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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
В. Труд 
 
√ Правителството предлага помощ за фирми само при 40% спад на оборота 
Бизнесът настоява да се подпомагат и фирмите с по-малко намаление на приходите  
Мярката 60/40 за запазване на заетостта да важи за фирми, които докажат 40% спад на оборота, а не 20%, както досега. 
Това предлага служебното правителство. Така на практика мярката спира да работи, защото единици фирми ще могат да 
отговорят на новите критерии. За да се докаже такъв спад на приходите, излиза, че фирмата трябва да е във фалит. 
Промяната на мярката е обсъдена с работодателите и синдикатите на работна среща късно вечерта в понеделник. Спадът 
от 40% за юни и юли трябва да е спрямо съответния месец на 2019 година, обясни пред „Труд” Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Държавата отново ще покрива 60% от разходите за труд, както досега. По думите му се предлага минимална корекция в 
дизайна на мярката, защото само така може да се получи бърза нотификация от Европейската комисия. Преди дни 
социалният министър Гълъб Донев обяви, че мярката за запазване на заетостта 60/40 ще продължи още два месец. Схемата 
ще се удължи в рамките на вече заложения размер от 1,5 млрд. лв., като към момента изразходваният ресурс е малко над 
1,4 млрд. лв. 
Според бизнеса обаче трябва да има подкрепа и за фирмите, които имат спад на оборота между 20% и 40%. „Получава се 
следната ситуация - ако се дава подкрепа за всички при 20% спад на оборота, е много солидна подкрепа, която изкривява 
пазара. Но пък за една фирма с 35% спад на оборота също трябва да има подкрепа”, допълни той. 
Затова от бизнеса ще предложат На компаниите със спад под 40 на сто от оборота да се дава подкрепа за дните, в които 
реално служителят не работи. Например, ако е на непълно работно време или работи 4 дни, а петия - не, защото фирмата 
няма работа, то държавата да плаща 75% от заплатата му само за деня, в който не е зает, обясни председателят на АИКБ. 
Предстои предложенията да бъдат обсъдени и на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което 
ще се проведе тази седмица. 
Междувременно от Икономическия и социален съвет приеха резолюция, с която се настоява правителството да 
предприеме мерки за продължаване на икономическата и социална подкрепа на бизнеса и заетостта. 
Съветът настоява, да се въведе нова мярка 75/100 за подкрепа на заетостта и доходите на работниците и служителите, да 
продължи реализацията на проект „Заетост за теб”, да се разработи подобен проект в областта на селското стопанство, да 
се разработи програма „Подкрепа за рестарт”, насочена към самоосигуряващите се. 
Дано заемите без обезпечение не останат само намерения, посочват хотелиери 
Спирането на помощта ще бъде пагубно 
Искат да действа поне до септември 
Ако мярката 60/40 не бъде удължена поне до края на септември, то бизнесът е обречен, посочват от Българската 
хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). При трудния летен сезон, който ще започне много късно и ще продължи 
много кратко, тази помощ за хотелиерите е от жизненоважно значение, категорични са от БХРА. 
От октомври-ноември 2020 г. са подписани договори за подпомагане на средни предприятия, които не са изплатени и до 
момента, припомнят още от организацията. И подчертават, че за да изпълнят изискванията на програмата за 
кандидатстване, някои инвеститори са се принудили да теглят кредити. Сега забавянето на помощта не само не помага на 
хотелиерите да оцелеят, но ги затруднява и допълнително финансово в момент на тежка криза. „Тези средства са 
жизненоважни за оцеляването на хотелиерите, които очакват обезщетенията в продължение на месеци. Бавят се и 
средствата по програмата за компенсации за затворените заведения за март и април, които бизнесът вече е калкулирал в 
предвидените си разходи за оцеляване”, обясни председателят на БХРА Георги Щерев. 
Според БХРА даването на необезпечени заеми е добра идея на правителството, стига да не остане само добри намерения, 
имайки предвид нежеланието на банките да финансират туризма. 
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√ Ще се променят ли условията за подпомагане по мярката 60/40? 
Промяната на мярката е обсъдена с работодателите и синдикатите на работна среща късно вечерта в понеделник. Спадът 
от 40% за юни и юли трябва да е спрямо съответния месец на 2019 година, обяснява пред Труд Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Държавата отново ще покрива 60% от разходите за труд, както досега. По думите му се предлага минимална корекция в 
дизайна на мярката, защото само така може да се получи бърза нотификация от Европейската комисия. Преди дни 
социалният министър Гълъб Донев обяви, че мярката за запазване на заетостта 60/40 ще продължи още два месеца. 
Схемата ще се удължи в рамките на вече заложения размер от 1,5 млрд. лв., като към момента изразходваният ресурс е 
малко над 1,4 млрд. лв. 
Според бизнеса обаче трябва да има подкрепа и за фирмите, които имат спад на оборота между 20% и 40%. "Получава се 
следната ситуация - ако се дава подкрепа за всички при 20% спад на оборота, е много солидна подкрепа, която изкривява 
пазара. Но пък за една фирма с 35% спад на оборота също трябва да има подкрепа”, допълни той. 
Затова от бизнеса ще предложат на компаниите със спад под 40 на сто от оборота да се дава подкрепа за дните, в които 
реално служителят не работи. Например, ако е на непълно работно време или работи 4 дни, а петия - не, защото фирмата 
няма работа, то държавата да плаща 75% от заплатата му само за деня, в който не е зает, обясни председателят на АИКБ. 
Предстои предложенията да бъдат обсъдени и на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което 
ще се проведе тази седмица.  
Междувременно от Икономическия и социален съвет приеха резолюция, с която се настоява правителството да 
предприеме мерки за продължаване на икономическата и социална подкрепа на бизнеса и заетостта. Съветът настоява, 
да се въведе нова мярка 75/100 за подкрепа на заетостта и доходите на работниците и служителите, да продължи 
реализацията на проект „Заетост за теб”, да се разработи подобен проект в областта на селското стопанство, да се 
разработи програма „Подкрепа за рестарт”, насочена към самоосигуряващите се. 
 
ТВ+  
 
√ ПО-СКЪП ТОК ОТ 1-ВИ ЮЛИ 
Поскъпване на тока от 1 юли. Това сочат разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране. Цената на 
електроенергията за домакинствата ще нарасне средно с 3%, а на промишления ток може да достигне 50%. 
С 4% по-високи тарифи за абонатите на ЧЕЗ и с по 2-ва за ЕВН и Енерго про предвижда Комисията за енергийно и водно 
регулиране. Според енергийния експерт Васко Начев повишената цена на природния газ с 20% оказва влияние и върху тази 
на електроенергията. 
"Другата е инфлационния индекс, който всяка година пълзи нагоре и оттам идва и по-високата цена на електроенергията. 
У нас тя все още е доста ниска спрямо международните пазари." 
Поскъпването на електроенергията прави бизнеса по-малко конкурентноспособен, смята Добрин Иванов от Асоциацията 
на индустриалния капитал. А поскъпването в толкова големи нива неминуемо оскъпява продукцията. 
"Особено покачване в порядъци, които наблюдаваме последните няколко месеца 20-30-50%. Наистина бизнесът няма 
възможност за реакция - предоговаряне на цени на произведена продукции, предоговаряне на договори с клиенти и 
цялтоо повишение се поема от бизнеса за сметка на инвестиции, печалба, възнаграждения на персонала и т.н." 
 От 11 май е факт свързването на българския пазар на електроенергия към гръцкия. От Асоциацията на индустриалния 
капитал у нас апелират за балансиране на цените на тока, а това по техните думи може да стане чрез свързване с румънския 
пазар. 
"Поискахме свързването на българския електроенергиен пазар да стане успоредно с гръцкия и румънския, тъй като 
гръцкият е по-скъп от българския и при осъществяване на едно такова свързване се получава уравняване на цената. т.е. 
по-високата гръцка цена се пренася и в България", допълва Иванов.  
Предстои обществено обсъждане и цените на парното и топлата вода, които за София се предвижда да скочат с 14% и за 
Велико Търново 13%. За Пловдив поскъпването е с 9%, а най-малко ще е увеличението в Сливен - с 2%. При всички останали 
топлофикации поскъпването ще е между 8 и 11%. Омбудсманът настоя КЕВР да преразгледа предложените цени за парно 
и топла вода. 
За повече информация вижте видеото. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=37661


3 

 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

 
Investor.bg 
 
√ Икономическият и социален съвет предлага мярка за подкрепа 75/100 
Българската икономика все още се нуждае от целеви мерки за бизнеса и заетостта, заявиха представителите на 
организираното гражданско общество 
Да се въведе нова мярка 75/100 за подкрепа на заетостта и доходите на работниците и служителите. За това 
настоява Икономическият и социален съвет, който на пленарна сесия прие резолюция за продължаване на 
икономическата и социална подкрепа на бизнеса и заетостта. В нея съветът поиска от правителството да продължи 
реализацията на проект "Заетост за теб", да се разработи подобен проект в областта на селското стопанство програма 
"Подкрепа за рестарт", насочена към самоосигуряващите се. 
Като представител на организираното гражданско общество ИСС работи за задълбочаване на диалога с държавното 
управление по важни въпроси от икономическата и социалната сфера, посочва Зорница Русинова, председател на Съвета. 
От ИСС напомнят, че в края на май изтече действието на редица мерки, въведени със Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, като сред тях са мерките „60 на 40“ и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на 
пандемията от COVID-19“ (290 лв.), предназначена за секторите хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм. 
До края на месец юни приключва и кандидатстването по мярката „Запази ме“ за подкрепа на доходите на работници от 
затворените с акт на държавен орган бизнеси, която вече е неприложима. 
Според ИСС, вече са налице известни възстановителни процеси, но българската икономика все още се нуждае от целеви 
мерки за подкрепа на бизнеса и заетостта при запазване на изискването за спад на приходите с не по-малко от 20%. 
От ИСС предлагат да продължи целевата подкрепа за секторите с обективни затруднения и пазарни проблеми в сектор 
„Хотелиерство и ресторантьорство“, икономически дейности, свързани с пътнически сухопътен и въздушен транспорт, като 
се въведе нова мярка „75/100“, която да обединява досегашната подкрепа по приключващите мерки „60 на 40“ и 
„Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID19“ (290 лв.). 
При прилагане на програмата ще се запазят над 35 хиляди работни места в тези ключови за икономиката сектори, 
изчисляват в ИСС. 
Друго предложение, обсъдено със социалните партньори, е подкрепа на доходите на работниците и служителите с мярка 
в размер на 75% от осигурителния доход, пропорционално за времето през което не са работили, поради въведено 
непълно работно време. С тази мярка се очаква да се запазят близо 300 хиляди работни места. 
От ИСС настояват да продължи реализацията на проект „Заетост за теб“, който при изчерпване на заделените средства от 
210 млн. лева да бъде захранен с допълнителен финансов ресурс, така че да може да се прилага поне до края на тази 
година. 
По подобие на проект „Заетост за теб“ от Съвета искат да се разработи програма за насърчаване и запазване на заетостта 
в сферата на селското стопанство и първичната преработка на земеделска продукция. 
В ИСС предлагат да се разработи програма „Подкрепа за рестарт“ за самонаетите лица, която да осигурява целева 
еднократна подкрепа на стойност 50% от спада на дохода за 2020 г. спрямо този за 2019 г. , но не повече от 5 хиляди лева. 
Условие за достъп до подкрепата е спад с минимум 20% на декларирания доход за 2020 г. спрямо този за 2019 г. 
Съветът настоява да се ускори договарянето и плащанията към крайните бенефициенти по мерките за подкрепа на малки  
предприятия с оборот над 500 хил. лева и на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 
COVID-19. 
В ИСС са на мнение, че предлаганата мярка за улеснен и ускорен достъп до кредити за МСП чрез операцията по ОПИК 
„Портфейлни гаранции“ не е достатъчна, особено в сравнение с действащите мерки в другите европейски страни. 
ИСС подкрепя анонсираните от правителството икономически секторни мерки, като осигуряване на ваучери по 500 лв. за 
ваканция в страната на 30 хиляди ученици и продължаване на подкрепата на чартърните полети от и до България с 35 евро 
на седалка. 
 
