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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
В. Монитор 
 
√ НОВ РЕКОРД: Токът на борсата за утре удари 293 лева за мегаватчас  
При средна цена 293.02 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), 
показват данните от търговията на борсата при пазарен сегмент "Ден напред". Сделките са на база деня на доставка (3 
август). 
Така бе подобрен рекордът от четвъртък за петък на ниво от 251,78 лв. за мегаватчас, като една от причините е немалкият 
износ. Данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) към 17:30 показа, че при общ товар на системата от близо 
5100 мегавата за износ сме осигурявали около 600 мегавата товар или между една осма и една девета от товара. Явно в 
съседните страни заради жегата имат нужда от повече ток за климатиците. Най-голям експорт е регистриран в този час и 
към Гърция и Северна Македония. 
Според Румен Радев, зам председател на АИКБ причина за високите цени е едностранната ни свързаност само с Гърция и 
липсата на такава към Централна Европа. По думите му, другата причина е, че държавната ТЕЦ „Марица Изток-2“ за 
пореден път не е подавала нужните количества, за да успокои пазара. 
От Българската федерация на индустриалните и енергийни консуматори (БФИЕК) също констатират в своя позиция, 
цитирана от БТА, че ТЕЦ "Марица-изток 2" не се включва активно на пазарния сегмент "ден-напред", изтъкват от 
федерацията. От БФИЕК считат, че такъв тип непазарно поведение от страна на най-големия ТЕЦ в страната е недопустимо, 
"още повече на фона на получаваната нерегламентирана държавна помощ чрез задължителното предоставяне на квота за 
регулирания пазар, което повишава общите разходи за всички потребители - стопански и битови". От федерацията 
изтъкват, че ценовите равнища са такива, че ТЕЦ "Марица-изток 2" би могла да генерира допълнителни приходи, които да 
са достатъчни за покриване на променливите й разходи, включително по разпалването на енергиен блок (293,02 лв./MWh 
при определена от КЕВР цена от 220,83 лв./MWh, в която е включена и определена възвръщаемост). 
Според федерацията участието на ТЕЦ "Марица-изток 2" на пазар "ден напред" ще донесе допълнителна ликвидност и ще 
ограничи екстремните ценови равнища на пазарен принцип. 
Затова от БФИЕК настояват да се вземат мерки за адекватно участие на ТЕЦ "Марица-изток 2" на пазара на електрическа 
енергия, когато обстоятелствата го позволяват. 
Средната цена на пиковата енергия (9.00-20.00 ч.) днес за утре e 330.02 лв. за мегаватчас. 
Извънпиковата енергия (1.00-8.00 ч.; 21.00-24.00 ч.) е изтъргувана при средна цена 256.01 лв. за мегаватчас. 
Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 186.78 лв. за мегаватчас, достигната за 4.00 
- 5.00, а най-високата е 339.55 лв. за мегаватчас - за 16.00 - 17.00 часа. 
Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 67 425.90 мегаватчаса електроенергия. 
Енергийната борса затвори вчера при средна цена 222.85 лв. за мегаватчас. 
В пазарния сегмент "В рамките на деня" за днес, 2 август, БНЕБ отчита до момента общ търгуван обем от 4 153.50 MWh. 
Среднопретеглената дневна цена е 261.97 лева за мегаватчас. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат намаляване на заплатите си  
Драстично намаляване на депутатските заплати ще обсъди временната комисия, която изготвя Правилника за 
организацията и дейността на новия парламент. Част от предложенията предвиждат връщането на блиц контрола на 
изпълнителната власт в пленарната зала. 
Редуцирането на месечните възнаграждения на депутатите от три работни заплати на една средна брутна бюджетна 
заплата или 1570 лева е предложението на „Изправи се БГ! Ние идваме“. 
Друга част от предложенията им предвиждат отнемане на транспортните привилегии на народните представители и 
разрешаване на лекарите да практикуват, въпреки че са избрани за депутати. 
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Част от новите предложения включват бонусът от 2/3 върху заплатите да се превеждат само по банков път. 
Проектоправилата предвиждат връщането на блиц контрола на изпълнителната власт в пленарната зала всеки първи 
четвъртък на месеца. 
Част от предложенията за промяна в правилника гласят в комисиите да няма спадащ кворум и лично да се гласува от 
членовете без да се делегират права на други представители от парламентарна група. 
Времето за изказвания по процедурата „по начина на водене“ се редуцира от 2 на 1 минута по предложение на 
председателя на Народното събрание Ива Митева с аргумента, че с тази процедура често се злоупотребява. 
Проектът за нови правила за работа  предвиждат депутатите, напуснали парламентарната си група, да запазват мястото си 
в постоянните комисии, а съответната парламентарна група да допълва квотата си в комисиите. С това ще се допуска 
съставът на комисиите са се разширява.  
Очаква се членовете на временната комисия по правилника да обсъдят окончателно идеята Народното събрание да няма 
заседания всяка седмица, а да се редуват през седмица с работата на комисиите. 
 
√ На срещи с ИБГНИ, ДБ и БСП: ИТН представя проектокабинета си  
„Има такъв народ“ представят днес структурата и състава на проектокабинета си в опит да реализират получения мандат 
от президента Румен Радев. Те ще проведат срещи с парламентарните групи на „Изправи се БГ! Ние идваме!“, 
„Демократична България“ и „БСП за България“ в Народното събрание. 
Срещите с парламентарните групи, от които „Има такъв народ“ очакват подкрепа, започват с „Изправи се БГ! Ние идваме!“ 
в 14 часа, следват „Демократична България“ и левицата. 
Те бяха поканени с писма, подписани от председателя на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов. 
От „Демократична България“ вече декларираха, че ще решат дали да подкрепят проектокабинета, когато получат пълна 
информация за структурата, състава и приоритетите му, но са „доброномерени“. 
БСП изрази удовлетворение от проведените досега преговори, но очаква споразумение. 
За подписан документ с основните приоритети, но и имената на бъдещия състав на Министерски съвет настояват и от 
„Изправи се БГ! Ние идваме!“. 
В петък държавният глава Румен Радев връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство с кандидата за премиер 
на ИТН Пламен Николов. Номинацията стана ясна минути преди връчването на мандата. От прессекратариата на 
Президентството заявиха, че конституционната процедура е спазена. 
 
√ Над 6 хил. декара са засегнати от пожари в Пловдивска област  
Над 6 хиляди и 500 декара площи са засегнати от пожари, бушували на територията на Пловдивска област през 
денонощието. Това съобщи в предаването "Точно днес" на Радио Пловдив директорът на Регионалната дирекция 
"Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Георги Мангараков. По думите му пожарите в понеделник и 
през изминалата нощ са били неимоверно много и бързо разпространяващи се и в тази връзка призова хората да не палят 
по никакъв начин огън на открити площи.  
В потушаването на големия пожар в Карловско са се включили 120 души. Огнището при село Розино е затихнало през 
нощта, но отново се активизирало при съмване. На място са военни от 61-ва Стрямска механизирана бригада, а в 
гасителните дейности и днес ще се включи хеликоптер. Унищожени са около 2-3 хиляди декара смесена растителност.  
Потушен е и големият пожар при ВЕЦ-а до село Кадиево в посока Оризаре. На място са изпратени 9 пожарни. Включили 
са се дежурни екипи с огнеборци от Стамболийски, както и подкрепления от Пазарджик и Стара Загора.  Местното 
население също е оказало съдействие, а доброволците от формирование Пловдив 112 са обхождали фронта на огнената 
стихия с дрон, за да следят разпространението на огъня.  
 
√ Любчо Нешков: РСМ явно не желаят европейска перспектива  
Интервю на Людмила Железова с Любчо Нешков в в предаването ''12+4'' 
"Декларацията за позициите на Република Северна Македония в преговорите с България е плод на дълбоката държава, 
организирана атака, за да се продължи противопоставянето между властите на София и Скопие. От българската страна ще 
има още повече въздържаност, но не зависи от нас".  
Това каза пред БНР Любчо Нешков, журналист и собственик на информационна агенция БГНЕС.  
Парламентът на Република Северна Македония прие резолюция за позициите на страната в преговорите с България. 
Текстът беше предложен от опозиционната ВМРО-ДПМНЕ, която сама нарича резолюцията "червените линии" на Скопие 
спрямо България. 
В предаването "12+4" Нешков допълни:  
"Не си обяснявам поведението на РСМ освен с нежеланието им за европейска перспектива. Отсреща има нежелание да се 
намери решение на толкова елементарни въпроси. Те загубиха четири златни години, а можеше вече да са изпреварили 
Сърбия... За Македония е необходим политически кураж. Не дай си, Боже, да тръгнат по пътя на спора с Гърция".  
Интервюто с Любчо Нешков можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Промишлената активност в еврозоната продължава да нараства въпреки недостига на суровини  
Производствената активност в еврозоната продължи да се разраства със солидни темпове през юли, макар и по-слаби от 
предходния месец, тъй като отварянето наново на икономиката доведе до увеличаващо се търсене. Но затрудненията във 
веригите на доставки доведоха до повишаване на разходите за суровини, показват окончателни резултати от проучване 
на агенция IHS Markit сред европейските мениджъри. 

https://bnr.bg/post/101507286/lubcho-neshkov
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Окончателният промишлен PMI индекс на агенция IHS Markit се понижи слабо през юли до 62,8 пункта от рекордния връх 
през юни на ниво от 63,4 пункта, но при предварителен индекс на ниво от 62,6 пункта. 
Оптимистичното проучване следва данните на Евростат от края на миналата работна седмица,  които показаха, че 
икономиката на единния блок нарасна през второто тримесечие по-бързо от очакваното, продължавайки да се измъква от 
рецесията, причинена от коронавирусната пандемия, с оглед облекчаване на протовиепидемичните мерки. 
Въпреки че предприятия в промишлеността останаха до голяма степен отворени по време на пандемичните локдауни, 
отслабването на ограниченията, предназначени да потиснат разпространението на коронавирусните инфекции, 
предизвика вълна от търсене на промишлено произведени стоки. 
 

Графика на промишления PMI индекс на еврозоната 

 
 
Производственият PMI подиндекс, който се взима предвид при оценяването на общата бизнес активност (на общия PMI 
индекс), отслабна през юли до 61,1 от 62,6 пункта през юли, но остава стабилно далеч над важното ниво от 50 пункта. 
"Фактът, че ръстът на производството в еврозоната се е понижил леко през юли след рекордния подем през второто 
тримесечие, сам по себе си не би трябвало да бъде голяма причина за безпокойство“, коментира последното проучване 
Крис Уилямсън - главен бизнес икономист в IHS Markit. 
"Но проучването през юли също така предостави допълнителни индикации, че производителите и техните доставчици се 
борят да повишат производството достатъчно бързо, за да задоволят търсенето, което води до все по-високи цени", 
допълни той. 
Широко разпространеният недостиг на суровини и материали и лошата транспортна достъпност доведоха до ръст на 
ценовия промишлен PMI индекс през юли до 89,2 от 88,5 пункта месец по-рано, което е най-високото ниво от началото на 
проучването на агенция Markit през юни 1997 г. Цените, начислени за готова продукция (цените на изхода на 
предприятията) също нарастват с рекордни темпове през юли. 
 
√ Русия започва серийно производство на електромобили до края на годината  
Масовото производство на първия руски електрически автомобил (EV), наречен Zetta, ще започне до края на 2021 година, 
прогнозира министърът на търговията и промишлеността на страната Денис Мантуров. 
"Zetta е най-малкият електрически автомобил, който се разработва и преминава финални тестове. Очакваме да стартираме 
серийното му производство до края на тази година", посочи Мантуров в понеделник пред руската пресата. 
Автомобилът, чието име е акроним на Zero Emission Terra Transport Asset (Земна транспортна придобивка с нулеви емисии), 
ще се произвежда от Руската инженерно-производствена компания (REMC) и ще струва 77 000 щатски долара. 
 
