите за печалба, показват данните на Refinitiv IBES data. 
Макар че този резултат е под 72-та процента, регистрирани през първото тримесечие, той е над средното равнище от 51%. 
„Имахме изключителни очаквания, но компаниите успяха да ги надминат“, коментира Оливър Колин от Invesco. 
„Интересното е, че в Европа, за разлика от САЩ, тези по-добри от очакваното резултати бяха наградени с позитивна 
инерция при цените на акциите", добави той. 
Акциите на IAG поевтиняха със 7,49%, след като собственикът на British Airways съобщи, че очаква през летният сезон да 
достигне капацитет на полетите от 45% спрямо нивата от преди пандемията. 
Печалби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в четвъртък, след като инвеститорите 
пренебрегнаха по-слабият от очакваното ръст на икономиката на САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 153,6 пункта, или 0,44%, до 35 084,53 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 18,51 пункта, или 0,42%, до 4 419,15 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq се повиши с 15,68 пункта, или 0,11%, до 14 778,26 пункта, следвайки поевтиняването на акциите на Facebook и 
PayPal. 
Вчера Министерството на търговията на САЩ съобщи, че брутният вътрешен продукт на страната е нараснал с 6,5% на 
годишна база през второто тримесечие. Този резултат е значително по-нисък от осреднена прогноза за ръст от 8,5%. В 
същото време правителствените данни за цялата 2020 г. бяха ревизирани до свиване на американската икономика с 3,4% 
вместо с 3,5% според предишна оценка. 
На пазара повлияха и данните заетостта в САЩ, от които стана ясно, че броят на подадените за първи път заявленията за 
помощи при безработица е достигнал 400 хил. през седмицата до 24 юли. Това ниво е почти два пъти по-високото от 
равнището преди пандемията и над прогнозата на Dow Jones за 385 хил. заявления. 
„Първоначалните и трайните заявления за помощи при безработица надскочиха очакванията. Това определено оправдава 
по-предпазлив подход от Фед“, коментира Крейг Ерлам, старши пазарен анализатор в Oanda. 
Много инвеститори си отдъхнаха, след като в сряда Федералният резерв сигнализира, че няма планове за скорошно 
намаляване на програмите за покупки на активи. Председателят на централната банка Джером Пауъл обаче предупреди, 
че макар икономиката да постига напредък по заложените цели, има още много работа, преди да Фед почувства нуждата 
да коригира паричната си политика. 
Акциите на PayPal и Facebook поевтиняха съответно с 6,23% и 4,01%, след като и двете компании предупредиха за 
значително забавяне на растежа, докато представяха финансовите си отчети за последното тримесечие. PayPal оповести 
коригирана печалба от 1,15 долара за акция при приходи от 6,24 млрд. долара, докато прогнозите бяха за печалба на акция 
от 1,12 долара при приходи от 6,27 млрд. долара. Facebook, от своя страна, отчете коригирана печалба на акция от 3,61 
долара при приходи от 29,08 млрд. долара спрямо прогнозните т 3,03 долара печалба на акция  и приходи от 27,89 млрд. 
долара. 
Цената на книжата на Ford скочи с 3,8%, след като автомобилната компания повиши прогнозата си за печалба за 2021 г.  на 
фона на изненадващ ръст през второто тримесечие. 
Водещите американски борсови индекси са на път да регистрират месечен ръст, като S&P е нараснал с 2,8% от началото на 
юли. Nasdaq Composite и Dow  са се повишили съответно с 1,9% и 1,7%. 
Загуби в Азия 
Основните азиатски борсови индекси записаха предимно понижения в петък на фона на продължаващата волатилна 
търговия в Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 498,83 пункта, или 1,8%, до 27 283,59 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite записа спад от 14,37 пункта, или 0,42%, до 3 397,36 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 1,45 пункта ,или 0,06% до 2 385,62 пункта. Хонконгският бенчмарк 
Hang Seng изтри 354,29 пункта от стойността си, завършвайки сесията при ниво от 25 961,03 пункта. Листнатите в Хонконг 
акции на технологичните гиганти Alibaba, Tencent и Meituan поевтиняха съответно със 4,21% %, 2,64% и 5,87%. 
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Южнокорейският показател Kospi се понижи с 40,33 пункта, или 1,24%, до 3 202,32 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 отчете спад от 24,8 пункта, или 0,33%, до 25 961,03 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,16 пункта, или 0,03%, до 570,71 пункта. BGBX40 се понижи с 0,50 пункта, или 0,39%, до 126,59 пункта. 
BGTR30 изтри 2,92 пункта от стойността си, или 0,47%, достигайки ниво от 611,91 пункта. BGREIT записа ръст от 0,29 пункта, 
или 0,18%, до 161,53 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 101 сигурни депутати зад кабинета с премиер Пламен Николов, ще управлява благодарение на Бойко Борисов 
в. 24 часа - Слави: Какъв е Христо Иванов, че да предлага министри? 
в. Монитор - Крадците излязоха в лятна ваканция 
в. Телеграф - Грешна боя праща умни коли в канавката 
в. Труд - Пред "Труд" високопоставени източници, близки до президентството: Трифонов излъгал за избора на Николов 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Пак пренаписват плана за 12,6 млрд. от ЕС - хората на Слави не харесват и този на служебния кабинет 
в. 24 часа - КЗК разкри трети картел при санирането, глоби 30 фирми с общо близо 400 хил. лева 
в. Монитор - Токът за бизнеса скочи с над 40% за месец 
в. Телеграф - Пикът на четвъртата вълна идва през септември 
в. Телеграф - Газът поскъпва с над 15% 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Христо Бозуков, министър на земеделието, храните и горите: Защитихме потребителите, ще имат пълна 
информация какво сирене консумират, дори и в заведенията 
в. Монитор - Бившият шеф на НЦЗПБ проф. Тодор Кантарджиев: Юли беше последният спокоен месец 
в. Телеграф - Археологът доц. д-р Людмил Вагалински: Воини от Хераклея Синтика пазели римските императори 
в. Труд - Политологът доц. Антоний Гълъбов пред "Труд": Популистките проекти като ИTH разчитат на корпоративни 
интереси 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Диверсант ли е Пламен Николов, бъдещият премиер? 
в. Монитор - Крадците - отпускари или смъртта на една нелегална професия 
в. Телеграф - Парното няма да поскъпва, ама друг път 
в. Труд - "Зелената" мафия печели от Плана за Възстановяване 
в. Труд - Данъкът върху доходите не трябва да се променя 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кой ще подкрепи в парламента кабинета на „Има такъв народ" - позиции от ляво и от дясно 
- Формули за политически преговори и ангажименти за по-високи доходи и пенсии - коментарът на Ивайло Калфин 
- До кога ще се задържат горещините и какво ще бъде времето през август - прогнозите на НИМХ 
- Колко тежи олипийският медал - среща с вицешампионката Антоанета Костадинова 