√ Министърът на земеделието: В ДФ „Земеделие“ трябва да има независим одит 
Заварих лежерно безхаберие във всички структури на системата, каза Христо Бозуков 
Предстоят проверки в ДФ „Земеделие“, защото там проблемът е най-тежък и най-сериозен от всички структури в 
системата. Това заяви пред БНР министърът на земеделието проф. Христо Бозуков. 
„Там трябва да се влезе с независим одит, а не с вътрешен. Там има затлачени неща от години, забавени проекти, които 
години отлежават. Резултатите ще бъдат оповестени", посочи министърът. Работна група от МФ и АДФИ ще влязат за 
съответните проверки още тази седмица, уточни Бозуков. 
Целта на смените на директори в дружества и агенции в сектора на земеделието е да се завиши контролът, 
„защото заварих лежерно безхаберие във всички структури на системата", посочи министърът.  
Сред причините за освобождаването на досегашния изпълнителен директор на БАБХ Бозуков посочи „сключени 
договори, които са доста съмнителни“. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/i-agenciiata-po-bezopasnost-na-hranite-e-s-nov-direktor-329093/
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„С влизането на новия директор ще имаме достъп до цялата информация в Българската агенция по безопасност на храните 
и ще излязат много интересни неща не само по този случай“, коментира министърът на земеделието по казуса с т.нар. 
„златен гьол“, който е причина за отстраняването и на други предишни директори на БАБХ. 
Според данните над 8 млн. лева са приходите от този „златен гьол“ за миналата година, не е изгодно приходите да отиват 
в частна фирма, а не в държавата. Договорът може да се преподпише, каза министърът. 
Той разкри, че много от дейностите, които БАБХ трябва да изпълнява, са прехвърлени на частни фирми под предлог липса 
на достатъчно капацитет и средства, а всъщност сключените договори показват, че сумите, за които са сключени, са доста 
сериозни. 
Относно освобождаването и на директори на държавни горски предприятия министър Бозуков посочи, че тези 
предприятия не са добри стопани на българската гора и са се превърнали в дърводобивници, „защото от финансовите 
резултати зависят и техните заплати, които са немалки“. 
Христо Бозуков посочи, че в определени райони населението се агитира и „притиска в една или друга посока“ от служители 
на горските предприятия, включително със служебен превоз със свалени опознавателни знаци. 
Той акцентира върху засиления контрол върху плановата и санитарната сеч и мораториума, който бе наложен със заповед. 
„И ако това не се изпълнява, нищо не пречи и тези новоназначени също да си заминат“, коментира той. 
За проверката в „Напоителни системи“ министърът на земеделието уточни, че по първоначална информация изготвеният 
доклад доказва, че с вътрешен одит няма как да се постигне контрол. Има и скорошен доклад на Сметната палата за 
„Напоителни системи“, който не е предоставен на министъра и министерството като принципал на дружеството, стана ясно 
още от казаното от Бозуков. 
„Предполагам там има доста критични забележки, особено върху обществените поръчки. Освен това аз имам вече и доста 
сериозна информация за нарушения, които са извършвани в „Напоителни системи“, доста са. Най-дребният – това, че 
е извършен ремонт на автомобил, който е собственост на майката на директора на „Напоителни системи“, за около 2800 
лева, за сметка на предприятието“, коментира министърът. 
Христо Бозуков допълни, че има и несъбрани от години задължения за около 4 милиона лева, издадени на база на съдебни 
решения. „И учудващо е защо не са направени никакви постъпки за събиране на тези милиони“, коментира той. По темата 
за заменките Бозуков каза, че министерството няма как самостоятелно да разваля договори и прокуратурата трябва да се 
намеси. 
В рамките на мандата министърът ще се опита да помогне на някои сектори като розопроизводители и пчелари, декларира 
още Христо Бозуков. 
 
√ Новите правила за устойчивост на ЕС вещаят проблеми за много бизнеси 
Компаниите трябва да засилят съблюдаването на човешките права и екологичните въпроси 
Слънчевата енергия е от основно значение в глобалните стратегии за по-устойчиво бъдеще. Но приблизително половината 
от полисилиция, използван за изграждане на соларни панели, идва от китайската провинция Синцзян, където има 
съобщения за принудителен труд в уйгурската общност. Нисковъглеродните технологии, като вятърни турбини и 
електрически превозни средства, генерират милиони тонове токсични електронни отпадъци всяка година, които попадат 
в африкански или азиатски сметища и представляват сериозен здравен риск. А бумът при използването на батерии за 
мобилни телефони подхрани огромен ръст в добива на минерали като кобалт, които идват през вериги за доставки, 
използващи детски труд при ужасяващи условия, пише за Financial Times Андреа Салдариага, основател и съ-директор на 
Sila Advisory, и лектор по бизнес и човешки права в Sciences Po School of Management. 
Докато светът напредва в развитието на зелени продукти, катастрофалната цена за човечеството и социалното въздействие 
на тези зелени индустрии до голяма степен са игнорирани. За щастие ЕС тихо направи голяма стъпка към справяне с това 
сляпо петно. 
Два компонента на Зелената сделка на ЕС - таксономиката и регламентът за „устойчиво” финансово оповестяване - сега 
изискват от компаниите и финансовите структури да извършват надлежна проверка за спазването на човешките права при 
всяка стока или услуга, преди да я квалифицират като „устойчива“. 
Това е етикет, който ще се оказва все по-важен за клиентите, кредиторите и правителствата. Според правилата 
икономическата дейност трябва да отговаря на „минимални защитни стандарти“, основани на принципите на ООН и ОИСР 
за правата на човека. Компаниите ще трябва да гарантират, че техните продукти или услуги нито водят до, нито са свързани 
с вредно въздействие върху хората. Междувременно регламентът за устойчиви финанси изисква от финансовите субекти 
да идентифицират и да елиминират всички вредни въздействия от инвестиционни решения и съвети, не само върху 
околната среда, но вече и върху хората. 
В този нов регулаторен контекст, независимо колко „зелен“ може да изглежда даден продукт, проблеми като 
използването на детски труд във веригите за доставки или изселването на местни общности биха го направили 
„неустойчив“. 
Бизнесът и финансите нито са фокусирани върху новите изисквания, нито са готови да ги интегрират. Проучване, проведено 
миналата година от ООН, разкри изненадващо лоши резултати, тъй като само в 2 от общо 35 разгледани казуса са 
използвани съответните принципи на ООН и ОИСР за правата на човека при оценката на спазването на правилата на 
таксономиката. 
Невъзможността за справяне с компонентите на правата на човека обаче ще струва скъпо. Компаниите ще бъдат изправени 
пред правни и финансови рискове и евентуално санкции за неспазване. Те също така ще се сблъскат с репутационни 
рискове, ако неправилно етикетират дейностите или продуктите си като „устойчиви“. Вече започнахме да виждаме 
ефектите от правдивостта на ЕSG (отчитането на екологичните, социалните и управленските фактори – бел. прев.) върху 
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първичните публични предлагания, засиления фокус от страна на инвеститорите върху управлението на риска относно 
правата на човека и нарастващия контрол върху съблюдаването на човешките права от финансовите институции. 
Компаниите и финансовите институции трябва да засилят капацитета си по отношение правата на човека. Те се нуждаят 
най-малкото от развиване на умения за непрекъснато провеждане на надлежна проверка в тази област; от създаване на 
управленски структури за определяне на отчетността и ежедневната отговорност; и от систематично интегриране на 
рисковете за правата на човека при вземането на решения. 
Движението на жълтите жилетки във Франция, чиито протести срещу увеличаването на държавния данък върху горивата 
(който трябваше да ограничи употребата на изкопаеми горива) почти парализираха страната, показа опасността от 
игнориране на социалното измерение на екологичните мерки. Пандемията от Covid-19 само допълнително повиши 
осъзнатостта. 
Зелената сделка отразява това осъзнаване. Но бизнесът и финансите трябва да изиграят своята роля, като интегрират 
зачитането на човешките права в своите операции. Неуспехът на този фронт ще означава, че няма да настъпят така 
необходимите промени за хората и че усилията за осигуряване на справедлив и приобщаващ преход към зелена 
икономика ще бъдат подкопани. По този начин всички губим. 
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев ще приеме премиера на Албания в резиденция "Бояна"  
Министър-председателят Стефан Янев ще проведе среща с премиера на Република Албания Еди Рама, който ще бъде на 
посещение в България на 8 и 9 юни. Двамата правителствени ръководители ще проведат разговор на четири очи, 
последван от пленарно заседание на двете делегации. 
Фокус на срещата между двамата министър-председатели ще бъде активизирането на двустранния политически диалог, 
както и възможностите за насърчаването на търговско-икономическите отношения. В хода на срещата ще бъде обсъден и 
въпросът с европейската интеграция на Република Албания. 
 
√ Министърът Христо Бозуков: Голяма част от бюджета за земеделие е изчерпан, проекти изостават  
Голяма част от бюджета за земеделие е изчерпан още през първите месеци на годината, а много от проектите в сектора 
изостават. Това заяви проф. Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и горите в "Денят започва". 
Според министъра от началото на изборите в министерството на земеделието е настанала апатия и лежерно отношение 
към действие, което е довело до забавяне на някои функции на министерството. 
По въпроса за розопроизводителите министър Бозуков обясни, че в Европейската комисия вече е подадена за 
нотифициране помощ от около 100 лв. на декър за розопроизводителите, които не са получили субсидии за изкупуване, 
но са регистрирани според Закона за розата. Министърът обяви, че се обмисля подобен вариант и в сектора на лозарството, 
който да влезе в сила за следващата година. 
"Хората с основание се тревожат. Ситуацията наистина е тревожна и ние правим всичко възможно с наследения 
оскъден бюджет да се справим със ситуацията, но възможностите са ограничени", заяви министърът на 
земеделието. 
Министърът на земеделието потвърди, че някои от програмите в сектора изостават значително. 
"Това се случи поради неправилните политики, които се изпълняват, но всичко е законно. Хората, които получават 
големи субсидии си ги получават напълно законно. Вината не е тяхна. Вината е в законодателството и практиките, 
които се приемат както на европейско ниво, така и национално ниво", коментира Бозуков. 
"Най-важното нещо е контролът. Аз се учудвам защо контролът досега е силно занижаван или е неефективен, или е 
нееднакъв за всички бенефициенти, а в някой случаи дори прозира специално отношение", заяви министърът на 
земеделието. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Зам.-министър Александър Николов: Финансовото състояние на енергетиката е меко казано тежко  
Финансовото и структурното състояние на енергетиката в момента е меко казано тежко. Неглижирането на развитието на 
сектора като цяло и неглижирането на неефективното управление на проблемите на активите води до естествено много 
лош финансов резултат. Това заяви в "Денят започва" Александър Николов, заместник-министър на енергетиката. 
"Може да се нарече неглижиране и некомпетентност. Ако се разглежда в контекста на подобни на нашите държава 
енергийни дружества, може да се види как други държави са се справили доста по-успешно от нас. Визирам това, че 
държавните енергийни дружества дори в Румъния в момента са едни от най-големите инвеститори дори в зелена енергия. 
Нашият Български енергиен холдинг е с огромна задлъжнялост", заяви Николов. 
Тези дружества, които са успешни се използват да кърпят дупките в губещите, смята той. 
"Цената на емисиите е нещо, което е ясно откакто е създаден пазара за въглеродни емисии, поради тази причина хората, 
които управляват разумно енергийната система мислят дългосрочно. Не се закупуват емисии от днес за утре. Дори ако 
необходимите въглеродни емисии за системата бяха закупени една година по-рано, загубата на системата щеше да е със 
стотици милиони по-малко колкото е сега. Няма мислене и стратегия за развитие", подчерта Николов. 
"Ще цитирам един от синдикалните представители, който каза че за последните 10 години не е забит един пирон в 
енергетиката. Решението е да има визия, която да съответства на решенията на Европейската комисия, да направи плавен 
преход, към който се целим, за да можем максимално успешно да използваме предстоящите финансови инструменти и 
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под Плана за възстановяване и устойчивост и под фонд за справедлив преход", коментира още заместник-министърът на 
енергетиката. 
Според него не може да има шоков ефект върху "ТЕЦ Марица 2" и върху целия регион. Ще се опитаме да направим 
краткосрочно спасяване на системата с дългосрочна визия за промяна, обеща Александър Николов. 
"Смяната на един човек не променя смяната на цялата система. Това, което се опитваме да направим, всъщност е от нещо, 
което е в незавидно състояние, да предприемем мерки, които да положат основите за тези, които идват след нас да могат 
да направят този плавен, разумен, ефективен за хората и за бизнеса преход. Текущото състояние на енергетиката води до 
тежко разделение между бизнес, държавни предприятия, напрежение между хората", смята Алексанъдр Николов. 
"Може да има промени в ръководствата на енергийните дружества, мисля, че министър Живков ще има позиция по тази 
тема до две седмици", така коментира евентуалните рокади Александър Николов. 
Дълговете на НЕК са около 2 милиарда, зависи кое се приема за дълг, защото има разсрочени задължения, каза още 
Николов. 
"Функциите на Министерството на енергетика е да създава активи с добавена стойност, които да се управляват ефективно. 
Не съм видял през последните седмици програми за оптимизиране на финансовата част, програми за оптимизиране на 
приходната част, въобще цялостна визия дори на частично дружество, изключвам едно дружество като АЕЦ Козлодуй", 
заяви Николов. 
"Било е пределно ясно, че ТЕЦ 2 ще работи и трябва да работи заради устойчивостта на системата. Предходното 
ръководство на Българския енергиен холдинг не е предприело нищо, за да може тази загуба да бъде минимизирана", 
категоричен бе Александър Николов. Той също така заяви, че "Топлофикация София" продължава да задлъжнява. "Тя е 
основният клиент на Булгаргаз. За да падне цената на парното трябва ефективността на изгарянето на самото гориво и 
съответното на въглеродните емисии и закупуването да е дългосрочно. В момента състоянието на Топлофикация е такова, 
че то не позволява дори приватизация на дружеството. Платежното поведение на софиянци е доста прилично, плащат се 
сметките навреме", каза още Николов. 
Според него проблемът е доста по-сериозен, проблемът е, че ще продължим да плащаме повече, "защото, за да плащаме 
сега, системата задлъжнява, задлъжнявайки системата има неоперативни и неинвестиционни разходи, което е най-
големият проблем." 
 