√ Забавяне на промишлената активност в Китай през юли до 16-месечно дъно  
Активността в китайският производствен сектор се разшири през юли с най-слабо темпо от повече от година насам в 
резултат на сериозните наводнения в някои части на страната, възраждане на случаите на Covid-19 и недостига на 
електроенергия в някои градове, натоварени с производството. Негативното отражение върху промишлеността оказаха и 
по-слабите нови поръчки, показват резултати от частното проучване на агенциите Caixin и IHS Markit. 
Промишленият PMI индекс се понижи през юли до 50,3 пункта от 51,3 пункта през юни, 51,9 пункта през април, достигайки 
най-ниско ниво от 16 месеца насам. 
Ключов фактор за влошаване на промишлената активност във втората по сила световна икономика беше спада на общия 
брой нови бизнес поръчки през юли, който отчете първо понижение от 14 месеца насам. 
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Някои компании отбелязват, че по-високите фабрични цени са намалили търсенето от страна на техните клиенти. В същото 
време новите поръчки за износ се повишиха само слабо, тъй като пандемията продължава да възпрепятства продажбите 
в чужбина. Темпът на производствения ръст пък отслабна за трети пореден месец, като съответният подиндекс се увеличи 
само незначително над важното ниво от 50,0 пункта с най-бавните темпове от 16 месеца насам. 
Резултатите от проучването на Caixin са в синхрон с аналогичната тенденция при официалните статистически данни, според 
които промишленият PMI индекс на Китай за юли се понижи 50,4 от 50,9 през юни, достигайки 17-месечно дъно. 
Проучването на официалната статистика разполага с много по-голяма извадка на анкетираните компании, отколкото 
частното проучването на Caixin. 
От Caixin Insight Group посочиха, че цените на суровините остават високи, но инфлационният натиск леко отслабва. 
"Възстановяването на икономиката все още не е стабилно. Икономиката все още е изправена пред огромен натиск в посока 
надолу". 
 
БНТ 
 
√ Кирил Петков: Правете си коалиционните срещи, но вижте бюджета  
Служебният министър на икономиката Кирил Петков се надява актуализацията на бюджета да бъде приета в НС другата 
седмица. 
"Да, правете си коалиционните срещи. Говорете за нещата, които мислите ще ви помогнат да формирате 
правителство, но вижте бюджета. Той в момента трябва да се гледа в комисиите в НС и ако може да бъде приет 
другата седмица, ще бъде идеално", каза Петков в "Денят започва". 
Промените в бюджета са, че е намален дефицитът, има актуализация на пенсиите, по начин по който 42% от пенсионерите 
няма да са под линията на бедност. Заделени са 400 млн. за бизнеса у нас от септември до декември, ако се наложи заради 
ковид кризата да се затворят бизнеси. Има заделени пари за лекарите, уточни Петков. 
За бъдещия кабинет, той заяви, че единственият начин да се направи промяна в страната е, ако в редовния кабинет се 
вкарат от този тип независими хора, чието поприще извън политиката е по-добро, отколкото в политиката. 
За себе си заяви, че е приел предложението за служебен министър, защото е имал фрустрация как България не си 
изпълнява потенциала. Ходил е на протести, но е решил, че ако може да промени системата, това трябва да стане отвътре. 
"Реално губя лични средства. Но има чувството на удовлетвореност, че правим промяна, която толкова дълго я чакахме. 
Доволен съм, че хората видяха, че може да има разлика в управлението, че може да има хора и политици, които да се 
грижат за техния интерес. 
Искам да има стандарт, да сме качили до някаква степен очакванията, че това трябва да се изисква от всеки един човек в 
държавната администрация, всеки един ръководител и трябва да се смени мантрата, че по-друг начин не може, защото 
всичките са маскари и крадци. Не! Може човек да е на тези позиции и да защитава публичния интерес. Ако хората са 
видели това в последните 9 седмици, аз ще съм много щастлив, за да се спрат безобразията от последните години", каза 
служебният министър. 
На въпрос за предложението, което беше получил от ИТН за редовен министър, заяви, че то не е давало тези параметри. 
"Не може човек да има икономическа стратегия, без финансова стратегия. Никога не сме получавали предложение, което 
да можем цялостно да реализираме стратегиите, които искаме", каза министър Петков. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Рекорд: Ръст на потреблението на ток заради климатиците  
Подобрен е 6-годишният рекорд на електропотребление заради високите летни температури и денонощната работа на 
климатиците в домове и офиси, съобщиха от Енергийния системен оператор. 
Това е станало на 29 юли в 14.00 ч. когато е отчетен товар от 5123 мегават часа, с което рекордът от 30 юли 2015 г. остава 
в историята. На следващия ден е измерен нов пик от 5145 мегават часа или е отчетен ръст от 11% консумация спрямо 
предходната седмица. Двата пика са покрити от АЕЦ "Козлодуй" и от ТЕЦ-овете в Маришкия басейн. 
 

 
 

https://bntnews.bg/news/kiril-petkov-pravete-si-koalicionnite-sreshti-no-vizhte-byujeta-1164484news.html
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Прогнозата за следващите дни на ЕСО е да се запазят върховите нива на консумация на ток от предходната седмица и дори 
да бъдат отбелязани нови рекордни, тъй като във вчерашните следобедни часове потреблението се е движило между 5000 
и 5100 мегавата. Като вчера пикът е бил 13.00 ч. 
 

 
 
√ КЗК установи картел при санирането в Пловдив  
Картел между фирми, участващи в Националната програма за енергийна ефективност в Пловдив, установи Комисията за 
защита на конкуренцията. Това е третото решение на Комисията, с което се установява картел при изпълнение на 
програмата, като санкционирани за същото са и фирми, работили в общините Търговище и Гоце Делчев. 
Картелът в Пловдив е установен в рамките на производство, което Комисията за защита на конкуренцията започва още 
през 2016 година по сигнал на кмета на Търговище. 
"КЗК извърши внезапна проверка в офисите на трима от участниците в поръчката. След преглед на иззетата 
електронна кореспонденция се установиха индикации за подобно поведение и в други общини, провеждали обществени 
поръчки по същата програма. И най-силни доказателства имаше за поръчките на община Гоце Делчев и Пловдив", 
обясни директор "Антитръст и концентрации" към КЗК Ирина Тагаринска. 
Проверяващите изпращат информация за започналото производство до фирмите, които работят по програмата. Две от 
фирмите предоставят цялата електронна комуникация между участниците в поръчката. 
"На базата на тези безспорни доказателства комисията успя да докаже картел. В следствие на което тя освободи 
от санкция първия по ред участник и намали с 50 процента санкцията на втория", допълни Тагаринска. 
Установените в картела в Пловдив фирми са 30, а уговорката между тях се отнасяла за поръчката за обследване на сградите, 
а не при самите строително-монтажни работи. 
"Загубата за бюджета не може да бъде изчислена в рамките на производството, тъй като страните се 
споразумяват да не се конкурират ценово. Но във всеки един случай една подобна тръжна манипулация води до 
неефективно разходване на бюджетни средства и в ущърб на потребителите, и съответно на данъкоплатците", 
каза още Тагаринска. 
На фирмите, участвали в трите установени картела, е наложена санкция от близо 400 хиляди лева. Освен това на базата на 
решението на Комисията възложител на бъдещи поръчки може да не ги допусне да участват в тях. Решението може да се 
обжалва в 14-дневен срок. 
 
√ Над 1000 декара иглолистни гори са изгорели при пожара в Перник  
Горският пожар в Перник продължава да тлее. Над 1000 декара иглолистни гори са изгорели при стихията. Наложи се 
участие на тежка техника и доброволци. 
Кметът на Перник Станислав Владимиров заяви, че пожарът е локализиран. Вчерашният ден беше доста критичен. Заради 
силния вятър и горещото време пожарът набра скорост. Благодарение на бързата реакция на пожарната, полицията и 
доброволци, беше локализиран. 
Владимиров се надява пожарът да бъде окончателно изгасен до края на деня. 
Добрата новина е, че няма пострадали. На терен все още има дежурни екипи. 
Владимиров не се ангажира да каже каква е причината за пожара. 
 
√ Нидерландия, Тунис и Кувейт излизат от червената зона за влизане у нас  
Изменя се списъкът на държавите по цветови зони, съгласно който е определен редът за влизане в България. 
Считано от сряда, 4 август, Кралство Нидерландия, Република Тунис и Емирство Кувейт излизат от червената зона и попадат 
в списъка на държавите от оранжевата зона. Това става с промяна в списъка на държавите по цветови зони, съгласно който 
е определен редът за влизане в България. 
От оранжевата в зелената зона преминава Люксембург. 
От същата дата в червената зона попада Княжество Монако. 
С пълния текст на Заповедта можете да се запознаете ТУК. 

https://bntnews.bg/f/news/o/1164/f97397c74f867bc4c4ebb7f640966ed5.pdf
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√ Любомир Кючуков: Може да се очаква бежански натиск от Афганистан  
Сега може да се очаква бежански натиск от Афганистан, с оглед на оттеглянето на американските сили от страната. Това 
заяви в сутрешния блок на БНТ директорът на Института за икономически и международни отношения Любомир Кючуков. 
Според него се използват всички възможни пътища към Западна Европа, а това, което се случва сега, е същото като това 
през последните 6 години. Очаква това да е явление, което ще продължи десетилетия напред. 
Европа се опита да вземе съответните мерки, за да може по някакъв начин да реагира адекватно. По думите на Кючуков 
обаче тези европейски мерки са ефективни срещу ограничен натиск, но не и срещу бежанска вълна, тъй като временните 
действия имат временен ефект. 
 
√ След атака срещу петролен танкер: САЩ обещаха "колективен отговор" на Иран  
Съединените щати обещаха "колективен отговор" срещу Иран след нападението с дрон в Оманско море срещу петролен 
танкер, контролиран от фирма на израелски милиардер. 
Иранските действия са пряка заплаха за свободното корабоплаване, заяви държавният секретар Антъни Блинкен. Той 
увери, че САЩ поддържат тесни контакти и координират позициите си с Великобритания, Израел и Румъния. 
И четирите държави открито обвиниха Иран за инцидента в четвъртък, при който загинаха един британец и един румънец 
от екипажа. Техеран отхвърли обвиненията и обяви, че ще отговори незабавно на всяка заплаха за сигурността на страната. 
 
Investor.bg 
 
√ Започват проверки за спазване на COVID мерките по курортите 
До средата на август България ще влезе в оранжевата зона, прогнозира Ангел Кунчев  
Започват съвместни проверки на Министерството на здравеопазването, МВР и Министерството на земеделието за 
спазване на COVID мерките в курортите, нощните заведения, бензиностанциите. Това обяви на брифинг главният държавен 
здравен инспектор Ангел Кунчев. 
По думите му масово не се спазват противоепидемичните мерки в нощните заведения и в курортите. „На прага сме на 
четвъртата вълна на COVID, а сме свидетели на грубо неспазване на противоепидемичните мерки“, мотивира акцията 
Кунчев. И припомни, че у нас основните мерки са носене на маски на закрито, спазване на дистанция и дезинфекция. 
Проверките ще са предимно по курортите - морски и планински, където в момента има много хора, и по бензиностанциите 
на магистралите, уточни той. До часове трима министри ще издадат съвместна заповед за проверки. Ще се следят 
дискотеки, бензиностанции и други места, на които има по-голямо струпване на хора.  
Инспекторите могат да санкционират и да затварят заведения, посочи той. В хотелите мерките се спазват повече. 
Здравният инспектор потвърди, че у нас вече преобладава „Делта“ вариантът на коронавируса, който води до бързо 
повишаване на заболеваемостта. Все още не е ясно дали този вариант води и до повече хоспитализации и смъртни случаи. 
„Делта вариантът се предава много по-лесно и повишаването на заболеваемостта е с по-бързи темпове. Спрямо делта 
варианта ваксините "работят малко по-малко, но осигуряват по-леко протичане", заяви Кунчев. 
Вероятно трета доза ще бъде необходима, ще стане ясно към края на годината, допълни той. 
Очакваме европейски доклад, който ще посочи дали повишената заболеваемост води до повишаване на броя на 
хоспитализираните и на броя на смъртните случаи, посочи още инспекторът. 
По думите му заболеваемостта в страната е 30 на сто хиляди души, но в големите градове и по курортите на Черноморието 
е около 50-60 на сто хиляди. България се намира в началото на четвъртата вълна, но все още разпространението не е 
толкова рязко и с високи темпове, повтори Кунчев. Според него е възможно до средата на август България да влезе в 
оранжевата зона, което означава заболеваемост от над 100 на 100 хиляди души. 
Все още Централна и Източна Европа са в зелената зона, но ситуацията се променя бързо, допълни той. „В червената зона 
по заболеваемост ще попадне и Монако, а от зелена в оранжева зона преминават Исландия и Франция, като е голяма 
възможността Франция да премине и в червена зона”, каза още той. 
Очаква се заповед на министъра на здравеопазването, с която ще се променят ограниченията за идващите от тези държави 
в България. 
 