 
√ Предстоящи събития в страната на 2 август 
София. 

- От 10.00 часа в къща музей „Димитър Димов" ще започне Лятната лаборатория „Сапунено мехурче". 
- От 14.00 часа в централата на ПП АБВ ще се състои пресконференция. 
- От 14.00 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе експертна дискусия на тема „Националната 

детска болница в България в контекста на добрите европейски и световни практики". 
*** 
Благоевград. 

- От 17.30 часа в Централната градска градина ще бъде открит бюст-паметник на Мара Бунева по повод 118-та 
годишнина от Илинденско- Преображенското въстание. 

- От 18.30 часа в двора на църквата „Въведение Богородично" ще бъде отслужена Панихида за героите, загинали за 
вярата и свободата на България. Ще се състои и полагане на цветя за признателност на мемориала „Делчевия род". 

- От 19.15 часа от паметника на Тодор Александров ще потегли шествие в памет на загиналите герои в Илиндеско-
Преображенското въстание до площад „Македония". 

- От 19.30 часа на паметника на Гоце Делчев ще се състои полагане на венци и цветя в знак на признателност по 
повод 118-та годишнина от Илинденско- Преображенското въстание. 

*** 
Бургас 
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- От 18.00 до 18.30 часа в Приморски парк ще се проведат детски работилнички, част от VIII Международен куклен 
фестивал „Дни на куклите" 2021. 

- От 18.30 часа на Открита сцена „Охлюва" ще бъдат представени спектакли, част от III Международен куклен 
фестивал „Дни на куклите" 2021. 

- От 20.30 часа в Летния театър ще започне „Стая 1313". 
*** 
Добрич. 

- От 9.00 часа в Младежкия център ще се проведе инициативата „Еко лято 2021" - дейности в следните направления: 
„Учене чрез преживяване", „Любопитно ...", „Еко фен", „Арт зона", „Спорт". 

- От 9.00 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се състои инициативата Летен детски център за 
игри и забавления „Млад възрожденец". 

- От 10.30 часа в Художествената галерия ще се проведе Лятната работилница за въображение. 
- От 18.00 часа в Младежкия център ще се проведе младежката еко инициатива „Добрич refresh". 

*** 
Каварна. 

- От 21.00 часа на площад „Защитата на Каварна" ще се състои прожекция на филма „Завръщане" на Ники Илиев. 
*** 
Пазарджик. 

- От 8.30 часа в сградата на ЦСВР ще се проведе инициативата „Лятното училище". 
*** 
Пловдив. 

- От 18.00 часа в митрополитски храм „Св. вмчца Марина" ще бъде отслужена Вечерня с Молебен канон към 
Пресвета Богородица. 

*** 
Смолян. 

- От 8.00 часа на гарнизонното стрелбище на поделението на Военното формирование 28330 ще се проведат 
планирани стрелби. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в библиотека „Родина" ще се проведе инициативата „Забавно лято в библиотеката" с програма 
„България - позната и непозната" - „Крушунски водопади", Арт работилничка „Сръчковци". 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа на площад „Свобода" ще се състои общоградско честване на 118-годишнина от избухването на 
Илинденско-Преображенското въстание. 

- От 18.30 часа на пл. „Свобода" ще се проведе граждански протест във връзка с обявеното увеличение на цената 
на водата от 3,52 лв. на 4,47 лв. до 2026 г. според обявения бизнес план на „ВиК" ЕООД - Хасково. 

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