√ Последен ден за регистриране на листите за изборите на 11 юли  
Последен ден, в който партии и коалиции могат да регистрират кандидатдепутатските си листи. Днес те трябва да ги 
регистрират в Районна избирателна комисия, а утре жребий в Централната избирателна комисия ще определи номерата 
на политическите сили в интегралната бюлетина. 
Предизборната кампания за извънредните парламентарни избори започва на 11 юни. Регистрирали са се 19 партии и 9 
коалиции. Ясни са имената на водачите на листи в някои райони на основните политически опоненти. 
В 25-ти избирателен район в София за вота на хората ще се борят лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, Корнелия Нинова и 
Христо Иванов от "Демократична България". Слави Трифонов няма да е кандидат за депутат, но написа във Фейсбук, "че 
може да носи отговорност и от една друга институция". 
Мая Манолова, Арман Бабикян и Николай Хаджигенов оглавяват листите на "Изправи се! Мутри вън!" в София. Новата 
формация "Българските патриоти - ВМРО, НФСБ и Воля" няма да включат лидерите в листите си. 
 
√ Икономическите мерки за подкрепа на бизнеса - как ще се подпомогнат засегнатите сектори?  
Как ще бъдат подпомогнати засегнатите сектори? Загубите и спасяване на летния сезон - с какви мерки и средства? По тези 
проблеми дискутираха в "Денят започва" председателят на Института по анализи и оценки в туризма Румен Драганов, 
председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов и председателят на Националното сдружение 
за малкия и среден бизнес Елеонора Неголова. 
Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов е на мнение, че първо трябва да приключат 
старите мерки, за да започнат новите. 
"Това, което ни притеснява в новите, е, че няма хоризонт и така, както ще ги правим за по месец или два, не е добре 
за бизнеса, защото трябва да има предвидимост, за да може и бизнесът да си прави сметка. Тази мярка 60 на 40 е 
изключително важна за нас, при пострадал сектор като нас тя трябва да действа до края на годината", каза 
Алибегов. 
"Нашият бизнес беше затворен до 28 април като бранш като цяло. Бяхме предприели разговори с правителството тогава, 
направи се тази мярка за 20% оборотен капитал, която стартира октомври за затворените бизнеси, по нея бяха отпуснати 
156 млн. с нотификация от ЕС, със съгласие на работодателските организации, със съгласие на синдикати, с наше участие. 
Реално тази мярка тръгна тромаво, но като цяло спаси доста голяма част от бранша. И изведнъж през март и април тази 
мярка спря незнайно защо. По тази мярка при смяна на редовното със служебното правителство бяха изплатени 105. 
Оставаха да се изплатят само за март и април само за нашия бранш, тъй като само ние бяхме тогава затворени изцяло", 
каза още той. 
Възможността да се теглят кредити от малкия и среден бизнес е надграждане на предишен опит, тъй като става въпрос за 
Националния гаранционен фронт и нови програми за гаранции към кредитите за малкия и среден бизнес, каза 
председателят на Националното сдружение за малкия и средния бизнес Елеонора Неголова. 
"Опитът показва, че тези инструменти се ползват много трудно, защото първо минават през търговските банки и 
те зависят до това доколко търговските банки ги промотират и имат интерес да ги предлагат, тъй като това е 
един механизъм, който усложнява административното обслужване на кредите и когато става въпрос за малки 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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кредити, те по-скоро насърчават микробизнесите да взимат потребителски кредити, така че не е лошо да има 
такива мерки, да се предлагат гаранции и да се покриват частично обезпеченията по кредити, но според нас това е 
крайно недостатъчно и ние си го обясняваме с краткия хоризонт, който има това правителство", каза още Неголова. 
Според нея следващото правителство трябва да има план за "едни по-големи и дългосрочни икономически мерки". 
"Програмата 60 на 40 не обхваща всички фирми, които са в туризма. Хижите, които се категоризират с еделвайси, не са 
включени в заповедта на министъра, включени са само заведенията за хранене и местата за настаняване, които са 
категоризирани със звезди", поясни Румен Драганов. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Шефът на "Сиела Норма": ЦИК прави много грешни сметки  
Изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров заяви в "Денят започва", че по отношение на доставката на 
допълнителни машини за гласуване всичко е в ръцете на ЦИК. По думите му преговорите вчера са приключили бързо, а 
всичко, което се случва, е като във филм на абсурда. ЦИК прави много грешни сметки, заяви Тодоров. 
Установихме, че са включени и президентските избори в процедурата. Не мога да разбера какво си мислят, допълни 
Тодоров. По думите му от ЦИК не са знаели, че в поръчката са включени и президентските избори. Те обаче оскъпяват 
процедурата почти два пъти, тъй като е много вероятно да са на два тура. 
Според него се създава грешно впечатление, че от фирмата продават машините, а всъщност те отговарят основно за 
тяхното обслужване. Надценката е около 7-8% върху всички разходи, но сега са били склонни да го направят почти без 
печалба, около нула процента. 
Веселин Тодоров каза, че ако се получи забавяне още 3-4 дни, дори те технологично няма да успеят да осъществят 
процедурата. Казали сме в първия момент, че няма да направим поръчката за 6,5 млн. лева. 
Призова за политическа намеса, за да бъде покрита поне себестойността на процеса. Отхвърли тезата, че саботират 
изборния процес. 
По стария договор за машините не е платена нито стотинка, но нямам право да го коментирам, ние сме платили няколко 
милиона данъци на държавата. Крайният срок за плащане по този договор е 25 юни. 
 
В. Монитор 
 
√ За последните пет години: близо 90 на сто ръст на онлайн плащанията 
През последните години българите започнаха да използват все по-масово инструменти за електронни разплащания. Броят 
на картовите плащания, инициирани чрез виртуални терминални устройства POS, се е увеличил с близо 90% за последните 
пет години. Освен това, плащанията с карта вече съставляват повече от три четвърти от инициираните от физически лица 
безналични плащания, за което ползотворно влияние оказа и миналогодишното увеличение на лимита за безконтактни 
плащания без ПИН от 50 на 100 лв. на операция. Това каза подуправителят на Българска народна банка (БНБ) Нина 
Стоянова по време на финансов форум. 
По думите й платежните услуги в България се развиват динамично, като плътно следват тенденциите, моделите и 
инструментите, които се появяват и ползват в Европа. 
"Мобилният телефон се превръща в своеобразен портал към платежната ни сметка, като технологиите позволяват 
използването му като инструмент за иницииране на електронни платежни операции. Това е възможно благодарение на 
услуги като дигитализиране на платежни карти, използване на дигитални портфейли, както и приложения за мобилно 
банкиране", коментира Стоянова. Според нея мобилните приложения носят повече сигурност на платежния процес, тъй 
като се генерират еднократни пароли. 
Друга важна функция е възможността за извършване на превод между сметки при доставчици на платежни услуги с 
посочване на мобилен номер вместо номер на сметка чрез телефон, на база на технология, позволяваща обвързване на 
телефонния номер с IBAN номера на сметката. 
Друга важна тенденция в момента е развитието на незабавните плащания, изпълнявани в рамките на секунди. В наскоро 
публикувана от Европейската комисия стратегия на ЕС за плащанията на дребно незабавните плащания са наречени 
„новата норма“. Те позволяват изпълнение на плащането в рамките на секунди, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. 
"В комбинация с развитието на мобилните технологии, незабавните плащания могат да бъдат алтернатива на плащанията 
с карта както при онлайн пазаруване, така и при плащане във физически магазин", смята подуправителят на БНБ. През 
месец април тази година стартира пилотният проект „BLINK“ на „Борика“ АД за незабавни плащания в левове, базирани на 
изискванията на SEPA схемата за незабавни кредитни преводи. Работи се и по обработка на пакетни клиентски преводи в 
левове, което ще намали времето за извършване на кредитни преводи в страната до по-малко от час. 
Стоянова посочи, че у нас се наблюдава интерес към криптовалутите. "Следва да се отбележи, че криптовалутите не са 
валути в традиционния смисъл на думата, доколкото те не са законно платежно средство. Характеристики като бързина, 
глобален обхват, възможност за инвестиции, ниска цена на трансакциите и анонимност привличат ползвателите, но крият 
и много рискове като волатилност на обменния курс и недостатъчна защита за потребителя. В тази връзка европейските 
регулатори нееднократно са публикували разяснения и предупреждения към потребителите, подготвят се и нормативни 
промени", предупреди Стоянова. 
На европейско ниво и у нас беше въведено задължение лицата, предоставящи услуги за обмяна между виртуални и 
традиционни валути, както и съхраняване и трансфер на виртуални валути, да прилагат нормативно установените мерки 
срещу изпирането на пари. В България те подлежат на регистрация при НАП. В процес на обсъждане е и проект на 
Европейската комисия на Регламент за пазарите на криптоактиви, с който се цели дефиниране на някои видове 

https://bntnews.bg/news/ikonomicheskite-merki-za-podkrepa-na-biznesa-kak-shte-se-podpomognat-zasegnatite-sektori-1158455news.html
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криптоактиви и определяне на правилата за издаване и търговия с тях, както и лицензиране и надзор на лицата, които 
предоставят услуги по размяна и търговия с такива активи. 
 
√ Захари Христов е назначен за зам.-регионален министър 
Захари Христов е назначен на длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството със заповед 
на премиера Стефан Янев. 
От януари 2020 г. до настоящия момент Христов работи като ръководител проекти в компании от сектора на пътната 
инфраструктура, а преди това близо две години е бил на длъжността главен сътрудник по европейски проекти и програми 
в дирекция ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ в Агенция „Пътна инфраструктура“. 
Христов притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по бизнес администрация от Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“. 
Със заповед на премиера Стефан Янев от длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството 
е освободен Тодор Стоянов. 
Поста заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето със заповед на министър-председателя 
освобождава Мариела Личева, а Стефан Славов освобождава длъжността заместник областен управител на област Стара 
Загора. 
 
√ Германия призова ЕС да премахне възможността страните членки да налагат вето 
Германският министър на външните работи Хайко Маас призова днес Европейския съюз да премахне възможността 
страните членки да налагат вето в процеса на взимане на решения, предаде "Франс прес". 
"Не можем повече да се поставяме в ролята на заложници на тези, които парализират европейската външна политика с 
налагането на вето. Тези, които правят това, си играят, в по-краткосрочен или в по-дългосрочен план, с кохезията на 
Европа", заяви германският външен министър на пресконференция в Берлин. 
"Казвам го открито: Ветото трябва да изчезне", категоричен бе Маас. 
Правилата на ЕС предвиждат, че при взимането на решения в някои сфери, най-вече по финансови и външнополитически 
въпроси, се изисква единодушие на страните членки. Тази система позволява на отделни държави да блокират с вето 
взимането на определени решения на европейско ниво, отбелязва АФП. 
"Именно защото винаги сме възприемали вътрешната солидарност и външния суверенитет като двете страни на една и 
съща монета, ние трябва сега, след вътрешните кризи, да постигнем нов напредък във възможността на Европа да действа 
във външната политика", подчерта Маас. 
 
√ Словения смекчава някои от мерките срещу COVID-19 
Словения продължава да смекчава мерките срещу COVID-19 и днес бяха отменени някои ограничения, които се отнасят за 
масовите събирания, капацитетите за настаняване и пазаруването, съобщи Танюг.  
Присъствието на масови прояви все още е ограничено за персонал и се допускат посетители, които трябва да са 
ваксинирани, възстановили са се от COVID-19 или са били тествани, но от днес е възможно заведенията да бъдат 
попълнени до 75% от капацитета си в сравнение с 50%, колкото бяха определени досега, съобщи агенция СТА. 
На открити пространства, посетителите на събития, които седят, трябва да бъдат отдалечени най-малко на един метър, 
докато разстоянието от 1,5 метра остава в сила за правостоящите, освен за членовете на едно и също домакинство. 
Туристическите обекти с до 60 места за настаняване от днес могат да предлагат 45 места за настаняване, докато по-
големите, включително и къмпингите, могат да предлагат 75% от своите капацитети. Басейните от днес са отворени за 
всички гости, които са ваксинирани, оздравели от COVID-19 или са тествани, като персоналът също трябва да изпълнява 
тези критериии при ограничаване на капацитетите до 75 %. 
Отменена е забраната за предлагане и консумиране на храна и напитки, а магазините трябва да осигурят 10 квадратни 
метра на един клиент, което е по-малко от досегашните 20 квадратни метра. 
 