√ Как местните власти се справят с дигиталното управление? 
Все още няма община, която да предоставя всички услуги както на гише, така и в електронен вариант, посочи 
анализаторът Мариана Трифонова 
От 2015 г. насам, откакто се прави Индексът за дигитално управление на 27-те най-големи общини в България, чак сега 
вече могат да се изведат по-кардинални заключения за електронното управление на общините.  Изводите са асиметрични 
- в по-големите общини като Бургас или Столична община се забелязва осезаемо развитие, докато в по-малките прогресът 
не е толкова видим. Това разказа Мариана Трифонова, програмен директор и старши анализатор в Института за 
икономическа политика, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, в предаването “В развитие”. 
Според нея в резултатите се забелязва прогрес по отношение на дигиталното управление, макар и бавен. 
Изследването на института е базирано на оценка на официалните интернет портали на общините, както и техните профили 
в социалните мрежи. Критериите, по които се изготвя оценката, са по американски тертип и са реферирани от ООН. Тя се 
базира на пет категории - сигурност и защита, използваемост, съдържание, достъп за електронни услуги, гражданско 
участие и ангажираност. 
“Обичайно най-слабата категория за общините в България е сигурността и защитата на личните данни. В началото на 
изследването те дори не смятаха за необходимо за публикуват такъв тип информация на порталите си”, разкри Трифонова. 
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При започването на проекта общините са отбелязвали средно по 1,8 точки в сферата на сигурността при максимум 20, но 
през миналата година по този показател са постигнали средно около 8 точки. 
Мариана Трифонова отбелязва, че този резултат не е на желателното ниво, а и до голяма част се дължи на приетите 
междувременно нормативни уредби на европейско ниво за защита на личните данни. 
Друга причина за осезаемия прогрес е, че се тръгва от много ниско ниво. От друга страна, традиционно категориите за 
съдържание и използваемост обикновено са критериите, по които българските общини се представят най-добре. При 
електронните услуги ръстът в оценката може да бъде мотивиран важността на сферата за гражданите и бизнеса. 
Според Мариана Трифонова ковид пандемията не е била достатъчен стимул да се развие електронното управление в 
българските общини. Фактор са били и финансовите проблеми и липсата на подходяща инфраструктура. Голяма част от 
общините използват портала, който им е създаден от Държавна агенция “Електронно управление”, като по думите на 
анализатора в Института за икономическа политика той не е на особено високо ниво. 
Тя подчерта, че градове като Бургас и Габрово обаче са създали свой собствен подобрен портал, трети са въвели хибриден 
модел, който надграждат с подобрения на базата на платформата на агенцията. 
“Все още обаче няма община, която да предоставя всички услуги както на гише, така и в електронен вариант”, обясни тя. 
Според нея липсата на широка информационна кампания също се отразява на нивото на употреба на електронните услуги. 
Мариана Трифонова потвърди, че идеята на електронните услуги не са да изместят тези на гише или по телефона, а да ги 
допълнят. 
“Нерядко се случва гражданин да не е в България или пък да не се намира в населеното място, където е регистриран, но 
да иска да разбере какво дължи като местни данъци и такси“, даде пример с използването на административни услуги 
онлайн тя. 
Важна част от изследването е и мониторингът на разходването на местните бюджети. Съществена критика, която 
Трифонова отправи, е че към момента общините правят екзистенц минимума при отчитането на бюджетите, а от института 
биха искали да видят проява на инициатива за развитие. 
“Публикуват сложни счетоводни отчети, които са на pdf файл с ниска резолюция и изобщо не могат да се използват”, смята 
експертът. 
Препоръката на Трифонова е отчетите за бюджета да се качват в интернет не само под формата на сканирани подпечатани 
документи, а в табличен или друг по-нагледен вид за по-добра проследяемост. 
Тя настоява да има и презентации, чрез които да се илюстрира направеното и то да се обясни по най-прост начин. 
Мариана Трифонова е на мнение, че комуникацията на общините с гражданите също е слабо място. 
„Някои от тях са направили допълнителни онлайн платформи или профили в социалните мрежи, чрез които да общуват. 
Това е крачка в правилната посока, смята тя, но посочва, че все още има поле за развитие. – Трябва да се подчертае, че 
когато говорим за комуникация, има две направление - общинска администрация и общински съвет. Ковид пандемията 
принуди заседанията на общинския съвет да се водят онлайн, което даде възможност на гражданите да ги наблюдават и 
да се информират по-лесно.“ 
Анализаторът в Института за икономическа политика посочи, че това, което все още стои като пречка, е че няма 
информация за всичките комисии, които работят в общината, както и за целите и приоритетите на цялата общинска 
администрация. 
Изводът, който се налага от изследването е, че трябва политиката по дигитализация да бъде консистентна. 
„Тук не говорим за добър IT отдел, а по-скоро за политическата воля да се направи прехода с нужното постоянство“, 
коментира експертът. 
По думите на Мариана Тодорова има общини, които са извършили скок в електронното развитие в една година, а на 
следващата падат надолу, което показва, че всичко това е било единичен опит и няма воля постигнатото да се продължи 
и задържи. 
 
√ Британците обвиняват ЕС за търговските проблеми със Северна Ирландия 
Едва 31% от участниците в анкета твърдят, че Великобритания е виновна за търканията 
Почти половината британци, участвали в анкета, които са наясно с търговските проблеми със Северна Ирландия, обвиняват 
Европейския съюз (ЕС) за тези търкания, показва ново проучване, цитирано от Politico.eu. 
За сравнение, едва 31% твърдят, че Великобритания е виновна за това положение.  
Брюксел и Лондон спорят относно уреждането на търговските отношения между Великобритания и Северна Ирландия. 
Британският премиер Борис Джонсън заяви преди две седмици, че настоящото решение е "неустойчиво" и трябва да бъде 
предоговорено - апел, който председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен незабавно отхвърли. 
Брюксел обаче спря миналата седмица две съдебни дела срещу Великобритания, тъй като иска да „продължи 
конструктивните дискусии“ с Лондон. 
Проучване на Redfield и Wilton Strategies, проведено сред 1500 избиратели с право на глас във Великобритания на 29 юли, 
установява, че 35% от респондентите са „умерено запознати“ с търговските проблеми относно Северна Ирландия, докато 
17% споделят, че са „наясно“ с тези въпроси. 25 процента казват, че са „донякъде наясно“, докато 23 на сто твърдят, че 
изобщо не са наясно. 
Сред тези, които са добре запознати с въпроса, 45% обвиняват ЕС за проблемите, докато 31 на сто смятат, че Лондон е най-
вече отговорен за търканията. 
Спорното търговско споразумение между Великобритания и Северна Ирландия се урежда от споразумението за излизане 
на Кралството от ЕС, което бе договорено, одобрено и подписано през 2019 г. от настоящото британско правителство, 
ръководено от Джонсън. 
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В. Монитор 
 
√ 6 от 10 сделки за жилища с ипотека 
Продължава модата на големите апартаменти  
От началото на годината се наблюдава тенденция на нарастване на дела на купувачите, разчитащи на банков кредит. Вече 
близо 60% от тях плащат сделката с пари от ипотека. Това е очаквано развитие на пазара на фона на продължаващата 
тенденция при банките за все по-ниски и атрактивни лихви, пише в анализ на една от големите посреднически агенции в 
страната. 
Купувачите продължават да търсят големи жилища с повече помещения, като целта е едно от тях да стане кабинет. 
Предпочитат се и просторни тераси, а наличието на двор е голямо предимство, като този тип имоти се предлагат основно 
в затворените комплекси. 
В столицата по традиция се акцентира и на завършените имоти готови за живеене. Централните и южните райони са сред 
най-желаните. Най-голям е интересът към тристайни апартаменти с цена от 160 хил. до 180 хил. евро, които вървят заедно 
с гараж или паркомясто. Има сделки и с двустайни обзаведени апартаменти с площ от поне 55 кв.м на цени около 100-120 
хил. евро, при които също има вариант за паркиране. 
В Пловдив купувачите са по-икономични в харчовете за придобиване на жилище и са готови да платят от 45 хил. до 65 хил. 
евро за апартаменти „на зелено“ и от 60 хил. до 75 хил. евро за готови имоти. Сделки с тристайни апартаменти стават на 
цени от около 70 хил. до 90 хил. евро „на зелено“, а за завършени - от 80 хил. до 120 хил. евро. Най-предпочитани под 
тепетата са централните и южните квартали. 
Активното финансиране от банките при покупката на жилища и рекордно ниските лихви по ипотечните кредити са сред 
причините за големия брой сделки с имоти, пише в анализа на компанията. Липсата на инвестиционна алтернатива за 
българите и желанието да спасят спестяванията си от покачващата се инфлация също са част от причините за повечето 
сделки, посочват експертите. 
Южното Черноморие е №1 в сегмента на ваканционните имоти, отчитат още посредниците. Купувачите са предимно 
българи, търсещи ваканционен имот или прибиращи се нашенци от чужбина. Цените на двустайните апартаменти са в 
диапазона от 30 хил. до 60 хил. евро за напълно готови и обзаведени апартаменти, а на тристайните - от 50 хил. до 80 хил. 
евро. Водещо за българите при избора на имот край морето е дали има такса поддръжка, пише в анализ на компания за 
недвижими имоти. Най-често имотите по Черноморието се купуват с лични средства и много рядко с ипотека. 
 
√ 35 милиона европейци нямат достатъчно пари за лятна почивка  
Повечето бедни семейства в Европейския съюз не могат да си позволят лятна почивка. Това показва проучване на 
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), информира "Асошиейтед прес". 
Конфедерацията представлява 45 млн. членове в 38 европейски страни. Тя уточни, че много нископлатени работници са 
сред 35-те милиона граждани на ЕС, които нямат достатъчно пари за почивка. 
"Ваканцията не трябва да бъде лукс за малцина. Докато много работници отсъстват от работното си място и се наслаждават 
на почивка с приятели и семейство, милиони не могат до го сторят заради ниското си заплащане ", отбеляза заместник 
генералният секретар на конфедерацията Естер Линч. 
"Нарастването на неравенството по отношение на ваканциите и почивките показва как ползите от икономическия растеж 
в Европа през последното десетилетие не бяха споделени справедливо", допълва тя. 
Според проучването 28 процента от живеещите в Съюза, чието население е от около 450 млн. души, нямат достатъчно 
средства, за да се насладят на едноседмична почивка. 
Най-лошо е положението в Гърция, където 88,9 процента от хората, живеещи в риск от бедност, не могат да си позволят 
почивка, следвана от Румъния (86,8 процента), Хърватия (84,7 процента), Кипър (79,2процента) и Словакия (76,1процента). 
Според ЕКП много от хората в групата на бедността са безработни или пенсионирани, но има и милиони нископлатени 
работници. 
"Законово уредените минимални заплати поставят работниците в риск от бедност в най-малко 16 страни членки на ЕС и, 
според Европейската комисия, 22 млн. работници са с доход по-малко от 60 процента от средното ниво на 
възнаграждение", уточниха от профсъюза и добавиха, че неравенството в почивките е нараснало в 16 страни от ЕС през 
последните 10 години. 
Най-голямото разделение в достъпа до почивки между тези с доход под 60 процента от средния и тези с доходи над този 
праг е в Хърватия, Гърция, България, Чехия, Франция и Румъния. 
ЕКП работи с евродепутатите, за да въведе "праг на приличие" в правото на ЕС, който да гарантира, че минималните 
заплати по закон никога не могат да бъдат по-малко от 60 процента от средното ниво на възнаграждение и 50 процента от 
средната работна заплата на всяка държава от ЕС. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Актуализацията на бюджета е внесена в Народното събрание  
Законопроектите за актуализация на държавния бюджет и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и 
Здравната каса вече са внесени в Народното събрание. Те бяха одобрени от служебното правителство миналия четвъртък. 
Според гласуваните от кабинета текстове в хазната трябва да влязат два милиарда лева допълнителни приходи. Това ще 
даде възможност за милиард и 800 милиона лева повече разходи, които ще бъдат насочени основно към 
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осъвременяването на пенсиите от 1 октомври и осигуряване на средства за реакция при нова тежка COVID криза през 
есента и зимата. 
Дефицитът се свива леко спрямо настоящите текстове - от 3,9 на 3,6 на сто от брутния вътрешен продукт. 
Засега законопроектите не са разпределени за обсъждане по парламентарни комисии, защото все още извън анкетните 
комисии Народното събрание не е образувало такива. 
Макар осъвременяването на пенсиите да е в топ приоритетите на част от парламентарните сили, засега ясна позиция по 
предложението от служебния кабинет текстове на политическо ниво няма. 
 
√ Радев е бил уведомен за Пламен Николов преди връчването на мандата 
Във връзка с отправени от медиите въпроси относно връчения на 30 юли 2021 г. мандат за съставяне на правителство 
Прессекретариатът на държавния глава отговори на въпрос бил ли е запознат президентът Румен Радев с номинацията на 
"Има такъв народ" за премиер.  
"Преди възлагането на мандат за съставяне на правителство от министър-председателя, посочен от най-голямата по 
численост парламентарна група в 46-ото Народно събрание, е представено Решение на парламентарната група на ПП „Има 
такъв народ“, с което посочват г-н Пламен Николов за кандидат за министър-председател и Декларация за отговаряне на 
условията за избиране на народни представители, на основание чл.110 във връзка с чл. 65, ал. 1 от Конституцията на 
Република България", съобщиха от "Дондуков" 2. 
Радев връчи първия проучвателен мандат на ИТН миналия петък на церемония в 17 ч. по начина, по който е разписано в 
Конституцията. Мандатът бе приет от кандидат-премиера Пламен Николов, чието име стана известно на медиите преди 
самото събитие. В парламента се чуха мнения, че никоя от преговарящите партии за бъдещия кабинет не е била 
информирана за Николов. Няколко часа преди връчването на мандата като най-вероятната възможност за кандидат-
премиер се спрягаше името на Петър Илиев.  
 
√ Розопроизводителите ще получат 3 млн. лв. субсидии 
C 3 млн. лeвa щe бъдaт ĸoмпeнcиpaни cтoпaнитe зa пpeoдoлявaнe нa пocлeдcтвиятa oт нeгaтивнoтo иĸoнoмичecĸo 
въздeйcтвиe нa СОVІD-19. Πoмoщтa e пo Bpeмeннaтa paмĸa зa мepĸи зa дъpжaвнa пoмoщ зapaди ĸopoнaĸpизaтa. Cтpaнaтa 
ни изпpaти иcĸaнeтo ĸъм Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия нa 22 юни 2021 г., cъoбщaвaт oт Дъpжaвeн фoнд "Зeмeдeлиe". 
C пoдĸpeпaтa щe ce ocигypи ĸoмпeнcaция зa нaпpaвeни paзxoди oт зeмeдeлcĸитe cтoпaни пo пpoизвoдcтвo нa цвят oт 
мacлoдaйнa poзa, ĸoйтo ce изпoлзвa зa пpepaбoтĸa, зa ĸoмпeнcиpaнe нa щeти, пpичинeни oт cpивa в тъpceнeтo нa poзoв 
цвят, вcлeдcтвиe нa oгpaничитeлнитe мepĸи, пpeдпpиeти във вpъзĸa c пaндeмиятa. 
Щe бъдaт пoдпoмoгнaти peгиcтpиpaни зeмeдeлcĸи cтoпaни, миĸpo-, мaлĸи и cpeдни пpeдпpиятия, ĸoитo нямaт cĸлючeни 
дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa цвят oт мacлoдaйнa poзa c пpepaбoтвaтeлни пpeдпpиятия пpeз нacтoящaтa гoдинa. 
Πoмoщтa e в paзмep дo 100 лeвa нa дeĸap и щe ce пpeдocтaви пoд фopмaтa нa пpeĸи бeзвъзмeздни cpeдcтвa зa пoĸpивaнe 
нa чacт oт paзxoдитe, нaпpaвeни зa пpoизвoдcтвo нa цвят oт мacлoдaйнa poзa дo пepиoдa нa пpибиpaнe нa peĸoлтaтa пpeз 
2021 г. 
Πpиeмът нa зaявлeния щe пpoдължи дo 20 aвгycт, a cpeдcтвaтa щe бъдaт изплaтeни дo 20 ceптeмвpи. 
 
√ МВФ увеличава глобалната ликвидност с 650 млрд. долара  
Международният валутен фонд (МВФ) съобщи, че неговият Съвет на управителите е одобрил общо разпределение на 
т.нар. "Специални права на тираж" (СПТ) в размер на 650 милиарда долара за увеличаване на ликвидността в световен 
мащаб. 
"Това е историческо решение, най-голямото разпределение на СПТ в историята на МВФ и инжекция за световната 
икономика във време на безпрецедентна криза. Разпределението на СПТ ще бъде от полза за всички членове на фонда, 
за да се отговори на дългосрочната глобална нужда от резерви, изграждане на доверие и насърчаване на устойчивостта и 
стабилността на световната икономика", посочи управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, цитирана от БНР. 
"Това ще помогне особено на нашите най-уязвими страни членки, които се борят да се справят с въздействието на 
коронавирусната криза", допълни тя. 
Разпределението на Специални права на тираж ще влезе в сила на 23 август и ще представляват възможност за кредитите 
за държавите членки на МВФ пропорционално на съществуващите им квоти във фонда. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Милиони са заплашени от изселване с края на мораториумите за наемите 
Още преди да настъпи пандемията, всеки четвърти наемател в Европейския съюз e харчeл повече от 40% от доходите 
си за жилища 
Милиони европейски домакинства може да се наложи да напуснат домовете си през следващите месеци, защото не могат 
да си позволят да плащат наем, казват експерти по жилищното настаняване, тъй като свързаните с пандемията 
мораториуми за наеми спират в целия континент. 
Housing Europe, базирана в Брюксел асоциация за социални жилища, изчислява, че 10 милиона домакинства са изложени 
на риск въз основа на техния анализ на проучване на 180 000 души в 27-те държави от ЕС, проведено от Eurofound, което 
се стреми да подобри условията на живот и труд в блока. 
Специалният докладчик на ООН за подходящи жилища, Балакришнан Раджагопал, определи тази цифра като „доста 
консервативна оценка ... предвид високия процент наематели в много европейски страни“. 
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"Замразяването на наемите за уязвимите групи все още е необходимо в региони и градове, където жилищната криза 
е най-остра," добави той. 
В цяла Европа близо една трета от хората са живели под наем през 2019 г., според данни на Евростат. 
Сорча Едуардс, генерален секретар на Housing Europe, заяви, че е необходима „огромна промяна“ в подхода към жилищата 
на континента, пред Thomson Reuters Foundation 
Още преди да настъпи пандемията, всеки четвърти наемател в Европейския съюз e харчeл повече от 40% от доходите си 
за жилища, посочва ООН. 
Броят на социалните жилищни единици е спаднал драстично в някои части на ЕС през последните две десетилетия, като 
Германия, където държавата позволява на наемодателите да отдават частно такива имоти под наем след определен 
период от време, което води до над 50% спад в социалните жилища от 2002 г., според ООН 
В същото време, подхранвани от нулеви или отрицателни лихвени проценти, инвеститори, като например големи фондове, 
се преместиха на пазара на имоти, създавайки допълнително търсене, което доведе до повишаване на цените, каза 
Раджагопал.  
Очаквания за тежка зима 
След като живее в апартамента си в Барселона в продължение на 15 години, Росарио Веласко разказва, че нейният 
наемодател - CaixaBank - е повишил наема й през 2019 г. от 425 евро на 925 евро на месец - около половината от доходите 
й като учител. 
Когато Веласко, 52-годишна самотна майка, се опитва да преговаря банката започна съдебен процес, който може да 
завърши с изгонване, с което тя се бори оттогава. 
CaixaBank не отговорила на искане за коментар. 
Официалните данни показват, че близо 11 000 испански лица и семейства са били изгонени от домовете си през първото 
тримесечие на годината, въпреки държавния мораториум в страната. 
Градските наеми са се увеличили с около 45% от 2015 г., показват данни на публичната финансова агенция Institut Catala 
del Sol и това подхранва социалното отчаяние. 
Всяка седмица десетки хора се мобилизират от профсъюза на наемателите на Барселона, Sindicat de Llogateres, за да се 
опитат да предотвратят изселвания на малки протести из града. 
Говорителят на съюза Хайме Паломера е един от трима души, които в момента са съдени за заплашително и принудително 
поведение, след като протестират срещу опит за изгонване. 
Двамата съвместно обвиняеми наематели преди това са се оплаквали пред собственика и градските власти за плъхове, 
термити и непитейна вода в сградата им. 
Техният наемодател е глобен с 90 000 евро от властите малко преди да заведе делото. 
Процесът, който започна в края на юни, има подкрепа от страна на испанския министър на труда и стотици учени, които 
написаха отворено писмо. 
Достъпните жилища се превърнаха в основен въпрос за правителството. 
Лявата партия Unidas Podemos се съгласи да се присъедини към управляващата коалиция едва миналата година, след като 
получи обещания за законодателство, засилващ контрола върху наемите и спиращ изгонванията. 
Алехандра Хасинто Уранга, говорител на Podemos в Мадрид, заяви, че законът е необходим, за да се предотврати 
"предвидима масивна вълна от изселвания", след като испанският мораториум за наеми приключи през август. 
Синдикатите на наемателите казват, че 40 000 наематели в Испания, 80 000 в Италия и 90 000 във Великобритания скоро 
ще бъдат изправени пред непосредствени заплахи за изгонване. 
„Очакваме тежка есен“, каза Барбара Щенберген, европейски ръководител на Международния съюз на наемателите. 
Политически натиск 
Жилищната криза в Европа вече свали едно правителство в Швеция, след като лявата партия оттегли подкрепата за 
лявоцентристката коалиция на премиера Стефан Лофвен миналия месец заради дерегулацията на наемите. 
Лофвен успя да сформира ново правителство едва на 7 юли, след като се отказа от предложението. 
В Германия за 11 септември в Берлин е планирана голяма демонстрация срещу високите наеми и изселванията. 
Достъпните жилища се превърнаха в крайгълен камък в предизборната кампания в страната, като Зелените, 
Социалдемократите и Лявата партия подкрепиха замразяването на наемите. 
Берлин също провежда референдум на 26 септември дали имотите, принадлежащи на най-големите жилищни 
корпорации в града, трябва да бъдат отчуждени, след като 350 000 берлинци подадоха петиции за гласуване. 
Проучването следва решение на върховния съд на страната през април, с което се отменя ограничението за наемите в 
целия град. 
Юта Хартман, говорител на германския съюз на наемателите Deutsche Mieterbund, заяви, че пандемията е оставила 
„дълбоки следи в бюджетите на германските домакинства“. 
Почти 40% от германците са преживели спад на доходите си по време на коронакризата и „не се очаква обръщане на 
тенденцията“, каза тя. 
Междувременно, Камарата на представителите на САЩ не поднови свързания с пандемията федерален мораториум върху 
изселването, който изтича в събота, след като републикански конгресмен блокира предложението за удължаването му до 
18 октомври, предаде Bloomberg. 
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Изтичането на мораториума може да изложи милиони американци на риск да бъдат изгонени от наетите къщи и 
апартаменти. Наемодателските групи се противопоставят на мораториума, който Центровете за контрол и превенция на 
заболяванията на САЩ приложиха за борба с разпространението на COVID-19 и предотвратяване на бездомността по време 
на пандемията. 
Повече от 15 милиона души в 6,5 милиона домакинства в САЩ в момента изостават с наемите, според проучване на 
"Института Аспен" и "Проекта за защита при изгонване от COVID-19", като общо дължат над 20 милиарда долара на 
наемодателите. 
Върховният съд на САЩ миналия месец реши 5-4 да остави мораториума на CDC. CDC заяви миналия месец, че няма да 
удължи забраната след 31 юли. Забраната беше въведена за първи път от CDC през септември 2020 г. при бившия 
президент Доналд Тръмп. 
Някои щати са избрали да удължат мораториумите за изгонване след 31 юли, включително Ню Йорк, чийто мораториум е 
до 31 август, и Калифорния, където забраната е до 30 септември. 
The National Apartment Association, чиято 82 600 членове колективно управляват над 9,7 милиона апартамента, във вторник 
заведе дело срещу правителството на САЩ и поиска милиарди долари неплатен наем поради мораториума.  
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√ Фабрики на бъдещето, или защо даваме на работниците ненужни умения 
Златният век на производствените и професионалните умения вече не съществува, ако някога е съществувал  
„Това правителство е обсебено да квалифицира нашето население“, каза Борис Джонсън в неотдавнашна реч и остави в 
недоумение какво точно ще включва планът на британския премиер за изравняването на регионите, но производството и 
уменията изглеждат в основата на това. 
Правителството се опитва да постигне ренесанс в професионалното образование със своите ориентирани към индустрията 
курсове за ученици, програми за преквалификация за възрастни и увеличено финансиране за допълнително образование 
като цяло. Заедно с неотдавнашното обявяване на нова „мега-фабрика“ на Nissan в Съндърланд, някои биха могли да 
твърдят, че Обединеното кралство най-накрая се превръща във висококвалифицирана професионална икономика, която 
да съперничи на Германия и Япония, пише проф. Джон Престън в The Conversation. 
За съжаление светът продължава напред. В заводите на бъдещето ролята на уменията ще бъде драстично различна. 
Намираме се в ранните етапи на така наречената индустрия 4.0: дигиталното производство, което се опитва да 
автоматизира и регулира всеки аспект, включително човешкия. Няма никакви признаци, че правителството на 
Обединеното кралство мисли за това или какво означава това за младите хора, които искат да работят в сектора в бъдеще. 
Ученето във фабриките фундаментално преминава от човешки работници към машини. Машините се свързват помежду 
си в това, което често се нарича интернет на нещата-използвайки сензори за събиране на информация и изпращане на 
сигнали обратно към производствения процес - това ще доведе до дълбоки промени в производството до 2030 г.  
Airbus е добър пример. Компанията значително подобри ефективността на монтажните линии за самолети и хеликоптери, 
като събира информация и непрекъснато я връща. Компанията също внася този подход в продукта, използвайки данни от 
самолети в употреба, за да намери начини да подобри следващото поколение. 
 