БНР 
 
√ Радев: България трябва да има правителство след тези избори  
В условията на наложените американски санкции държавата трябва да защити финансовата си сигурност, заяви 
президентът Румен Радев пред журналисти в Пловдив. 
Няма ясна нормативна база за страна съюзник, страна член на ЕС и НАТО, попадаща под такива тежки санкции, точно как 
да се действа, каза още държавният глава и категорично подчерта, че служебният кабинет е длъжен да предприеме мерки 
в законовите рамки и те вече се вземат, за да минимизират риска за държавните институции и за българските граждани 
във финансово отношение. 
По повод коментарите, че могат да се нарушат конституционни права на лица и фирми, попадащи в т.нар. черен списък, 
Радев заяви: 
„Аз мисля, че ще бъде противоконституционно, ако държавата не може да защити своята финансова сигурност и 
финансовата сигурност на българските граждани. Защото помислете си, ако държавни бюджетни организации, държавни 
дружества, по някакъв начин на свързване при бъдещи необмислени действия, попаднат под тези санкции. Какво правим 
тогава?!“. 

https://bnr.bg/post/101479272
https://bnr.bg/horizont/post/101477259/sasht-naloji-sankcii-na-tri-boikov-peevski-i-ilko-jelazkov
https://bnr.bg/post/101478569/nap-publikuva-spisak-s-kompanii-svarzani-sas-sankcioniranite-lica-po-zakona-magnitski


9 

 

Дни преди началото на предизборната кампания Румен Радев призова политическите формации да бъдат внимателни,  да 
търсят обединение около приоритети и да не бързат да се нападат,  защото след това ще се срещнат в парламента и ще 
бъдат изправени пред трудната задача да съставят правителство.  
„България трябва да има правителство след тези избори. Категорично. Затова нека винаги, когато партиите вземат 
отношение една спрямо друга, да мислят през тази призма - как като влязат в парламента ще правят правителство заедно. 
Как ще се обединят около тези най-важни за страната приоритети. Пожелавам им успех и една открита и разумна 
кампания“. 
Във връзка с недостатъчния брой машини за гласуване и проблемите около доставката им президентът подчерта: 
„Вярвам, че въпреки тежкото наследство и заварените договори ЦИК и служебното правителство ще положат всички 
усилия, за да се гарантира машинния вот на предстоящите избори и да се направи така, че да имаме честни, прозрачни и 
свободни избори“. 
В Пловдив Румен Радев посети Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника, както и Центъра по 
технологии на ПУ „Паисий Хилендарски“. 
 
√ Румен Радев открива конференция, посветена на инициативата „Три морета“  
Президентът Румен Радев ще открие конференцията „Инициатива „Три морета“ - единство, иновации, свързаност“. Във 
форума ще участват експерти от транспортния сектор.  
Участниците в конференцията, която е под патронажа на държавния глава, ще обсъдят икономическите възможности, 
които дава инициативата „Три морета“, и приноса на България за нейното развитие. 
Сред основните теми на днешната дискусия ще бъдат възможностите за подобряване на средата за инвестиции и на 
бизнес-климата. 
Във форума ще се включат служебните министри на регионалното развитие Виолета Комитова и на транспорта Георги 
Тодоров. 
Целта на конференцията е да разгледа възможностите за изграждане на транспортна свързаност по линия на инициативата 
и нейното въздействие върху региона, като се акцентира върху иновациите и дигитализацията. 
В инициативата „Три морета“ участват 12 държави, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море. 
Тази година България е домакин на регионалната инициатива. 
 
√ Стефан Янев: Кадровите смени са свързани с почтеността и работата в интерес на обществото  
Кадровите смени на високи постове, които прави служебното правителство, са свързани с почтеността и работата в интерес 
на обществото, заяви служебният премиер Стефан Янев пред Би Ти Ви: 
"Мисля, че не овладяване нищо. Ако е имало такъв тип овладяване или такъв тип зависимост, по скоро бих се позовал на 
глагола "освобождавам". По-скоро е освобождаване от някакъв тип зависимости, които е имало преди". 
Служебният премиер коментира и проверката срещу директора на Националната агенция за приходите Румен Спецов, 
заради съмнения, че е продал своя фирма на малоимотно лице: 
"Нито г-н Спецов, нито който и е да друг от новоназначените, да кажем, специалисти или ръководители на определени 
звена, не е в ролята на "свещена крава". Ако всеки един човек не работи почтено, не работи в интерес на хората, не работи 
в обществен интерес, той ще бъде освободен. 
По повод американските санкции по закона „Магнитски“ за 64 фирми, свързани с Делян Пеевски и Васил Божков, Стефан 
Янев отбеляза, че "големият въпрос е защо ние допуснахме да има такъв тип корупция, защо се налага отвън да ни се 
показва, а не ние да решим своите собствени проблеми". 
"Явно е, че цялата наша система не е работила ефективно към момента. Това е една от причините за усещането, което има 
у българските граждани за липса на гражданското общество и на Народното събрание, което трябва да прецени има ли 
нужда от промяна“, посочи служебният премиер. 
Янев подчерта, че не се въвежда вътрешен режим на санкции срещу фирмите на Пеевски и Божков, а Министерският съвет 
е приел мерки за защита на държавните и общински дружества от попадане под санкции. Той обясни, че това е възможно, 
ако бъдат засечени банкови транзакции между тези структури и поставените под рестрикции юридически лица. 
 
√ Янев: Корупцията е пуснала дълбоки корени в политическата и икономическата система на страната  
Репортаж на Цветелина Стоянова за предаването ''12+3'' 
Така нареченият Черен списък с лица и фирми, създаден след оповестените данни от правителството на САЩ и 
санкционния режим по закона "Магнитски", цели да сведе до минимум рисковете за страната в политически и 
икономически план. Според Янев това е сериозен сигнал, че корупцията е пуснала дълбоки корени в политическата и 
икономическата система на страната. Премиерът направи коментара в откритата част на свиканият от него Съвет по 
сигурността към Министерският съвет 
Служебният премиер Стефан Янев е категоричен, че се предприемат действия да се защити държавата от негативните 
последици след оповестеното от правителството на САЩ. 
"Трябва да предпазим държавните дружества от налагането на финансови санкции! За целта трябва да предотвратим 
банковите транзакции към тези разследвани лица, за да не се блокират бизнеси и държавни дружества. Казаното дотук е 
в пряка зависимост от необходимостта да се разработят правила за поведение на българските банки в ситуация, като тази 
в момента, и в изпълнение на закона за кредитните институции". 

https://bnr.bg/post/101478569/nap-publikuva-spisak-s-kompanii-svarzani-sas-sankcioniranite-lica-po-zakona-magnitski
https://bnr.bg/horizont/post/101477259/sasht-naloji-sankcii-na-tri-boikov-peevski-i-ilko-jelazkov
https://bnr.bg/horizont/post/101477259/sasht-naloji-sankcii-na-tri-boikov-peevski-i-ilko-jelazkov
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Янев обяви, че следващ парламент трябва да приеме законовата уредба, която да действа в подобна ситуация в 
санкционен режим. По думите на премиера е изключително тревожно страната ни да получава информация за корупция 
отвън: 
"За наличието на сериозни корупционни практики, срещу които компетентните органи на държавната власт очевидно не 
са предприели нищо ефективно до момента. Тези органи са били до момента не просто неефективни и безполезни, но в 
обществото ни има съмнение, че са катализирали развитието на корупционната среда. Корупционната среда в България 
не просто разрушава нашия международен авторитет, тя подкопава политическата ни система, устоите на нашата 
демокрация, като я прави нефункционална и неефективна". 
За да се реши проблемът с корупцията според Янев трябва национална консолидация, която няма как да се случи без 
сериозна промяна в работата на българското обвинение, българският съд и българските правоохранителни органи, "които 
са призвани да налагат закона и за което днес трудно може да се каже, че се справят с основните си функции и задачи, 
както и с очакванията на българското общество за справедливост". 
Премиерът каза още, че се установяват системни проблеми и дефицити в службите, като посочи, че самият Съвет за 
сигурност към правителството работи без секретариат, който изпълнява функциите на национален ситуационен център 
при управлението на кризи.  
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ ЦИК прекрати обществената поръчка със "Сиела Норма" за нови 1500 машини за вота 
"Сиела Норма": Не бихме могли да изпълним поръчката на цена под 14 млн. лева 
Централната избирателна комисия прекрати с решение процедурата по обществената поръчка за доставката на хиляда и 
500 допълнителни машини за гласуване и логистиката по организацията на машинния вот на частичните избори на 27-и 
юни, на парламентарните на 11-и юли и на президентските избори през есента. 
При прогнозна цена от 6 и половина милиона лева за трите вида избори, от Сиела Норма са представили оферта за 30 
милиона без ДДС. Ако в поръчката не е включен президентския вот офертата е била за 14 милиона лева без ДДС, стана 
ясно от доклада на работната група участвала в преговорите днес. 
Поръчката в преговорите с фирмата „Сиела Норма“, осигурила машините за миналия редовен парламентарен вот, 
включваше модификация на софтуера на устройствата за частичните местни избори в края на този месец, и на всички и 
машини за предстоящия предсрочен парламентарен вот, както и логистиката на машините без тази в чужбина. 
От „Сиела Норма“ са заявили, че не биха могли да изпълнят поръчката на цена по-ниска от 14 милиона лева. 
По-рано от фирмата предупредиха в писмо до медиите, че всяко забавяне на договора води до риск за изпълнението на 
поръчката на каквато и да е цена. 
Утре сутрин ЦИК отново ще обсъди темата за машинния вот, обяви председателят Камелия Нейкова: 
"Ще има работно обсъждане относно варианти за решаване на въпросите, свързани с машинното гласуване". 
Експертът Кирков към Централната избирателна комисия, който подпомага работата на ЦИК по машинното гласуване, 
изясни фактите до момента: 
„Не беше постигнато споразумение. Ние първо още не сме готови с проверката на софтуера, който ни беше даден от ДАЕУ 
(Държавна агенция "Електронно управление"). Продължаваме много активно, но липсва документация. И освен това 
липсват 2 ключа, които не са ни предадени, а без тези 2 ключа, не можем целия процес да го проверим. 
Да продължим, да се направи контакт с големите производители, които имат машини за гласуване. Защото големите 
производители имат универсални машини, които лесно могат да се настройват за различни видове избори и често те са 
доста гъвкави, освен това държат стотици хиляди машини на склад. Другият подход е, ако мога да се вземат машини 
назаем“. 
По-рано днес, провокирани от твърденията, че извиват ръце, в писмо до медиите от „Сиела Норма“ съобщиха, че 
прогнозните разчети на компанията за стойността на обществената поръчка за доставка на нови 1500 машини и всички 
услуги, включени в нея от страна на Централната избирателна комисия, значително надвишават предложения бюджет от 
6,5 милиона лева. 
Изискването, освен доставката на машините, да се осигурят и дейности по обслужването, което многократно надвишава 
услугите, които са извършени на предходните парламентарни избори, а в същото време и забавянето на процедурата, с 
всеки изминал ден води до повишаване на себестойността на устройствата и услугите - съответно на крайната цена. 
"Скоро ще стигнем до момент, в който на каквато и да е цена „Сиела Норма“ ще бъде в невъзможност да изпълни всички 
дейности по поръчката", посочиха от компанията. 
 
√ МВнР: 568 са разкритите секции зад граница, очаква се да достигнат до 800 
Има вероятност за чужбина да няма достатъчно машини за гласуване 
По-малък брой заявления за гласуване в чужбина са подадени към този момент в сравнение с изборите през април. 37 
хиляди наши сънародници зад граница са подали заявления, а на вота преди два месеца общият им  брой е бил 80 хиляди. 
Това съобщават от Министерството на външните работи. 
568 е броят на автоматично разкритите секции зад граница, а анализът на Външното министерство сочи, че техният брой 
ще достигне 800. 
Най-голям брой нови секции се очаква да има във Великобритания -  рекордът там е бил 58 на вота през 2017-а, а сега 
броят е 130. 
В Турция при рекордни 136 секции към момента броят на секциите е 110. 
В Германия на вота през април имаше рекорд от 69 секции, а сега броят им ще бъде 105, сочат данните към момента. 

https://bnr.bg/post/101479131/savetat-po-sigurnostta-kam-pravitelstvoto-shte-obsajda-riskovete-i-zaplahite-pred-sistemata-za-nacionalna-sigurnost
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Калин Анастасов – заместник-председател на работна група „Избори“ към Министерството на външните работи, 
коментира: 
„Може би ще се получи ситуация, в която с два пъти повече секции ние няма да може да достигнем резултатите от изборите 
през април. Може би за такава хипотеза единственото обяснение към днешна дата е отпускарският сезон през месец юли". 
От Министерството на външните работи изразиха готовност да поемат ангажимент за логистиката и доставката на 
машините за гласуване зад граница, но това трябва да започне 20 дни преди вота на 11 юли. 
Тъй като ЦИК все още не договорила доставка на нови машини, съществува опасност в чужбина машинно гласуване да 
няма, призна председателят на работната група за изборите към Министерство на външните работи Иван Кондов: 
„Очевидно е, че такава опасност съществува, но пак казвам  - нека да дадем време на Централната избирателна комисия 
да видим до какви договорености ще достигне“. 
 