 
 
Все по -често такива системи ще се оптимизират, като използват машинно обучение с оглед увеличаване на продажбите и 
печалбите. В прекъсване от вековната система, при която производителите (хората) решават какво да произвеждат в 
отговор на това, което потребителите искат, машините започват да играят роля в тези решения, като поемат собствен 
живот. 
Хората все повече ще се използват в заводите основно за обучение на роботи и AI (изкуствен интелект). Разработват се 
роботи, които могат да наблюдават какво правят хората и да се учат, възпроизвеждайки прости движения и модели. Такива 
технологии все още са много ограничени, дори в напредналото производство, но това скоро ще се промени. 
Разбира се, след като бъдат научени, тези човешки умения вече няма да са необходими. Работниците ще открият, че 
способността им да преподават или поне да работят около роботи и AI ще се превърне в най-ценния компонент от тяхната 
база умения.  
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И накрая, същите технологии, които позволяват на компаниите за социални медии да изградят представа за своите 
потребители, ще позволят на производителите не само да наблюдават и симулират своите работници, но и да изградят 
глобална представа за работата и уменията като цяло. 
Дигиталните компании образуват „облаци на уменията“, в които изграждат електронна библиотека с идеални профили на 
служители в различни индустрии, които могат да се използват при набиране на персонал и обучение. Това може да се 
използва за избор на кандидати за работа въз основа на това доколко те отговарят на тези идеални профили, например. 
Облаците на уменията вече се използват от агенции за подбор на персонал, като Workday, за разпределяне на работници 
за работни места в производството и логистиката. 
Разбира се, все още ще има възможности за работници, които могат да работят с новата технология.  
 

 
 
Дигитализирането и автоматизирането на производството обаче може да засили пазара на двойни умения, който 
награждава (малък брой) технически умения на високо ниво, докато всичко останало се извършва от машини. Изглежда, 
че фабриката и свързаната с нея инфраструктура ще се "изравнят", а не работниците.  
Златният век на производствените и професионалните умения вече не съществува, ако някога е съществувал. 
Това повдига сложни въпроси за това какво общество искаме, на които не може непременно да се отговори лесно. 
Един момент, който трябва да се отбележи, е, че при всички приказки за преквалифициране и работни места липсващ 
компонент е гласът на работниците. Правителствата и партиите може да не го харесат, но ако фабриките ще се развиват 
по този път, е необходима някаква форма на колективна собственост или поне социално партньорство, за да се гарантира, 
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че човешките умения и заетостта са осигурени - може би чрез ограничаване на степента, до която в производството се 
използват изкуствен интелект и роботика. 
Профсъюзите, социалните движения и работническите кооперации играят роля в това. Трябва да се изправим пред това, 
което предстои, и да започнем да мислим как ще реагираме на това - след десет кратки години може да е твърде късно.  
Анализът е публикуван за пръв път в The Conversation. 
Джон Престън e професор по социология в Университета на Есекс. Той е изледовател към Съвета за икономически и 
социални изследвания (ESRC) на Великобритания в областта на конфликтите, престъпността и сигурността. 
Престън работи върху социологията на бедствията, извънредните ситуации и екзистенциалната заплаха, както и 
социологията на образованието.  
 
√ Kой печели и кой губи от скока в цените на стоките 
Печалбите за износителите на стоки лесно ще надвишат загубите им през миналата година 
Възстановяването на света от пандемията на коронавирус доведе до скок в цените на енергията, металите и хранителните 
продукти, помагайки на големите износители на стоки, като същевременно удари онези нации, които купуват по -голямата 
част от суровините си от други. 
Стоките като цяло са нараснали с повече от 20% тази година и около 50% в случая на суровия петрол. Индексът на Bloomberg 
Commodity Spot е на най-висока точка от десетилетие и върви към четвъртото си поредно месечно увеличение. Големите 
петролни и минни компании, затрупани с пари, връщат милиарди долари на акционерите чрез дивиденти и обратно 
изкупуване. 
Малко анализатори очакват скоро печалбите да се обърнат и мнозина смятат, че трябва да продължат напред. 
За подобните на Русия и Саудитска Арабия, най-големите износители на енергия в света, това предвещава добри времена. 
За други това натоварва огромно техния платежен баланс и валутите, което води до по-висока инфлация. 
Победители и победени 
Производителите на нефт и газ в Арабския залив ще бъдат най-големите икономически победители тази година, според 
проучване на Bloomberg Economics, проведено сред почти 45 държави. Обединените арабски емирства и Катар ще видят 
нетния си износ да се увеличи с повече от 10% от брутния вътрешен продукт в сравнение с 2020 г., докато Саудитска Арабия 
няма да изостава прекалено много. 
 

 
 
Япония и по-голямата част от Западна Европа ще пострадат, тъй като са принудени да харчат повече за внос. Петте най-
губещи ще бъдат в Азия, като подобни на Виетнам и Бангладеш страдат най-много от по-скъпи горива и храни. 
Трансфер за 550 милиарда долара 
Печалбите за износителите на стоки лесно ще надвишат загубите им през миналата година с разпространението на 
пандемията и почти нулевото търсене на суровини. Bloomberg Economics изчислява, че 550 млрд. долара ще се прехвърлят 
от вносителите към износителите през 2021 г., което е почти двойно обратното прехвърляне от 280 млрд. долара миналата 
година, когато цените се сринаха. 
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В абсолютно изражение Русия ще се възползва най-много, като нейният нетен износ ще се увеличи с почти 120 млрд. 
долара през 2021 г. Следват Австралия, Саудитска Арабия, Бразилия и ОАЕ, всяка с печалби от над 50 млрд. долара. Нетният 
износ на Китай ще намалее с около 218 милиарда долара. Това е далеч по-високо от цифрите от около 55 милиарда долара 
за следващите най-засегнати страни, Индия и Япония. 
САЩ срещу Китай 
Нетният износ на САЩ също ще спадне, но само с 22 милиарда долара, малка сума спрямо 21 трилиона долара годишна 
икономическа продукция. Страната почти е заличила експозицията си на вносни суровини през последното десетилетие 
до голяма степен благодарение на огромното увеличение на производството на шистов нефт и газ. 
 

 
 
Китай също стана по-малко уязвим. Но подобрението е много по-малко, особено що се отнася до енергията. 
Проблеми с храната в Близкия изток 
Цените на храните са се повишили навсякъде през последните 13 месеца и са близо до най-високото ниво от 2011 г. насам, 
според данни на ООН. Това е особен проблем за Близкия изток, където по-високите разходи за всичко, от хляб до месо, 
предизвикаха протестите на Арабската пролет преди 10 години.  
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Седем от 10-те най-слаби страни днес са в региона, според анализ на нововъзникващите пазари на Bloomberg Economics. 
Те включват Йемен, съкрушен от гражданската война, както и Судан, Тунис и Алжир, всички от които напоследък бяха 
свидетели на големи протести заради спада на жизнения стандарт. 
„Бумът на стоките се прехвърля с около 550 милиарда долара към големите производители на природни ресурси като 
Русия, Саудитска Арабия и Австралия от големи вносители като Китай, Индия и Европа. Но по отношение на размера на 
икономиката Виетнам, Бангладеш и Тайланд ще бъдат изправени пред най -високите разходи", смята Зиад Дауд, главен 
икономист на развиващите се пазари на Bloomberg Economics. 
 
√ Повече надзор: Какво реши Политическото бюро на Китай за икономиката 
Властите разтърсиха финансовите пазари с поредица от регулаторни промени последните месеци 
Пекин обеща по-ефективна фискална подкрепа за втората по големина икономика в света и по-строг надзор над IPO-тата 
на китайски компании на чуждвестранните пазари, докато политиците подчертаха икономическите рискове през втората 
половина на годината, съобщава Bloomberg. 
На среща, ръководена от президента Си Дзинпин, Политбюро на Комунистическата партия повтори, че паричната политика 
ще има за цел да поддържа ликвидността разумна и достатъчна, според статия в държавната агенция "Синхуа". Също така 
ще има и повече подкрепа за малкия бизнес и индустрии, които се борят за възстановяване след пандемията. 
Политическото бюро определи външната среда като „все по-сложна и мрачна“, тъй като глобалната пандемия продължава 
да се развива, според "Синхуа". 
Юлската среща на 25-членното Политбюро обикновено е моментът, когато се преразглеждат икономическите резултати 
през първата половина и се определят политическите приоритети за останалата част от годината. Този път срещата 
придоби по-голямо значение, след като властите разтърсиха финансовите пазари с поредица от регулаторни промени, 
които затегнаха контрола върху индустрии от частното образование до технологиите и собствеността. 
Докладът на "Синхуа" не уточнява какви точно мерки ще бъдат предприети за подобряване на системата за надзор за 
листинга на акции в чужбина.  
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Китай ще запази стабилността, приемствеността и устойчивостта на своите макрополитики през втората половина и ще 
гарантира, че икономическият растеж ще остане в разумни граници. 
Разумната парична политика означава, че ликвидността ще бъде поддържана в достатъчна степен, за да помогне на 
малките предприятия и затруднените индустрии да се възстановят, съобщи "Синхуа" след приключването на заседанието 
на Политбюро. 
Проактивната фискална политика би трябвало да бъде по-ефективна, с добър контрол над темповете на емитиране на 
облигации на местните правителства и инвестиции в бюджета, така че резултатите да могат да бъдат постигнати в края на 
тази или началото на следващата година, е мнението на най-висшия руководен орган в Китай. 
Също в петък китайският финансов министър Лиу Кун обеща да поддържа фискалната политика непрекъсната, стабилна и 
устойчива през втората половина на фона на забавянето на растежа на приходите. Фискалната политика „няма да се 
обърне и ще продължи с необходимата сила“ за разширяване на потреблението и инвестициите, каза Лиу на 
пресконференция в Пекин.  
Китайската икономика до голяма степен се възстанови от смущенията, причинени от пандемията на коронавирус, като 
индустриалният сектор видя впечатляващо възстановяване. Производителите обаче се борят с нови предизвикателства от 
по-високите цени на суровините, нарастващите логистични разходи и глобалните затруднения във веригата на доставки. 
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За да подсили забавящата се икономика, Китайската народна банка (PBOC) в средата на юли изненада пазара, като намали 
коефициента на задължителните резерви (RRR) за банките, освобождавайки около 1 трилион юана (154,19 милиарда 
долара) в дългосрочна ликвидност.  
В отделно изявление в петък китайското транспортно министерство заяви, че властите ще засилят надзора върху 
компаниите за превоз на хора и стоки, което добавя към разширяващата се кампания на Пекин за овладяване на интернет 
сектора. Някои фирми в бранша в момента работят нередовно и нарушават лоялната конкуренция, каза министерството.  
Заседанието на Политбюро за първи път обеща да засили „междуцикличното приспособяване“ към макрополитиките, 
фраза, която беше използвана от премиера Ли Кецян по-рано този месец по време на икономически форум. Някои 
анализатори казват, че коментарите означават, че властите ще разглеждат по-дълъг период от време, когато обмислят 
политическа подкрепа и ще избегнат прекомерното стимулиране на икономиката. 
Политбюро също така обеща да стабилизира цените на суровините и доставките и призова за стабилност на цените на 
жилищата. 
 