√ Мобилното приложение на НЗОК ще сигнализира за фиктивна хоспитализация 
Сигнал ще се изпраща и при опит за покупка на лекарство от чуждо име  
Новост в мобилното приложение на Здравната каса (НЗОК) ще информира гражданите, ако някой се опита фиктивно да ги 
регистрира в болница или направи опит да си купи лекарство от тяхно име. 
Всеки пациент ще може да получава на телефона си информация за извършени медицински дейности или изписване на 
лекарства, напълно или частично заплащани от Касата. 
За регистрация е необходимо да се въведе Персонален код на НАП или Уникален код за достъп към Здравната каса. В 
случай, че бъде известен за нередност – например, че не е бил на преглед или не е получил лекарства от аптеката, 
пациентът ще може да изпрати обратна връзка до Касата и така да сигнализира. 
Приложението ще е свързано със Персонализираната информационна система към Здравната каса. То ще е валидно и за 
двете операционни системи на мобилните телефони. 
Допълнението към вече съществуващото приложение ще влезе в сила до края на юни. 
 
√ Дискусия за прехода на България към въглеродна неутралност  
Международна конференция ще разглежда възможностите за зелено икономическо възстановяване на България. 
Експерти ще представят три възможни сценария за зелена трансформация на икономиката ни до 2050 година. Организатор 
на конференцията е Центърът за изследване на демокрацията. 
Конференцията ще дискутира прехода на България към въглеродна неутралност в контекста на целите на Европейския 
съюз и плана на президента на САЩ Джо Байдън за енергийна революция и екологична справедливост. 
В рамките на събитието Центърът за изследване на демокрацията ще представи конкретни мерки за декарбонизация в 
областта на енергетиката, транспорта, сградите, индустрията, селското стопанство и горите. 
В дискусията ще се включат вицепремиерът Атанас Пеканов, Тимон Венер - директор на офиса в Берлин и старши 
изследовател в института „Вупертал“-Германия, Невена Гавалюгова - експерт от Генерална дирекция „Действия по 
климата“ на Европейската комисия, и Марчело Мазера - ръководител на отдел „Енергийна сигурност, разпределение и 
пазари“ от Дирекция „Транспорт и климат“ на Съвместния изследователски център на Европейската комисия. 
 
√ „Арена на дамския бизнес“ в София 
Първо по рода си събитие „Арена на дамския бизнес“ се провежда днес в „Интер Експо Център“. 
Жени предприемачи ще представят идеите си за стартиращ бизнес и ще търсят подкрепата на финансиращите институции. 
На сцената на форума ще се качат 24 бизнесдами, които по иновативен и атрактивен начин ще представят своите планове 
и конкретните стъпки, с които смятат да ги осъществят, обясни Гена Събева - организатор на събитието: 
"И за това в залата сме поканили всякакъв род финансиращи институции, поканили сме и хора, които биха желали в даден 
момент да започнат бизнес - могат да намерят техния съдружник, могат да намерят нещо, които да ги вдъхнови, за да 
направят първата крачка. Някои идеи могат да останат в зародиш и просто да не се развият в бизнес, но други идеи - те 
вече са бизнес". 
Специално жури ще награди три от бизнесдамите, които ще получат и реална възможност да осъществят своето мечтано 
начинание. 
 
√ Дойче банк предупреждава за глобална "бомба със закъснител" заради растящата инфлация  
Инфлацията може да изглежда като проблем, който ще изчезне, но е по-вероятно да продължи и да доведе до криза през 
следващите години, предупреждават икономистите на Дойче банк (Deutsche Bank), съобщава бизнес телевизия CNBC. 
В прогноза, която се различава съществено от консенсуса на Уолстрийт, Дойче банк отправи ужасно предупреждение, 
според което фокусирането върху стимулите, като същевременно се отхвърлят инфлационните опасения, би се оказало 
грешка, ако не в близко бъдеще, то през и след 2023 година. 
Анализът на банката се насочва особено силно към Федералния резерв и неговата нова рамка, според която той ще 
толерира по-висока инфлация в името на пълното възстановяване от коронавирусната криза. Немският кредитор твърди, 
че намерението на Фед да не започне да затяга паричната и лихвената си политика, докато инфлацията не покаже устойчив 
ръст, ще има ужасни последици. 
"Последицата от едно подобно забавяне ще предизвика по-големи прекъсвания на икономическата и финансовата 
дейност, отколкото би било в противен случай, когато Федералният резерв най-накрая реши да действа“, написаха 
главният икономист на Дойче банк Дейвид Фолкъртс-Ландау и други банкови специалисти. "На свой ред това може да 
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създаде значителна рецесия и да задейства верига от финансови бедствия по целия свят, особено в развиващите се 
пазари", предупредиха те. 
Като част от своя подход към инфлацията, Фед няма да повишава лихвените проценти или да ограничава програмата си за 
закупуване на финансови активи, докато не види "съществен по-нататъшен напредък" към своите цели за пълна заетост и 
стабилна инфлация. Редица членове на централната банка смятат, че постигането на тези цели все още не е близко. 
Междувременно показатели като потребителските цени и индексите на разходите за лично потребление са много над 
целта на Фед за инфлация от 2 на сто. Центрланите банкери обаче посочват, че настоящият ръст на инфлацията е временен 
и ще отслабен, след като прекъсванията на доставките и базовите ефекти от ранните месеци на пандемичната 
коронавирусна криза от 2020 г. отзвучат. 
Екипът на Дойче банка обаче не е съгласен, посочвайки, че агресивните стимули и фундаменталните икономически 
промени ще доведат до инфлация, на която Фед ще бъде зле подготвен да отговори. 
"Може да отнеме една година повече до 2023 г., но инфлацията ще се появи отново. И въпреки че е чудесно, че това 
търпение се дължи на факта, че приоритетите на Фед се изместват към социалните цели, пренебрегването на инфлацията 
оставя световните икономики да седят на "бомба със закъснител", посочи Фолкъртс-Ландау и добави: "Ефектите могат да 
бъдат опустошителни, особено за най-уязвимите в обществото". 
Тази позиция на Дойче банка не се споделя от голям част от останалите водещи икономисти. Повечето представители на 
Уолстрийт са съгласни с виждането на Фед, че настоящият инфлационен натиск е преходен и се съмняват, че скоро ще има 
промени в паричната политика на американската централна банка. 
Досега Конгресът на САЩ пък одобри повече от 5 трилиона долара стимули, свързани с Covid пандемия, а Фед почти удвои 
своя финансов баланс чрез месечни покупки на активи, до 8 трилиона долара. Стимулите продължават да са в сила дори 
при икономика, която се очаква да нарасне с около 10% през второто тримесечие на настоящата година, а картината на 
заетостта показва разкриване средно на месец около 478 000 нови работни места през 2021 г. 
"Никога преди не сме виждали такава координирана експанзивна фискална и парична политика. Тази политика ще 
продължи, дори когато икономическият растеж се движи над неговия потенциал. Ето защо сегашното време е различно за 
инфлацията", отбеляза главният икономисти на Дойче банк. 
Екипът на голямата банка заяви, че предстоящата инфлация може да наподобява тази от 70-те години на миналия век, 
десетилетие, през което инфлацията беше средно близо 7% и в някои случаи беше дори двуцифрена. Нарастващите цени 
на храните и енергията заедно с края на контрола на цените спомогнаха тогава за епоха на силно растяща инфлация. 
Тогавашният председател на Фед Пол Волкър поведе усилията за намаляване на инфлацията, но трябваше да използва 
драматични повишения на лихвените проценти, което пък предизвика икономическа рецесия. Икономическият екип на 
Дойче банка се притеснява, че подобен сценарий може да се разиграе отново. 
"Вече много източници на покачващи се цени проникват в американската икономика. Дори да са само временни "на 
хартия", те могат да покрият очакванията точно както през 70-те години на миналия век. Рискът е, че дори ако са в сила 
само за няколко месеца, може да е трудно да се ограничат, особено при толкова големи налични стимул", посочиха 
икономистите на немската банка. 
Те също така заяви, че повишаването на лихвените проценти може "да причини хаос в един силно задлъжнял свят", като 
финансовите кризи вероятно ще бъде особено силно изразени при нововъзникващите икономики, където икономическият 
растеж няма да може да преодолее по-високите финансови разходи. 
 
√ Съвет на ЕС: Продължителната Covid пандемия може да засили уязвимостта и рисковете от радикализация 
Продължителната пандемия от Covid-19 може да засили уязвимостта на страните членки и рисковете от радикализация, 
се казва в приетите вчера две серии от заключения на Съвета на ЕС. Те са за влиянието на коронавируса съответно върху 
вътрешната сигурност и върху заплахата от тероризъм. 
Присъствието на крайни групировки онлайн се е увеличило след избухването на пандемията. 
В средносрочен или дългосрочен план пандемията и нейните социално-икономически последици могат да се окажат 
благоприятна почва за техните наративи. Някои използващи насилие крайнолеви, крайнодесни и ислямистки екстремистки 
групи вече включиха Covid-19 в тях и това може да доведе до заплахи за сигурността в средносрочен и дългосрочен план. 
Затова Съветът призовава страните членки постоянно да помагат при оценката на онлайн измерението на терористичната 
заплаха. Това трябва да става чрез осигуряване на информация за  компетентните органи на ЕС. 
Съветът приканва държавите бързо да задействат влезлия в сила днес регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за справянето с разпространението на такова съдържание. Той задължава интернет платформите в ЕС да премахват 
терористично съдържание онлайн до 1 час, след като то е посочено от властите в страните членки. 
Страните членки и онлайн платформите, предлагащи услуги в ЕС, разполагат с една година за адаптиране. Регламентът ще 
бъде прилаган от 7 юни догодина. 
 
√ Над 100 сигнала са подадени към европейската прокуратура само за седмица  
Над 100 сигнала са подадени към европейската прокуратура само в рамките на седмица, откакто започна своята работа. 
Това съобщи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс след края на Съветa "Правосъдие и вътрешен ред", 
проведен в Люксембург. 
На съвета е присъствала и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши. В момента са делегирани 88 европейски 
прокурори от 20 страни, съобщи Рейндерс: 
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„Най-вече бих искал да припомня на страните членки, които още не са го направили, да приключат подготовката си, за да 
са напълно в ред с регламента на европейската прокуратура - или като го пренесат в законодателството си, или пък като 
номинират всички делегирани прокурори, особено тези държави, които още не са го направили“. 
Заяви еврокомисар Рейндерс. Той ще поиска писмено обяснение от Словения защо още не е направила предложение за 
своите делегирани прокурори. 
България предложи 10, но от тях са одобрени само четирима. Швеция е потвърдила, че ще се присъедини към 
европейската прокуратура догодина. На този етап в нея участват 22 страни членки, сред които и България.  
 
√ Ръст на икономическите нагласи на инвеститорите в еврозоната през юни до 3-годишен връх  
Доверието на инвеститорите относно бъдещото икономическо развитие в еврозоната се повиши за четвъртия пореден 
месец през юни до най-високото ниво от повече от три години насам благодарение на по-благоприятната текущата 
икономическа ситуация. 
Това показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix. 
Индексът на инвеститорските нагласи на компанията Sentix, определен от проучване сред 1139 инвеститори (222 от които 
са институционални), проведено между 3-ти и 5-и юни 2021 г., се повиши до 28,1 от 21,0 през май при очаквания за по-
слабо нарастване към 26,0 пункта. Това е най-високо ниво на Sentix индекса от февруари 2018 г. 
Индексът, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, също се повиши за четвърти пореден месец, като 
скочи през юни до 21,3 от 6,3 през май, достигайки най-високо от ноември 2018 г. 
В същото време обаче индексът на бъдещите инвеститорски нагласи отслабва за пръв път от четири месеца насам до 35,3 
пункта от исторически връх през май на ниво от 36,8 пункта. 
Проучването на Sentix показа, че инфлационният барометър остава ясно отрицателен в ниво от -42,25 пункта, което 
показва, че инвеститорите очакват инфлационният натиск в еврозоната да продължи. 
"Икономиката на еврозоната продължава по пътя да остави зад гърба си болезнените последици от коронавирусната криза 
през 2020 г.“, заяви управляващият директор на Sentix Манфред Хъбнер и допълни: "Все по-голямото отваряне на 
търговията, ресторантите и туризма съживяват икономиката". 
Изобилната ликвидност, осигурена от Европейската централна банка, също стимулира икономическото оживление. 
Натискът върху цените, а оттам и върху облигационните пазари, вероятно ще продължи през лятото и ЕЦБ вероятно няма 
да може да избегне за дълго дискусията за изоставяне на много експанзивната си политика, отбеляза агенция Sentix. 
По-късно тази седмица предстои поредното рекордно заседание на ЕЦБ, като се очаква централната банка да избегне 
всякакъв възможен разговор за затягане на стимулиращата парична и лихвена политика. 
 
√ Доклад на „Оксфам“ и швейцарския институт Ре: Климатичните промени са сериозна заплаха за икономиките на 
богатите държави 
Икономиките на богатите държави ще се свият двойно повече, отколкото по време на кризата с Covid-19, ако не успеят да 
се справят с увеличаващите се емисии на вредни газове, показва нов доклад на „Оксфам“ и швейцарския институт Ре. 
Страните от Г-7 ще загубят близо 5 трилиона долара до 30 години, ако температурите се повишат с 2,6 градуса, каквито са 
прогнозите. 
В разпространения доклад преди срещата на високо равнище тази седмица на страните от Г-7 се казва, че техните 
икономики са се свили с 4,2% по време на пандемията, но че в резултат на климатичните промени загубите могат да 
възлязат на 8,5 на сто от брутния вътрешен продукт., което в парично измерение е около 5 трилиона долара. 
Конкретно за Великобритания този процент е 6,5 годишно до 2050 година на базата на сегашната политика и проектиране. 
За сравнение загубите биха възлизали на 2,4%, ако се изпълнят целите от климатичното споразумение от Париж. Много 
други страни ще бъдат засегнати много повече, сред които Индия, чиято икономика ще се свие с четвърт при увеличаване 
на температурите с 2,6 градуса до 30 години. 
Лидерите на страните от Г-7 – Великобритания, Съединените щати, Япония, Канада, Франция, Германия и Италия, както и 
представители на ЕС, ще се срещнат в петък в английското графство Корнуол, за да обсъдят глобалната икономика, 
ваксините, бизнес данъците и климатичната криза. 
 
√ Байдън увери Зеленски, че ще се застъпи за суверенитета на Украйна на срещата си с Путин  
Президентът на Съединените щати Джо Байдън е уверил снощи украинския президент Володимир Зеленски, че ще се 
застъпи за суверенитета и териториалната цялост на Украйна на срещата си идната седмица в Женева с президента на 
Русия Владимир Путин. 
Съветникът на Байдън по националната сигурност Джейк Съливан, съобщи, че в телефонен разговор на двамата 
президенти Зеленски е поканен да посети Белия дом през лятото, предаде Ройтерс. 
Джо Байдън също така е уверил Зеленски по въпроса за стремежа на Украйна за членство в НАТО. 
По време на телефонното обаждане между двамата лидери Зеленски пък е казал на Байдън, че голям брой руски войски 
и тежко въоръжение все още са разположени в близост до украинската граница, въпреки съобщението на Москва за 
изтегляне на войските. 
Зеленски също така е благодарил на Байдън за предоставените от САЩ на Украйна 900 000 дози ваксини срещу Covid-19. 
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√ Владимир Путин: Санкциите на ЕС срещу Беларус са контрапродуктивни  
Санкциите, наложени от Европейския съюз срещу правителството на Беларус, са "контрапродуктивни", заяви руският 
президент Владимир Путин пред председателя на Европейския съвет Шарл Мишел по време на телефонен разговори в 
понеделник. 
"По отношение на предприетия от ЕС допълнителен натиск чрез санкции срещу Беларус, Владимир Путин подчерта 
контрапродуктивността на такъв подход, както и всякакви опити за намеса във вътрешните работи на тази суверенна 
държава", съобщи Кремъл. 
От своята страна Шарл Мишел посочи, че отношенията между Брюксел и Москва зависят от промяна в отношението на 
Москва. 
"Предадох посланието за единство на ЕС при моя телефонен разговор с президента Путин. Тенденцията на спад в 
отношенията между ЕС и Русия може да се промени, само ако Русия спре разрушителното си поведение:, посочи Мишел. 
Двамата лидери също така обсъдиха борбата с коронавирусната пандемия и предоставянето на ефективни ваксини на 
разположение на всички, отбеляза председателят на Европейския съвет. 
ЕС и Русия са изправени пред напрежение във връзка с отношението на Путин към политическата опозиция, както и с оглед 
на различните отговори на неотдавнашен инцидент, при който Беларус принуди самолет на "Райънер" да кацне в Минск. 
 
Дума 
 
√ Премиерът: Унизително е да ни казват за корупцията отвън  
С остър коментар по повод американските санкции върху български граждани и фирми заради корупция излезе премиерът 
Стефан Янев по време на заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет. 
Изключително тревожно и унизително е да получаваме информация отвън за наличието на сериозни корупционни 
практики, срещу които компетентните органи на държавната власт очевидно не са предприели нищо ефективно до 
момента, каза  Янев. И допълни, че държавните структури „са били не просто неефективни и безполезни, но в обществото 
ни има съмнение, че са катализирали развитието на корупционната среда". 
Янев не скри гнева си, че структури, които по закон трябва да работят на принципа на политическия неутралитет, са 
действали пристрастно. 
Според него наложените санкции от САЩ по закона “Магнитски“ са сериозен сигнал, че корупцията в България е пуснала 
дълбоки корени в политическата и икономическата система на страната и че „проблемите и последствията от това вече 
излизат извън националните ни граници“. 
Янев каза още, че списъкът на НАП с фирмите и лицата, попадащи под санкциите на САЩ, има за цел да сведе до минимум 
рисковете за страната в политически и икономически план. Премиерът предупреди също, че корупцията среда разрушава 
международния авторитет на България и подкопава устоите на демокрацията. 
Няма как да имаме стабилна политическа система, просперираща икономика, нито работеща социална система без да 
решим фундаменталните проблеми с корупцията, посочи Янев. Служебният премиера обаче предупреди, че няма как да 
се изкорени корупцията без промяна в работата на прокуратурата, съдебната система и всички правоприлагащи органи. 
Янев каза, че в работата на Съвета по сигурността има констатирани проблеми. Така например Съветът функционира без 
секретарит и не е бил свикван редовно, както предвиждат нормативните документи. 
На Съвета по сигурността присъстват вицепремиерът и вътрешен министър Бойко Рашков, министърът на отбраната Георги 
Панайотов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, директорът на ДАР Атанас Атанасов, председателят на ДАНС 
Пламен Тончев, финансовият министър Асен Василев и др. 
Дневният ред на заседанието на Съвета по сигурността предвижда обсъждане на мерки за гарантиране на политическата 
стабилност; актуалните рискове и заплахи за системата за защита на националната сигурност; необходимост от нови и 
адекватни политики за борба с корупцията; прилагане на по-ефективни механизми за координация и взаимодействие на 
структурите в сектор "Сигурност“.  
 
√ Над 60% срив в добива на розов цвят  
Добивът на розов цвят е в размер на 1269 тона при 8499 тона година по-рано, се отчита в оперативния анализ на 
Министерството на земеделието към 27 май. Това е над 60 на сто по-малко. От ведомството посочват, че тази година 
кампанията по прибиране на продукцията от маслодайна роза започна по-късно, на което вероятно се дължи голямата 
разлика в добивите при сравнението на годишна база. 
Закъснения заради метеорологичните условия имаше и при пролетниците. Засетите площи с царевица за зърно и 
маслодаен слънчоглед са съответно с 13,6% и 7,9% под отчетените по същото време на миналата година. През отчетната 
седмица при есенниците обаче площите за реколтиране с ръж, маслодайна рапица и тритикале са с между 8,2% и 12,6% 
повече на годишна база. Същевременно при площите с пшеница и ечемик (зимен и пролетен) се наблюдава леко 
намаление с по около 3%, се посочва още в анализа. 
Продължава и разсаждането на тютюн, като засега площите с трите основни типа тютюн изостават в границите от 27,4% 
(Ориенталски) до 70,5% (Виржиния) спрямо година по-рано. 
 
√ Омбудсманът е против новите цени на парното  
Омбудсманът Диана Ковачева възрази срещу разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които 
предвиждат парното и топлата вода да поскъпнат средно за страната с 10 на сто от 1 юли. По време на общественото 
обсъждане тя настоя за преразглеждане на цените. 
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Председателят на КЕВР Иван Иванов се опита да защити начина на формиране на цените на топлоенергията, които са 
свързани с тези на газа и въглеродните емисии. "Ние правим една консервативна прогноза, не да отчетем най-високата 
стойност, а на база на изследвания на тенденциите да се постараем да определим една по-приемлива цена, включително 
на въглеродните емисии. При наличие на надвзет приход от която и да било топлофикация, той се отчита с потискане на 
цената за потребителите за следващата година", обясни той. 
Ковачева поиска тримесечни промени на цените на топлоенергията. Според нея трябва да се направят промени в 
наредбата, по която сега въпросните корекции се правят само веднъж годишно и регулаторният период обхваща 12 месеца 
от 1 юли до 30 юни. Тя каза, че вследствие на това досега абонатите на топлофикационните дружества са надплатили в 
сметките си 29 млн. лв. Ковачева припомни случая с топлофикацията в Перник, оставила с дни абонатите си на студено, а 
след това неустойката е била обидно ниска - само по няколко лева. Омбудсманът заяви също, че при определянето на 
цените трябва да има достатъчно категорична обосновка за всеки разход на дружествата. 
Окончателните цени ще бъдат определени на 1 юли, когато ще влязат в сила. 
 
√ Как книгоиздателската индустрия преодолява последиците от пандемията  
Книгата "Боледуват ли книгите?" задава въпрос още със заглавието си и в отговор разкрива отражението на пандемията от 
КОВИД-19 върху книгоиздаването в България и чужбина. Този отговор е резултат от усилията на студентите по 
книгоиздаване от втори курс във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Сборникът 
"Боледуват ли книгите?" представя как книгоиздателската индустрия преодолява последиците от пандемията през погледа 
на български издатели, книготърговци, библиотекари, блогъри, писатели и читатели. 
Студентите не отразяват само чуждия издателски опит, но и се справят с  предизвикателството сами да създадат книга в 
необичайна обстановка. Пръснати из цялата страна, те извършват всички издателски процеси в условията на дистанционно 
обучение по дисциплината "Учебно издателство - майсторски клас" с преподавател гл. ас. д-р Георги Александров. 
Подемът на дигиталните формати, четенето като терапия, успехът на електронната книготърговия, изненадващите пазарни 
резултати, преоткритите заглавия, антикризисните мерки на издатели и институции, благотворителните инициативи... Това 
са само някои от темите на 25-те текста, документирали "новото нормално" в книгоиздаването. Студентите обобщават и 
изводите от анкетното си проучване за промените в читателските нагласи по време на пандемията. Предлагат и богата 
информация за държавна подкрепа, издателски кампании и професионална солидарност от различни страни по света. 
Затова и на корицата на своето издание младите автори го определят като "книга за протегнатите ръце в световното 
книжно семейство и нуждата от светлина в труден за всички период". 
Електронното издание на "Боледуват ли книгите?" е достъпно в сектора "Учебни медии" на сайта на Факултета по 
журналистика и масова комуникация. От фейсбук страницата на книгата може да се научи повече за съдържанието и 
процеса на създаването ѝ. 
В продължаващата пандемична обстановка студентите ще представят своя сборник в онлайн платформата Zoom на 9 юни 
от 17 ч. Можете да участвате в събитието на този линк. 
 
√ Експерти предупреждават за четвърта вълна на коронавируса в Гърция  
Здравните експерти в Гърция предупреждават за четвърта пандемична вълна в страната, ако хората над 60 години останат 
неваксинирани и корона-партитата продължат през лятото, пише БГНЕС. 
Председателят на лекарите от болницата в Атина-Пирея Матина Пагони призова гражданите на възраст над 60 години да 
се ваксинират, за да може страната да избегне нова вълна от коронавирус. 
Говорейки пред телевизия “Скай“, Пагони каза, че в момента степента на имунитет е около 22%. Целта е 50% в края на юни 
и 75% в края на август, както и 80% в началото на септември. 
Разпространението на ваксинациите трябва да продължи с бързи темпове и възрастовите групи над 60 години трябва да 
се ваксинират възможно най-скоро, каза специалистът. 
„Тези, които не са били ваксинирани, няма да могат да отидат никъде през зимата“, предупреди тя, позовавайки се на 
привилегиите за напълно ваксинирани, планирани от гръцкото правителство. 
По отношение на така наречените корона-партита, Пагони предупреди, че ако те продължат, ще предизвикат четвърта 
пандемична вълна. 
„В тези партита човек предава вируса на 100 души“, каза тя, подчертавайки отговорността властите да предотвратят това. 
Пагони подчерта: „Всички трябва да осъзнаем, че ако не сме внимателни и не се ваксинираме, няма да излезем от 
пандемията“. 
 