Мениджър 
 
√ Кирил Петков: Хората, на които спряхме милионите, намериха пролука в ИТН  
Служебният министър Кирил Петков заяви, че бизнесите, на които са били спрени милионите от държавни поръчки и 
възложения, са намерили пролука в партията Има такъв народ. 
В ефира на Би Ти Ви Петков изрази изненада, че е имало атака срещу него от страна на Има такъв народ.  „Ако атаките от 
ГЕРБ и ДСП ги очаквах, защото спрях течовете към бизнеси, свързани с тях, то не очаквах, че такива ще има и от една от 
партиите, обявили се за партия на промяната“, обясни той. Петков добави, че според него това означава, че бизнесите, 
които са печелили обществените поръчки, са пробили и в ИТН. 
„Но едно нещо научих – не е толкова трудно на тези бизнеси да им се спрат парите. Трябва да има хора с воля, които не ги 
е страх. Оказа се, че такива хора има. Сега се запознах с такива хора, с които никога не бях се срещал преди това – като 
например г-н Рашков, който ми каза „Кириле, 30 години го чакам тоя преход, повече не мога, влизаме напред." Това е 
добрата новина“, добави още Петков. 
Лошата новина е, че средствата, срещу които се борим са огромни – 8 млрд. лв. на година не са малко пари, припомни той. 
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До една седмица няма да бъда вече министър, прогнозира Петков. „Беше истинско удоволствие за мен, че в една малка 
България може да има прогрес. Отсега нататък няма да допуснем, до колкото зависи от нас, да няма тайни завери и 
предупреждавам всички, които са част от тях, че има няколко човека, които първо се интересуват, второ са независими и 
трето ще знаят къде да търсят, ако пак започнат да правят схеми“, добави министърът.   
„Хората започват да имат непоносимост. Омръзна им да ги крадат. И докато преди постулатът беше ако не крадат едните, 
ще крадат другите – ето че има хора, които няма да крадат и на които им пука за тази държава. При първата схема на 
новите управляващи – които и да са те – аз ще направя всичко възможно не само да организираме нови протести. 
 
√ Андон Балтаков напуска БНР  
Генералният директор на БНР, Андон Балтаков, е депозирал предсрочно прекратяване на договора си за управление на 
радиото, считано от идния петък, 6 август. За това съобщава самият той в писмо до служителите. 
„Мотивите са дълбоко лични, поради което искрено моля за въздържаност от анализи и коментари… За мен беше и 
привилегия, и невероятна възможност да управлявам БНР в един толкова повратен момент в историята на организацията“, 
коментира Балтаков. 
По думите му основните постижения на радиото са очертани в отчетите до Съвета за електронни медии, като последният 
от тях ще бъде предаден на регулатора в четвъртък. 
„Вярвам, че Съветът за електронни медии ще подбере ръководител, който не е обвързан с политически или икономически 
интереси и който ще продължи работата по трансформацията на организацията“, допълва още генералния директор. 
Новината бе потвърдена преди минути и в неговия личен профил в социалната мрежа във Facebook, в която бе публикувано 
и официалното писмо до председателя на СЕМ, Бетина Жотева. 
Това не е първият случай, в който Балтаков обявява оттегляне от обществената медия – направи го и през миналия 
октомври в знак на протест срещу проект за промени в Закона за радиото и телевизията, който бе качен за обществено 
обсъждане от Министерството на културата. Проблемът бе, че липсват текстове, одобрени от БНР при обсъждането в 
работната група по промените. 
 
√ Гръцкият премиер предупреди за възможен режим на тока в страната  
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова жителите на страната да пестят електроенергия, за да не се стига режим 
на тока, предаде водещото местно издание Kathemerini. 
Причината е голямото потребление на ток от климатиците в жилищата, заведенията и офисите заради гореща вълна, която 
се очаква тази седмица. Температурата в Гърция достига 46 градуса на някои места, най-високата от 35 години насам. През 
последната седмица над 1000 души в Гърция починаха от топлинен удар. 
Мицотакис посети централата на електрическия мрежов оператор DEDDIE, където говори пред журналисти и изтъкна, че 
властите са взели всички предпазни мерки за избягване прекъсвания на тока. Той обаче настоя гърците да изключат всички 
ненужни консуматори на електричество и леко да повишат температурата, на която са настроени климатиците, за да се 
намали натискът над националната енергийна система. 
Kathimerini цитира метеоролога Костас Лагуврадос, според когото със сигурност сегашната вълна ще заеме място в топ 10 
по продължителност през последните три десетилетия и половина. Той напомни, че две от горещите вълни сред десетте 
най-продължителни са регистрирани през 2021 г. Според него такива явления ще се случват все по-често и ще продължават 
повече. 
 
√ Инвестициите в технологични стартъпи в САЩ достигнаха ново рекордно ниво  
Големите компании за управление на активи засилиха доминантната си позиция в Силициевата долина през последното 
тримесечие, изтласквайки рисковите инвеститори от някогашният им нишов бизнес, пише „Уолстрийт джърнъл“. 
Хедж фондове, взаимни фондове, пенсионни фондове и други т.нар. нетрадиционни рискови инвеститори са били по-
активни през второто тримесечие на 2021 г., отколкото през който и да е друг период, сочат данни на компанията за 
пазарни проучвания Pitchbook Data. Тези фирми са взели участие в 42% от сделките за стартъп финансиране, като същите 
тези споразумения са отговорни за повече от три четвърти от инвестирания капитал, отбелязват от  Pitchbook. 
Инвестициите в американски стартъпи през първата половина на 2021 г. са достигнали 150 млрд. долара, надминавайки 
годишното финансиране за всяка година преди предходната, става ясно още от доклада на компанията за пазарни 
проучвани. 
Големите компании за управление на активи разполагат с огромен капитал, движат се бързо и по-рядко искат места в 
борда на директорите или директно участие при взимането на решения в компаниите. Всичко това ги прави по-
привлекателни за основателите на стартиращи компании, показват интервюта с инвеститори и с ръководители на стартъпи. 
Резултатът е главозамайващ темп на сключване на сделки. 
Големите мениджъри на пари от доста време отделят част от портфейлите си за инвестиране в традиционни фирми за 
рисков капитал. Мнозина от тях обаче вече започнаха да инвестират дириктно в стартъпи на фона на ниските лихви, 
търсейки по-добра възвращаемост от технологичните компании. През годините традиционните рискови инвеститори ги 
определяха като „туристи“ или „глупави пари“, които не са имали нужните умения за да инвестират в стартъпи. Те обаче 
не се отказаха от този си подход, като сред 10-те Топ инвеститора в стартъпи (в доларово измерение) половината са 
нетрадиционни рискови инвеститори, включително Fidelity Investment и Tiger Global Management. Според Pitchbook броят 
на кръговете за финансиране на стартъпи, които включват нетрадиционни рискови инвеститори, се е удвоил през 
последното десетилетие. 

https://www.wsj.com/articles/tech-startup-financing-hits-records-as-giant-funds-dwarf-venture-capitalists-11627822800


20 

 

Британската фирма за управление на активи Baillie Gifford, която отговаря за активи на стойност над 450 млрд. долар, 
направи първата си инвестиция в стартъп през 2012 г., а през 2019 г. даде представи специален портфейл за вливане на 
сериозни количества капитал в частни компании в късен етап на развитие, казва мениджърът на портфейла Робърт Нацлър. 
Някои традиционни фирми за рисков капитал се отдръпват от старите си практики, за да не изостанат в надпреварата.За 
да действат бързо, някои рискови инвеститори заявиха, че намаляват одитите и проверките на клиентите и че влагат повече 
доверие в думите на основателите на стартъпи за печалбата и загубата. 
„Вече няма фондове за рискови инвестиции с ценова дисциплина“, рисковият инвеститор Кийт Рабоа. 
В периода от 2016 до 2019 г. е имало средно по 35 кръга на финансиране на месец, които са достигнали 100 млн. долара и 
повече, показват данните на CB Insights. Тази година е имало по 126 сделки месечно 
Всичкото това финансиране вдигна до небесата оценките на компаниите, а това увеличи печалбите на хартия на всички 
типове инвеститори в стартъпи. Преди пет години 14 стартъпа получиха пазарна оценка от 1 млрд. долара или повече в 
тримесечието от април до юни. През същият период на тази година такъв резултат постигнаха 136 компании. 
 
√ Англия и Шотландия пускат без карантина напълно ваксинираните от ЕС и САЩ 
От 4 ч. вчера британско време (3 ч. по Гринуич) пътниците, които са напълно ваксинирани срещу коронавируса в ЕС и САЩ, 
ще могат да пътуват до Англия и Шотландия, без да спазват карантина. Досега от карантина се освобождаваха само 
пътниците, които са били ваксинирани в Обединеното кралство. От тази мярка обаче са изключени пристигащите от 
Франция, предаде Франс прес.  
Това позволи на много хора, които се оказаха разделени с близките си например от двете страни на Атлантическия океан, 
да се съберат отново след повече от година, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.  
На лондонското летище Хийтроу първите пътници, идващи с полет от Ню Йорк, не криеха радостта си, а някои дори 
избухнаха в сълзи, докато се прегръщаха с роднините си, дошли да ги посрещнат. Сред тях бяха 72-годишната Сю Блейк и 
71-годишният Майкъл Блейк, които от ранни зори очакваха сина им Елиът и неговото семейство, пристигащи от Ню Йорк. 
Те споделят, че изминалите 18 месеца за тях са били много трудни.  
Досега за страните, включени в т. нар. "кехлибарен списък", Обединеното кралство налагаше карантина на пристигащите. 
Тя продължаваше от 5 до 10 дни. Към нея имаше и изискване за закупуване на скъпи тестове за коронавируса. Сред 
страните в "кехлибарения списък" попадат голяма част от туристическите дестинации, сред които ЕС и САЩ. 
Мярката обаче не касае пристигащите от т. нар. "червени страни"  като Индия, Обединените арабски емирства, Южна 
Америка, откъдето засега могат да се връщат само граждани на Обединеното кралство. Те обаче трябва да спазват 10-
дневна карантина за тяхна сметка в специално предназначени за това хотели. 
 
√ Германия отчете ръст на продажбите на дребно през юни  
Продажбите на дребно в Германия нараснаха през юни двойно по-силно от очакваното. Те скочиха през юни с 4,2% спрямо 
май, когато нараснаха с 4,6%, докато очакванията на финансовите пазари бяха за тяхно доста по-слабо повишение с 2 на 
сто. Спрямо юни 2020 г. те се повишиха с 6,2%, а в сравнение с февруари 2020 г. са се повишили с 9,1 на сто., показват данни 
на федералната статистика Destatis, цитирани от БНР.  
Продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия нараснаха през юни с 1,4%, докато оборотът на нехранителни стоки 
скочи с 9%. 
Германската икономика се върна към растежа през второто тримесечие, но възстановяването й е по-слабо от очакваното 
на фона на затрудненията във веригите на доставки, показаха данни на Destatis, публикувани пред дни.  
Свързаните с веригите на доставки притеснения и нарастващите в последно време коронавирусни инфекции поради по-
заразния вариант "Делта" обаче влошиха икономическите перспективи. Независимо от това, Бундесбанк (Централната 
банка на Германия) очаква ръст на БВП на страната от 3,7% за тази година и от 5,2% през следващата година. 
Проучване от миналата седмица пък показа, че потребителските нагласи за август бележат стабилизация, тъй като 
немските купувачи изглежда по-готови да харчат, но в същото време са по-малко оптимистично настроени относно 
икономическите перспективи с оглед на притесненията около нарастващия брой случаи на Covid-19.  
 