√ Столтенберг призова за среща НАТО-Русия 
Мария Захарова отвърна, че Кремъл е готов за диалог 
Свикване на заседание на Съвета НАТО-Русия предложи в интервю за в. "Велт" генералният секретар на НАТО Йенс 
Столтенберг. Предложението е направено преди срещата на НАТО на върха. Алиансът бе предложил на Москва да се 
проведе нова среща преди повече от година, но не е имало положителен отговор, припомни норвежкият политик. 
Столтенберг очерта конкретни теми за евентуални преговори. Сред тях е обменът на мнения относно военните маневри, 
за да се предотвратят недоразумения и евентуална ескалация. Друга тема може да бъде достатъчната прозрачност на 
военните дейности на всяка от страните, за да се избегнат неволни инциденти във въздуха и в морето. Столтенберг 
отбеляза, че отношенията между НАТО и Русия никога не са били по-обтегнати и най-добрият начин за намаляване на 
напрежението е диалогът. 

https://us02web.zoom.us/j/88942153711?pwd=Vkw0d2EzMTN1QjllYVl0RmpsR1p3QT09
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В отговор Мария Захарова съобщи, че Русия е готова за диалог, предаде ТАСС. "Но без участието на военни експерти 
преговорите по тези теми практически нямат смисъл. И господин Столтенберг е наясно с това", написа тя в Telegram. А по 
повод думите на Столтенберг, че "топката е в полето на Русия", Захарова отговори: "Господин Столтенберг, върнете своята 
врата на полето и ние ще пробием". 
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен също потвърди, че страната му е готова да общува с Русия в бъдеще, но 
само ако тя промени настоящия си курс. Според него предстоящата идната седмица в Женева среща на върха на 
президентите на двете страни едва ли ще покаже дали Русия иска да направи нещо подобно. Той допълни, че Джо Байдън 
ще се срещне с Владимир Путин "не въпреки, а поради тази агресия и атаки. Той ясно и директно ще каже какво може да 
се очаква от САЩ, ако агресивните и безразсъдни действия срещу нас продължат." Блинкен подчерта, че един по-различен 
курс на славянската страна ще бъде от полза не само за двата народа, а и за целия свят. Той не се ангажира с прогноза за 
срещата, но е сигурен, че след нея ще има определена информация. САЩ са готови и за двата сценария - както за 
положителен, така и за отрицателен развой на събитията, допълни Блинкен. 
 
√ Байдън: Търсим не конфликт, а стабилни отношения с Русия 
Путин не очаква пробив от срещата с президента на САЩ, но се надява на полезен диалог 
Вашингтон не търси конфликт с Москва, а напротив, иска стабилни отношения, увери президентът Джо Байдън в статията 
във в. "Вашингтон пост" преди срещата му с Владимир Путин на 16 юни в Женева. В същото време той изрази готовност да 
отговори на предполагаемите предизвикателства към европейската сигурност. 
"Ще се срещна с Владимир Путин в Женева след дискусии на високо ниво с приятели, партньори и съюзници, които виждат 
света от същата перспектива като САЩ и с които ще подновим връзките и споделените си цели. Ще останем единни в 
изправяне пред предизвикателствата на европейската сигурност от Русия, започнали с агресията в Украйна", казва се в 
статията. 
Ръководителят на Белия дом изрази решимостта си да "отстоява демократичните ценности" и обеща да обсъди с Путин 
правата на човека и "намесата" в изборите. 
В същото време Байдън увери, че САЩ "не търсят конфликт" с Русия. "Искаме стабилни и предсказуеми отношения, в които 
да можем да работим с Русия над въпроси като стратегическата стабилност и контрола над въоръженията", каза той, 
припомняйки по-специално удължаване на договора СТАРТ-3 до 2026 г. Байдън увери още, че на срещата на върха на НАТО 
в Брюксел ще потвърди непоколебимия ангажимент на Вашингтон към член 5 от договора за НАТО, който предвижда 
колективен отговор на атака срещу държава членка на алианса. 
САЩ трябва да работят с Русия по "ключовите предизвикателства в света", независимо дали Вашингтон харесва или не, 
това пък заяви на видеоконференция в Центъра за нова американска сигурност Ерик Грийн, старши директор за Русия и 
Централна Азия в Съвета за национална сигурност на Белия дом. Посветена също на срещата на върха САЩ-Русия, 
видеконференцията бе проведена в петък, 5 юни. "Русия, заедно със САЩ, все още притежава най-големия ядрен арсенал 
на планетата. Русия все още е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Това означава, че независимо дали ни харесва 
или не, трябва да работим с Русия по определени ключови предизвикателства в светаУ, подчерта Грийн. Според него Джо 
Байдън не се стреми да рестартира връзките между Москва и Вашингтон, нито пък да ескалира допълнително 
напрежението в тях. 
Самият Владимир Путин на виртуална среща в петък с водещите информационни агенции в света сподели, че не очаква 
пробив и "революционни резултати" от срещата на 16 юни. "Но въпреки някои разногласия, ние все още имаме 
припокриващи се интереси, включително екологичните проблеми и стратегическата стабилност", изтъкна Путин на 
срещата, проведена в рамките на също виртуалния Международен икономически форум в Санкт Петербург (ПМЕФ). ДТова, 
че ще се срещнем, че ще говорим за възможностите за възстановяване на двустранните отношения, ще говорим за 
въпроси, които са от взаимен интерес, - а такива въпроси, впрочем, не са малко, - това вече не е лошо само по себе си. 
Президентът Байдън е опитен политик. Той прекара целия си живот в политиката. Надявам се срещата ни да е 
конструктивна", подчерта Путин. По думите му с Байдън трябва да обсъдят стратегическата стабилност, регулирането на 
международните конфликти в най-горещите точки, разоръжаването и борбата срещу тероризма и пандемията. 
 
√ Шпионски синини върху физиономията на Запада 
Европа няма нищо против да бъде васал на американския хегемонизъм  
Дания се оказа доносничката на Вашингтон, който слухти Западна Европа да не се откъсне от ролята й на васал за 
американските интереси. Този извод се налага от гръмналия наскоро шпионски скандал, от който стана ясно, че 
американската Агенция за национална сигурност (АНС) е използвала датска телекомуникационна инфраструктура, за да 
следи висши политици и министерства в Германия, Франция, Норвегия, Швеция и други. До скандала пък стигна заради 
разкритията на няколко телерадио и печатни медии в Дания, Германия, Швеция, Норвегия и Франция. 
Историята датира 2013 г. , когато избягалият от САЩ служител на АНС Едуард Сноудън разкри, че агенцията шпионирала 
личния телефон на германската канцлерка Ангела Меркел. Тогава случаят бе заметен под килима, а и за Дания изобщо не 
стана дума. Сега обаче след 9-месечно разследване на въпросните медии става ясно, че АНС тайно е използвала военната 
разузнавателна служба на Дания за далеч по-мащабно шпиониране. От датска страна е участвала група от четирима хакери 
и аналитици. По данни на медиите  датските спецслужби са предоставили на АНС достъп до своя станция на летище в 
югоизточния остров Амагер край Копенхаген. Прехващали се данни  от подводните интернет-кабели на Дания. Така АНС е 
получавала достъп до съобщения, телефонни обаждания и интернет трафик на  интересуващите я европейски политици. 
Информацията се теглела от кодове, които били телефонните номера на политици в онези държави, които използват тези 
кабели: Германия, Швеция, Франция, Норвегия и самата Дания. Така освен Меркел, в списъка на следените попаднали 
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тогавашния външен министър и днешен германски президент Франк-Валтер Щайнмайер, тогавашният лидер опозицията, 
социалдемократът Пер Щайнбрюк, високопоставени служители от Франция, Нидерландия, Норвегия и Швеция. 
Отделно през ноември 2020-го датската телерадио компания DR публикува не по-малко скандални данни. Чрез датските 
хакери АНС е следило за датските министерства и големи компании. На мушката бил взет отбранителния сектор, но не 
само на Дания, а и на Германия, Франция, Норвегия и Швеция. Плюс външните и други министерства на тези държави. 
Твърди се дори, че шпионажът на АНС бил довел до закупуването на 27 изтребители на САЩ F-35 от Дания.   
По данни на медиите Дания е общоевропейски интернет хъб, през нея минават комуникационните кабели на много 
държави. Това съответно позволява на разузнавателното подразделение, базирано от острова и използвано от АНС, да 
прехваща всичко: от плановете на терористите до разузнавателни данни за Русия и Китай. 
Защо обаче разузнаването на САЩ е избрало именно Дания? Оказва се, според медийните сведения, че страната на 
Хамлет, заедно с близката Нидерландия са единствените страни в Европа, на които то има пълно доверие. ЦРУ и АНС 
допускали до своите данни само тези две страни, на такова отношение не се радвала дори Норвегия, камо ли Франция, 
Германия, страните от южна и Източна Европа,  въпреки че повечето бивши соцстрани се надпреварват да раболепничат 
пред САЩ. 
Случаят ще остави трайни синини по политическата физиономия на замесените страни, пък и на Запада като цяло. Ясно е, 
че дори и демократичния сят не може без тайни служби. За някои те са необходимото зло, за други спецслужбите са 
имунната система на държавите, включително и на демократичните. ДАбсурдно е приятелски разузнавателни служби да 
шпионират високопоставени представители на други страниУ, реагира Щайнбрюк, цитиран от медиите. Очевидно 
Вашингтон смята, че е в реда на нещата да отстоява лидерството си не чрез силата на примера си, не чрез ценностната си 
система, както и чрез политически морал и доверие, а чрез геополитическо воайорство. Макар и опростено казано, 
Вашингтон гледа през ключалката семейни интимности и крои планове как да ги използва или как да изнудва за свои 
ползи. Очевидно Вашингтон е решил да отстоява лидерството си главно чрез подчинение, шантаж и на къса верижка, на 
която да държи европейските си съюзници. 
Очевидно е също, че Вашингтон използва разузнаването не само за собствената си сигурност и безопасността на 
съюзниците си, а и  за егоистични еднолични изгоди (било за да носи Дкапитанската лентаУ на Запада, било за бизнес и 
печалби). 
Но като че ли по-трайни ще са синините за Европа. Първо, Франция, Швеция и Норвегия изнедоволстваха и настояха 
обяснения от Дания, която се чуди как да замаже доносническата си роля. Но каквото и да направи тя, скандалът ще остави 
тежки отпечатъци на подозрителност и недоверие върху европейската солидарност. 
И второ, което по значимост, би трябвало да е първо. Основателните критики обра Дания, но не и главният виновник. С 
малки изключения нямаше гневни обвинение срещу Вашингтон, камо ли и искания да бъде спряно или поне ограничено 
шпионирането му. Няма и предварителни данни, че подобно искане ще бъде отправено от засегнатите страни към 
президента на САЩ Джо Байдън на срещата му с НАТО в средата на месеца. А той е знаел и явно е одобрил шпионския 
"приятелски огън" от самото му начало в качеството му на вицепрезидент. Много показателен в случая е коментарът на 
германския политолог Аександър Рар, научен директор на Руско-германския форум, пред вестник "Газета": "Германските 
политици открито казват: какво може да направим, задачите на американците са такива, да гарантират сигурността на 
Европа, нека следят нашите политици". По думите му това отношение не се афишира, сега в Европа атмосферата е такава, 
че всички искат да "легнат" на Байдън и да не се карат със САЩ, след като едвам преживяха развода в трансатлантическите 
отношения при предишния президент на САЩ Доналд Тръмп. А пред изданието ДВзглядУ политологът той добави, че 
европейските политици Дняма да вгорчават вояжа на Байдън в ЕвропаУ, но и обобщи, че те "доброволно приемат ролята 
на васали".   
Та голямата синина върху физиономията на Европа е изводът, че тя едва ли е самостоятелен субект в международните 
отношения, каквито претенции предявява. 
 
√ Скок на разходите за ядрени оръжия  
Деветте ядрени страни са увеличили през 2020 Г. разходите за атомни оръжия с 1,4 милиарда долара в сравнение с 2019 
г., въпреки пандемията и съсипаните икономики. Това се казва в доклад на организацията Международна кампания за 
премахване на ядреното оръжие (ICAN), спечелила Нобелова награда за мир през 2017 г. 
"Девет държави са пръснали над 72 милиарда долара за оръжия за масово унищожение", се казва още в доклада. Над 
половината от тази сума - 37,4 милиарда долара, се пада на САЩ, които и досега са на първо място по брой заразени и 
смъртни случаи от КОВИД-19. Това е около 5% от общите военни разходи за миналата година. Следват Китай - с похарчени 
10 милиарда долара, и Русия - с 8 милиарда долара. 
Всички ядрени държави, които включват също Великобритания, Франция, Индия, Израел, Пакистан и Северна Корея, са 
харчели над 137 000 долара всяка минута през 2020 г. Отделно 11 западни компании са спечелили 27,7 милиарда долара 
от нови или модифицирани договори за ядрено оръжие. 
 