√ Германия с рекордни приходи от сертификати за въглеродни емисии  
По-високите цени за квотите въглеродни емисии са донесли 2,4 милиарда евро (2,9 милиарда долара) на германската 
хазна през първите шест месеца на годината. Това съобщи днес службата за търговия с емисии, цитирана от ДПА. 
За сравнение, за цялата минала година приходите бяха 2,7 милиарда евро. Досегашният рекорд от 3,2 милиарда евро, 
регистриран през 2019 година, може да се окаже надминат. 
Такива сертификати трябва да купуват електроцентрали и промишлените отрасли, които емитират големи количества 
парникови газове. Допълнителни сертификати могат да бъдат придобити чрез търгове на енергийната борса в Лайпциг, 
където цената им се повиши през последните месеци. 
Миналата година сертификат за емитиране на тон въглеродни емисии струваше средно под 25 евро. Цената нарасна до 33 
евро през януари и до 52 евро през юни. Това увеличение се дължи отчасти на по-малкия брой достъпни сертификати, като 
целта е да се насърчат инвестициите в съкращаването на емисии. 
Растежът, наред с по-високите цени на горивата, допринася за поскъпването на електроенергията, чийто цени на едро 
достигнаха максимум от 2008 година. 
Приходите от продажба на сертификати за емисии въглероден диоксид са само част от постъпленията при търговията с 
емисии. Значително повече средства идват от транспорта и отоплението. От началото на годината се плащат 25 евро на 
тон за течните горива, мазута и газа. 
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Финансовото министерство на Германия очаква приходите от този източник да са над 7,4 милиарда евро тази година. 
Финансовите постъпления ще нараснат допълнително в близко бъдеще, тъй като цената на сертификата за въглеродни 
емисии ще се повиши до 55 евро за тон до 2025 година. 
 
√ Китай измества Япония като водещ вносител на втечнен природен газ в света  
Пазарите на природен газ започнаха годината със силно възстановяване. В последния си тримесечен доклад 
Международната енергийна агенция (IEA) посочва, че глобалното потребление на това гориво ще се увеличи с 3,6% тази 
година и средно с 1,7% през следващите три години, така че през 2024 г. Агенцията прогнозира, че светът ще усвои около 
4,3 млрд. м3 газ. Това е със 7% повече спрямо 2019 г., преди да избухне здравната криза, пише eleconomista.es.  
Увеличаването на потреблението на газ тази година е резултат от възстановяването на икономическата активност след 
въздействието на пандемията. Към това обстоятелство ще се добави през следващото тригодишно време заместването с 
газ на други по-замърсяващи горива, като въглища и нефт, в сектори като производство на електроенергия, промишленост 
и транспорт.  
Почти половината от увеличението на търсенето на газ до 2024 г. (47%) се очаква да дойде от Азиатско-тихоокеанския 
регион, начело с Китай. Всъщност само страната ще представлява 30% от общото увеличение, което се дължи на 
индустриалния и газовия сектор.  
Между януари и май тази година потреблението на газ в Китай регистрира годишно увеличение от 17%. Използването на 
газ в сектора за производство на електроенергия нарасна още повече през май, тъй като горещото време в началото на 
лятото в Южен Китай предизвика увеличение на търсенето на електроенергия в момент, когато наличността на ядрена, 
водна и въглищна енергия беше ограничена. Само през май Китай внася повече от 7 милиона тона втечнен природен газ 
(LNG), 25% повече от обема, внесен през май на предходната година.  
Според консултантската компания Drewry китайският внос на втечнен природен газ е достигнал рекордни нива досега, 
измествайки Япония като водещ вносител на втечнен природен газ в света. Въпреки че потреблението на газ в японската 
страна се е увеличило с 9% на годишна база през първите четири месеца на годината, се очаква да намалее с 2% през 2021 
г., тъй като ядрената енергия се рестартира и нарастващото производство на слънчева енергия ограничава изгарянето на 
газ в електроенергията сектор за производство през останалата част от годината.  
От края на миналата година и началото на 2021 г. Югоизточна Азия претърпя екстремна студена вълна, която изчерпа 
запасите от газ и предизвика търсенето му, поради което някои страни като Китай започнаха да натрупват запаси от това 
гориво от този момент, за да избегнат недостига на газ, претърпян през тази зима. Поради това страната, ръководена от 
Си Цзинпин, достигна рекордна цифра при вноса на втечнен природен газ през януари, когато регистрираните ниски 
температури доведоха до високо търсене на електроенергия и отопление.  
Китай очаква ръстът в търсенето на природен газ в страната да се ускори тази година с 10% повече в сравнение с 2020 г., 
тъй като икономиката се възстановява и потреблението на гориво се дължи на прехода на страната към енергийни 
източници с ниски въглеродни емисии.  
Неотдавнашното обещание на Китай да постигне нулеви емисии до 2060 г. ще насърчи използването на газ (както като 
резервно средство за възобновяеми източници, така и като заместител на въглищата) поне в средносрочен план. Една от 
първите стъпки за постигане на тази цел е стартирането на въглероден пазар за енергийния сектор с 2225 регистрирани 
централи, чиито годишни емисии надхвърлят 26 000 тона CO2e. Китайският пазар на въглерод се различава от този в ЕС по 
това, че няма ограничение на емисиите, а по-скоро механизъм за разпределение въз основа на тарифи, който ще варира 
в зависимост от нивата на производство на фабриките.  
Индия, от своя страна, също ще играе важна роля на пазара на газ. Въпреки че краткосрочните перспективи бяха 
помрачени от увеличаването на инфекциите с Covid-19 главно през април и май, перспективите за растеж на търсенето на 
газ в средносрочен план за четвъртия по големина вносител на втечнен природен газ в света са солидни. Това е 
благодарение на увеличаване на търсенето на газ от нейната индустрия, което постепенно ще се разшири до други сектори 
- жилищни, търговски и транспортни, тъй като страната разгръща своите градски газоразпределителни мрежи. Експертите 
смятат, че потреблението на газ в Индия може да нарасне между 6% и 8% през 2021 г., ако страната успее да излезе от 
пандемията.  
В случая с Корея търсенето на газ през 2021 г. се очаква да се увеличи с 5% на годишна база. Въпреки това, от 2022 г. се 
очаква увеличаването на търсенето на газ да се забави в резултат на по-ниското търсене на газ в електроенергийния сектор 
след включването на нови ядрени мощности (5,6 GW) и въглища (7,3 GW).  
По отношение на развиващите се пазари в Южна и Югоизточна Азия, производството на електроенергия ще продължи да 
бъде основният двигател на търсенето на газ, подкрепено от нарастващото търсене на електроенергия и развитието на 
нови мощности за производство на газ. 
Увеличаването на търсенето е накарало цената на газа да се повиши до нива, невиждани досега, както на азиатските 
пазари, така и в Европа. Последният бюлетин за пазарните цени, изготвен от GasIndustrial, показва, че за две седмици от 
12 до 25 юни цената на газа е скочила, като средните спот цени на европейските хъбове се повишиха с 11,8% до 29,02 
евро/MWh. Максималните дневни цени в холандския TTF - референтен индекс в Европа - достигнаха до 32 евро/MWh, 
докато минималните дневни цени се появиха в италианската MGP, като регистрираха минимум 26,44 евро/MWh.  
С напредването на лятото цените на газа продължават да растат. Фючърсите на газ в TTF продължават да записват най-
високите си стойности за всички времена, като стойностите достигнаха 38 евро/MWh през първата седмица на юли. 
Поведението на цените на газа през следващите две седмици обаче започна да показва низходяща тенденция, което може 
да показва, че максимумите вече са достигнати, пише още изданието.  

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11347004/08/21/China-desplaza-a-Japon-como-primer-importador-mundial-de-GNL-.html


22 

 

Увеличението на цените на газа, заедно с увеличение от над 150% на цените на правата за емисии на CO2, чийто 
исторически максимум от 57,77 €/тон, достигнат на 5 юли, причиняват значително повишаване на цените на европейските 
пазари на електроенергия.  
Високите цени на природния газ и CO2, към които трябва да добавим и високите цени на електроенергията, които 
достигнаха 99,80 евро/MWh, ще представляват значителна бариера пред икономическото възстановяване на Европа, 
поради по-голямата зависимост от руския газ и възход на азиатската конкуренция за този въглеводород.  
 
√ Москва ще използва само електробуси по градските линии от 2025 г.  
Москва ще използва само електрически автобуси по градските маршрути от 2025 г. Това заяви министърът на 
промишлеността и търговията на Руската федерация Денис Мантуров в интервю за Иля Доронов за РБК-ТВ, предава ТАСС.  
"Москва например е град номер едно в Европа по брой електрически автобуси. Вече има 600 бройки, а нашите колеги 
планират да увеличат своя автопарк. До 2025 г. ще има само електрически автобуси по градските маршрути", обясни той.  
Мантуров потвърди, че очаква да започне производството на електрическия автомобил Zetta до края на годината. "Zetta е 
най-малката електрическа кола днес, която се разработва, тестовете й приключват. Очакваме серийното производство да 
стартира до края на годината", каза министърът.  
По-рано зам.-ръководителят на Московското метро Юлия Темникова заяви, че от 2021 г. Москва ще спре да закупува 
дизелови автобуси за пътнически превози, преминавайки към закупуването на електрически автобуси. Според нея 
увеличаването на броя на електрическите автобуси през следващите две години ще намали емисиите с 86 хиляди тона 
годишно.  
Планира се през 2022 г. броят на електрическите автобуси в града да достигне 820, а до 2024 г. ще надхвърли 2,2 хиляди, 
като това е една трета от целия градски транспорт.  
 
√ Петролът продължава да поевтинява  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник на фона на опасенията от нови ограничителни мерки в 
редица страни заради разпространението на коронавируса и забавянето на фабричната активност на ключови пазари, 
предаде Ройтерс 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,14 долара, или 0,19 %, до 72,75 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,13 долара, или 0,18%, до 71,13 долара за барел. 
В понеделник и двата сорта поевтиняха с повече от 3%. 
Анализаторите на ANZ акцентираха върху възраждащите се икономически пандемични рискове за Китай, който е един от 
водещите потребители на петрол. „Случаи на силно заразния вариант Делта са регистрирани в 14 от 32 провинции. Това 
може да доведе до допълнителни ограничения на мобилността“, коментират те.   
Анализаторите също така посочиха като притеснително забавянето на фабричната активност, както в Китай, така и в САЩ. 
„Китайската икономическа активност продължи забавянето си през юли, като официалният PMI индекс за промишления 
сектор на Китай се понижи до 50,4 през юли от 50,9 през юни. В същото време производственият ISM индекс в САЩ падна 
до 59,5 през юли спрямо 60,6 пункта през юни. Това е най-ниското ниво на индекса от януари“, коментират от ANZ. 
Според предварително проучване на Ройтерс запасите от суров петрол и петролни продукти в САЩ са намалели през 
миналата седмица, като се очаква запасите от дестилати и бензин да се понижат за трета поредна седмица. 
 
√ Ръст на борсите в Европа на фона на данните за промишлената активност  
Европейските акции се повишиха в ранната търговия в понеделник, предаде Ройтерс. Фокусът на пазара бе насочен към 
корпоративните отчети. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,98 пункта, или 0,65%, до 464,72 пункта. Немският показател DAX записа 
ръст от 41,08 пункта, или 0,26%, до 15 585,47 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна със 73,29 
пункта, или 1,04%, до 7 105,59 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 58,46 пункта, или 0,88%, до 6 671,22 пункта. 
Листнатите в Лондон акции на британския кредитор HSBC поскъпнаха с 0,54%, след като фокусираната върху Азия банка 
отчете силен скок на печалбата преди данък за първото полугодие и възстанови изплащането на дивиденти. Печалбата 
преди данъчно облагане на банката нарасна повече от два пъти през първата половина на 2021 г., достигайки 10,84 млрд. 
долара за периода януари-юни  спрямо 4,32 млрд. долара за същия период на предходната година. Анализаторите 
очакваха печалба от 9,45 млрд. долара. 
Акциите на британската инженерна фирма Meggitt скочиха с цели 56,56% до рекорден връх, след като американската 
индустриална компания Parker-Hannifin съобщи, че ще придобие британския си конкурент в сделка, оценявана на 8,76 
млрд. долара. 
Цената на книжата на Axa се повиши с 3,91%, след като френският застраховател отчете 180% ръст на печалбата за първото 
полугодие. 
В същото време акциите на германския му конкурент  Allianz поевтиняха с 7,69%, след като американските регулатори 
започнаха проверка, свързана с Allianz Global Investors’ Structured Alpha Funds. 
До момента малко повече от половината компании от STOXX 600 са представили финансовите си отчети за второто 
тримесечие, като 67% от тях са надминали прогнозите за печалба на анализаторите, сочат данните на Refinitiv IBES. 
На пазара се отразиха и данните за производствената активност в еврозоната. Окончателният промишлен PMI индекс на 
агенция IHS Markit се понижи слабо през юли до 62,8 пункта от рекордния връх през юни на ниво от 63,4 пункта, но при 
предварителен индекс на ниво от 62,6 пункта. Нивото от 50 пункта разделя растежа от свиването. 

https://tass.ru/ekonomika/12038765
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Оптимизмът около сезона на отчетите в Европа подкрепи бенчмарка STOXX 600 който завърши юли с шести пореден 
месечен ръст въпреки притесненията за инфлацията, нарастващия брой на заразните с коронавирус и регулаторния натиск 
в Китай. 
Акциите на Heineken поскъпнаха с 1,45%, след като вторият по големина пивовар в света отчете по-добра от очакваното 
печалба за първото полугодие, но предупреди, че нарастващите цени на суровините може да се отразят негативно на 
маржовете. 
Цената на книжата на германския автомобилен производител Daimler се повиши с 2,42%, след като Goldman Sachs запази 
рейтинга си „купувай“ за акциите на компанията. 
Загуби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в петък, следвайки поевтиняването на акциите на Amazon, 
предаде Си Ен Би Си. Въпреки това S&P 500 записа шести пореден месечен ръст. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 149,06 пункта, или 0,42%, до 34 935,47 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 23,89 пункта, или 0,54%, до 4 395,26 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 105,59 пункта от стойността си, или 0,71%, достигайки ниво от 14 672,68 пункта. 
Акциите на Amazon поевтиняха със 7,56%, след като приходите на компанията за тримесечието на отговориха на 
очакванията на анализаторите, Основаната от Джеф Безос компания отчете приходи от 113 млрд. долара за второто 
тримесечие, което представлява 27-процентов ръст спрямо приходите от  88,9 млрд. долара за същия период на миналата 
година. Въпреки че това е трето поредно тримесечие на приходи от над 100 млрд. долара, този резултат не отговори на 
прогнозите на анализаторите, анкетирани от Refinitiv, които залагаха на приходи между 115 млрд. долара. 
В същото време цената на книжата на Pinterest се срина с 18, след като компанията отчете загуба на месечни потребители 
в периода април-юни. 
Водещите индекси успях да запишат добро месечно представяне, въпреки че през последните сесии волатилността 
нарасна на фона на опасенията за икономическото възстановяване, породени от разпространението на Делта варианта на 
коронавируса.  Nasdaq и Dow се повишиха съответно 1,2% и 1,3% през юли, а S&P 500 напредна с 2,3% за месеца. 
По-слабите от очакваното данни за американската икономика отслабиха опасенията, че Федералния резерв ще свие 
покупките на активи. Брутният вътрешен продукт на САЩ е нараснал с 6,5% на годишна база през второто тримесечие, 
което е значително под прогнозата на Dow за ръст от 8,4%. 
В сряда председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че макр икономиката да е изминала дълъг от началото 
на рецесията, предизвикана от пандемията от короанвируса, тя все още не се е възстановила достатъчно, за да може 
централната банка да промени хлабавата си парична политика. 
Цената на книжата на Procter & Gamble се повиши с 2,02%, след като гигантът в сферата на потребителски стоки надмина 
очакванията на анализаторите за приходите и печалбата си за последното тримесечие. Компанията обаче предупреди, че 
нарастването на разходите за суровини може да засегне печалбата му идната година. 
Акциите на Robinhood поскъпнаха с 0,95%, след като завършиха борсовия си дебют със спад от 8% предходната сесия. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в първата сесия за 
седмицата въпреки по-слабия растеж на промишлената активност в Китай през юли, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият PMI индекс, изготвян от Caixin и Markit, достигна 50,3 пункта през юли от 51,3 през юни. Анализаторите, 
анкетирани от Ройтерс, очакваха спад до 51,1 пункта. Това е най-ниското ниво на индекса от 16 месеца насам. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite записа ръст от 66,93 пункта, или 1,97%, до 3 464,29 
пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 51,30 пункта, или 2,15%, до 2 436,92 пункта. 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng се повиши с 274,77 пункта, или 1,06%, до 26 235,8 пункта. Акциите на производителя на 
електрически автомобили Xpeng поскъпнаха с 10,66%, след като компанията отчете рекордни доставки през юли. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 497,43 пункта, или 1,82%, до 27 781,02 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi напредна с 20,72 пункта, или 0,65%, до 3 223,04 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 отчете ръст от 98,8 пункта, или 1,34%, до 7 491,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 1,60 пункта, или 0,28%, до 572,04 пункта. BGBX40 се повиши с 0,27 пункта, или 0,21%, до 127,06 пункта. BGTR30 
напредна с 0,99 пункта, или 0,16%, до 614,97 пункта. BGREIT записа ръст от 9,52 пункта, или 0,32%“ до 162,87 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Гърция очаква първия транш от ЕС по Плана за възстановяване до дни  
Този петък, 6 август, е най-вероятната дата, на която Гърция се очаква да получи първия транш европейско финансиране 
по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност 4 милиарда евро, заяви днес алтернативният министър на 
финансите Тeодорос Скилакакис пред парламента, съобщава в. "Катимерини". 
Той отбеляза, че по този начин Гърция може да стане първата страна от ЕС, която ще получи транш от извънредния пакет 
грантове и заеми, предназначен за възстановяване на икономиката и засилване на устойчивостта й. Министърът отбеляза, 
че това е "една особено важна перспектива, тъй като ще даде ясно послание на пазарите, че Гърция върви напред", 
допълва БТА. 
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Сумата от общо 30,5 милиарда евро по националния план "Гърция 2.0" ще пристигне в страната до 2026 г. под формата на 
субсидии и заеми и ще промени Гърция, подчерта Скилакакис, отбелязвайки, че "12,7-те милиона евро заеми ще 
мобилизират двойни инвестиционни ресурси". 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1, 6 - Заради "много лични" причини БНР без шеф. СЕМ кани Великова или Волгин да управляват временно 
като тест за ставащото в радиото 
в. Монитор - стр. 1,2,3 - Бактерия разболява рибите в Черно море 
в. Телеграф - стр. 1,4,5 - Море през август гълта 200 лв. на ден 
в. Труд - стр. 1,4 - Бензинът стига дo 3,20 лв. с нов акциз 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 2, 3 - Румънци спасяват сезона на Север, наплив на българи в малките градчета на юг, курортите задръстени 
от коли 
в. 24 часа - стр. 4, 5 - Колко министри ще бъдат харесани - днес ясно ще има ли кабинет в петък, или пак вот 
в. 24 часа - стр. 7 - ДБ натиска за строеж на нова педиатрия, но "забрави" да го обсъди със строителя 
в. 24 часа - стр. 11 - Поскъпване на имотите, невиждано от 20 години 
в. 24 часа - стр. 12 - С 293 лева на борсата токът закова рекорд 
в. Монитор - стр. 6 - Доц. Ангел Кунчев: Вече сме в четвъртата COVID вълна 
в. Телеграф - стр. 7 - 148 пътници в капан на летите София 
в. Труд - стр. 19 - Финансирането на ВЕИ-та е твърде щедро 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 16, 17 - Мира Радева, социолог: Нови лица управляват - добре, но не знаем накъде ще ни водят 
в. Монитор - стр. 11 - Валентин Маринков, председател на Българската асансьорна асоциация (БАА): 15 години ще трябват 
за подмяна на старите асансьори 
в. Телеграф - стр. 13 - Проф. Тодор Кантарджиев: Ваксините пазят 91 % от влизане в болница 
в. Труд - стр. 12,13 - Политологът д-р Любомир Стефанов пред "Труд": Президентът стои интимно близо до сглобяването 
на този кабинет 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 15, 16 - 4 вида антиваксъри 
в. Монитор - стр. 10 - Ден година храни 
в. Телеграф - стр. 12 - Обезщетение, ако самолетът закъснее над 3 часа 
в. Труд - стр. 1,11 - Преспа не е Скопие, нито пък София 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Отчетът на Кирил Петков - какво успя и какво не успя да свърши досега служебният икономически министър. Гост 
в студиото Кирил Петков. 

- В очакване на нов кабинет - ще се подреди ли политическият пъзел? Анализ на доц. Росен Карадимов и Нидал 
Алгафари. 

- На прага на новата вълна - за мерките и ваксинирането. Разговор с проф. Тодор Кантарджиев. 
- Новата бежанска вълна - за ситуацията в Афганистан и международния отзвук. 
- Къде и как продължават пътните ремонти в София. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Политическо напрежение преди обявяването на кабинета на Слави Трифонов. Каква е цената на подкрепата - 

Арман Бабикян от „Изправи се БГ! Ние идваме!". 
- След поредното нападение на питбул, завършило в болница, кой следи за спазването на закона? Трябва ли да се 

регламентира притежанието и отглеждането на определени породи кучета? 
- Километрични опашки на границата със Сърбия. Защо шофьори са принудени да чакат с часове на жегата, за да 

влязат в България? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 3 август 
София. 

- От 11.30 ч. в зала „Изток" на Народното събрание Временна комисия за изработване на проект на Правилник за 
организацията и дейността на Четиридесет и шестото Народно събрание ще проведе заседание. 

- От 14.00 ч. в зала „Изток" на Народното събрание ИТН ще проведе среща с „Изправи се БГ! Ние идваме! 
- От 15 30 ч в зала Изток" на Народното събрание ИТН ще проведе среща с От 15.30 ч. в зала „Изток" на Народното 

събрание ИТН ще проведе среща с „Демократична България". 
- От 17.00 ч. в зала „Изток" на Народното събрание ИТН ще проведе среща с БСП. 
- От 10.30 ч. зам.-кметът на Столична община по направление строителство инж. Ангел Джоргов ще провери 

изграждането на втори корпус на 52 училище „Цанко Церковски" и спортно игрище и в район „Витоша". 
- От 18.00 ч. в храм „Покров Богородичен" ще се състои Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица. 

*** 
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Варна. 
- От 9.00 ч. в 1-ва и във 2-ра аудитория на Медицинския университет ще се проведе кандидатстудентски изпит за 

специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „Магистър". 
*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа в парк „Дружба" ще се проведе Празник на открито в рамките на Световната седмица на кърменето. 
*** 
Пловдив. 

- От 11.00 ч. в централната конферентна зала в УМБАЛ "Свети Георги" ръководителят на Представителството на 
Европейската комисия в България Цветан Кюланов ще участва в церемония по приемането на първия 
специализиран робот за дезинфекция срещу коронавирус, доставен по линия на общата поръчка на Комисията за 
различни болници в Европейския съюз. 

*** 
Русе. 

- От 16.30 ч. в заседателна зала на Общината ще се проведе награждаване на военнослужещи от състава на 
Военноморските сили от кмета Пенчо Милков. 

- От 18.00 ч. в двора на „Флотската кула" ще се състои военен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната 
плоча на капитан-лейтенант А. Е. Конкевич. 

- От 19.00 ч. пред „Паметника на моряка" ще се проведе военен ритуал по поднасяне на венци и цветя. 
- От 20.00 ч. пред входа на Доходното здание ще се състои концерт на Представителния духов оркестър на 

Военноморските сили. 

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