Мениджър 
 
√ Радев призова партиите да спрат с нападките помежду си  
България трябва да има правителство след предстоящите избори. Нека политическите партии не се нападат необмислено, 
защото след това ще се срещнат в парламента и ще трябва да съставят правителство. Това заяви пред журналисти 
президентът Румен Радев.  
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Той отправи призив към политическите партии да бъдат внимателни, да търсят обединение около ценности, около 
приоритети и да не бързат да се нападат необмислено един друг, защото след това ще се срещнат в парламента и ще бъдат 
изправени пред най-трудната и важна задача за България – да съставят правителство. И им пожелава успех и една открита 
и разумна кампания. 
Попитан какви са очакванията му от Съвета по сигурност при служебния премиер Стефан Янев, президентът отговори, че 
голяма част от тези анализи, които се правят и решенията, които се взимат, са именно в посоката към основната задача на 
това правителство – честни, свободни и прозрачни избори. "Мисля, че ще има мерки в тази посока", добави той.  
На въпрос дали недостига на 1600 машини за вота ще затрудни изборния процес Радев отговори, че "въпреки тежкото 
наследство и заварените договорки, вярвам, че ЦИК и служебното правителство ще положат всички усилия така, че да се 
гарантира машинният вот на предстоящите избори." 
Възвръщането на доверието в изборния процес е основна задача както на ЦИК, така и на служебното правителство. Вярвам, 
че тук ще се предприемат всички необходими стъпки, така че това доверие да се възвърне, да се направи така, че да имаме 
честни, прозрачни и свободни избори, каза още Радев.  
Президентът коментира и санкциите на САЩ по закона "Магнитски". "Това е прецедент за ЕС. Виждате, че 10 години уж 
вървяхме към европейско развитие на България, а се озоваваме в един момент редом с Уганда, Судан и Саудитска 
Арабия. Няма ясна нормативна база за страна съюзник, страна член на ЕС и НАТО, попадаща под такива тежки санкции, 
точно как да се действа. Едно категорично трябва да е ясно – служебното правителство е длъжно да предприеме мерки, 
които да минимизират риска за държавните институции и за българските граждани във финансово отношение. Такива 
мерки се вземат. Разбира се, много внимателно, много прецизно в рамките на закона. Мисля, че ще бъде 
противоконституционно, ако държавата не може да защити своята финансова сигурност, както и тази на българските 
граждани", допълни Радев.  
Според него трябва да се действа много внимателно, спрямо гражданските права. "Помислете си, ако държавни, 
бюджетни организации, държавни дружества по някакъв начин на свързване при бъдещи необмислени действия попаднат 
под тези санкции. Какво правим тогава? Това означава, че не сме си свършили работата", категоричен бе държавният 
глава.  
 
√ Създават глобален съвет по въпросите за устойчивост на компаниите  
Бившият президент на Европейската централна банка Жан-Клод Трише ще оглави консултативна група по създаването на 
глобален съвет по въпросите на устойчивостта на компаниите. Това съобщи агенция Ройтерс като се позова на 
прескомюнике на Фондацията за международни стандарти за финансово отчитане (IFRS Foundation). 
Новият съвет за стандарти за устойчивост (Sustainability Standards Board - SSB), който трябва да бъде представен преди 
конференцията на ООН за климата COP26 (лат. букви) в Глазгоу през ноември, има за цел да замени различните 
препоръчителни насоки към момента с единен набор от глобални корпоративни норми при отчитането на въздействието 
на бизнеса върху климатичните промени. 
 
√ Инфлацията далеч не е най-големият проблем на ЕЦБ  
Извадете шампанското, защото чудото най-накрая се случи! За целта бе необходим безпрецедентен пакет от стимули, но 
инфлацията в Еврозоната достигна търсените от Европейската централна банка 2 процента. Какво трябва да направи ЕЦБ 
сега? Абсолютно нищо, пише Маркъс Ашуърт за Блумбърг. 
Възстановяването от пандемията предизвика ръст на инфлацията по цял свят, но за Европейския съюз тази новина 
донякъде носи облекчение, тъй като блокът прекара по-голямата част от последното десетилетие, флиртувайки опасно с 
дефлацията. Кратък период на инфлация над целта от „малко под 2%“ е един от най-малките проблеми за Европа, имайки 
предвид факта, че годишния процент бе отрицателен в началото на 2021 г. Тогава не последваха някакви сериозни 
реакции, като същото трябва да се случи и сега. 
Основната инфлация, в която не влизат по-волатилните цени на храните и енергията, продължава да е под 1%. 
Федералният резерв има по-належащи проблеми с основната мярка за потребителските цени (CPI), която нарасна до 4,2% 
през 12-те месеца до април. На този фон ЕЦБ определено може да си позволи да бездейства поне до лятото. 
Доходността по 2-годишните държавни ценни книжа в Европа продължава да е силно отрицателна, като дори гръцкият и 
италианският дълг предлагат по-малко от -0,3% възвръщаемост. ЕЦБ прогнозира спад на CPI до 1,2% за следващата година 
след 1,5% през тази, въпреки че тази прогноза може да бъде ревизирана нагоре по време на тазседмичната среща на 
централната банка. В края на краищата, катастрофалната дефлация продължава да е по-голяма заплаха за стабилността на 
ЕС. 
Въпреки казаното, никога не пречи да се внимава за проблеми. Предстоящият през август симпозиум на Федералния 
резерв  в Джаксън Хол ще бъде шанс да се провери дали новата политика на американската централна банка за гъвкавото 
инфлационно таргетиране, при която период с инфлация под 2% е следван от такъв с инфлация, малко дан границата, ще 
се окаже ирелевантна още преди да й се даде начало. Идеята зад тази политика бе да се вдъхне увереност, че стимулите 
на централната банка няма да изчезнат дори след като икономиките се разгорещят леко (силен акцент е върху „леко“).   
За съжаление, свирепото американско възстановяване, подхранено от чудовищните парични и фискални стимули, 
затруднява изграждането на модел с адекватна степен на увереност. Освен това, Фед е умишлено неясен в разясняването 
на модела на гъвкаво таргетиране. Не е ясно какво ниво на инфлацията би се считало за твърде високо и за какъв период 
би Фед толерирал ръст на цените над поставената цел? Когато инфлацията е под целта, идеята изглежда добре на хартия, 
но когато тя е два пъти над целевата стойност, всичко пропада. 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-06-07/the-ecb-has-far-worse-troubles-than-inflation?srnd=premium-europe
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В същото време ЕЦБ може да си позволи просто да преразгледа целта си от „малко под 2%“ и да я опрости като „близо до 
2%“. Еврозоната има по-големи проблеми, водещ сред които е как да бъде възстановен растежа. Въпреки че 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) прогнозира повишение на брутният вътрешен продукт 
на ЕС от  над 4% през тази и следващата година, икономиката на блока вероятно няма се завърне до нивата от преди 
пандемията преди края на 2022 г. – цяла година по-късно от САЩ. Голяма част от Европа най-вероятно няма да се 
възстанови напълно до три години. 
Заседанието ЕЦБ на 10 юни ще включва тримесечен преглед на икономическите прогнози на централната банка, както и 
виждането й за финансовите условия. От това ще последва оценка дали трябва да бъде променено темпото на изкупуване 
на облигации. Очакванията са да бъде направена малка промяна спрямо сегашните покупки в размер на 80 млрд. евро на 
месец. 
Истинската причина „ястребите“ да не издават много звуци е поскъпването на еврото, чиято цена е близо до най-високото 
ниво спрямо долара от три години насам. За икономика, в която водеща роля играе износа, това ще може да подейства 
като спирачка за активността и да заплаши възстановяването. 
Последното нещо, от което ЕЦБ има нужда, е да свие платната преди изплащането на парите от възстановителния фонд в 
размер на 750 млрд. евро, което ще започне по-късно тази година. Най-разумното действие за ръководителите на ЕЦБ в 
тази ситуация е да се насочат към шезлонгите на плажа и да не се бъркат в курса, който са определили. 
 
√ Путин денонсира договора "Открито небе"  
Президентът на Русия Владимир Путин подписа закона, с който страната му прекратява участието си в договора "Открито 
небе", подписан в Хелзинки през 1992 г. Документът е публикуван вчера на руския официален сайт за правна информация, 
предаде ТАСС. 
Руският президент внесе законопроекта за изтегляне от договора на 11 май. Държавната дума го одобри единодушно 
на 19 май, а на 2 юни - и горната парламентарна камара, Съвета на Федерацията, също с единодушие. 
През ноември миналата година САЩ официално напуснаха споразумението с мотива, че Русия е нарушавала редица 
положения в него. През януари руското външно министерство съобщи, че започва вътрешнодържавни процедури за 
изтегляне от договора. 
На 27 май първият заместник-държавен секретар на САЩ Уенди Шърман информира руския заместник-министър на 
външните работи Сергей Рябков, че страната й е решила да не се връща в договора "Открито небе". Москва няма 
намерение да променя позицията си по споразумението в угода на Вашингтон, заяви на свой ред Рябков, припомня ТАСС.  
Полетите за военно наблюдение между НАТО и Русия се смятаха за важна практика за изграждане на доверие след края 
на Студената война, отбелязва ДПА. Договорът позволяваше на 34-те държави, които бяха страни по него, да извършват 
по няколко наблюдателни полета годишно във въздушното пространство на останалите, които го бяха подписали. С 
отпадането на "Открито небе" между САЩ и Русия остава да действа само едно споразумение за контрол на оръжията - 
договорът за ядрено разоръжаване Нов СТАРТ. 
 
√ Инфлацията в Русия може да се ускори повече от прогнозираното  
Инфлацията в Русия в края на текущата година може да бъде по-висока от прогнозата от 4,3%. Това съобщи министърът на 
икономическото развитие Максим Решетников в интервю за Financial Times, като уточни, че прогнозата ще бъде уточнена 
през юли.  
"Вярваме, че инфлацията ще бъде може би малко по-висока от нашата прогноза, ще я изясним през юли. Но в същото 
време това е разбираем риск, разбираме как да го управляваме, внимателни сме към него", каза Решетников. 
По-рано той отбеляза, министерството на икономическото развитие поддържа прогнозата си за годишна инфлация в 
Руската федерация на 4.3%, като сега тя е достигнала плато, след което ще спадне.  
Пред репортери в кулоарите на SPIEF-2021 първият вицепремиер на Руската федерация Андрей Белоусов заяви, че 
правителството прогнозира инфлацията до края на 2021 г. на ниво от 4,5% до 5%. Това е по-високо от априлската оценка, 
когато инфлацията се очакваше от 4% до 4,5%. 
Според прогнозата на Банката на Русия инфлацията през 2021 г. ще бъде 4,7-5,2% и ще се върне към целта от 4% в средата 
на 2022 г. 
 
√ G-спорният глобален корпоративен данък и пречките пред него  
Глобален корпоративен данък от 15% за 100-те най-големи корпорации с годишни приходи от над 750 млрд. евро - 
такава международна данъчна реформа одобриха представители на страните от G-7 в събота. Какво обаче включва този 
данък и какво трябва да се случи, за да влезе в сила той?  
Както е известно страните от G-7 (САЩ, Канада, Япония, Франция, Германия, Великобритания и Италия) се споразумяха на 
срещата си на 5 юни за въвеждането на еднакви глобални правила за таксуване на големите международни корпорации, 
които имат годишни приходи от над 750  млрд. евро. 
Данъчната реформа включва 2 основни стълба. Първо - големите компании, които имат марж на печалбата над 10%, ще 
дължат 20% от приходите над този лимит. Този данък ще е дължим в страната, в която са реализирани 
продажбите. Вторият стълб е въвеждането на глобален корпоративен данък от поне 15%, чиято цел ще е да се премахнат 
стимулите печалбите да се прехвърлят в юрисдикции, където корпоративните данъци са ниски. Страните от G7 очакват 
страни и юридически зони с преференциален данъчен режим - т. нар. „офшорни зони“, да бъдат принудени да се 
присъединят към споразумението.  
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Според финансовия министър на Великобритания Риши Сунак „е постигнато историческо споразумение за реформа на 
глобалната данъчна система, която да отговаря на дигиталната ера. Система, която гарантира, че правилните компании 
плащат правилната сума на правилните правителства“. 
Промените са насочени към компании, като Google, Amazon и Facebook, които през годините са избягвали плащането на 
данъци,  именно чрез оперирането през компании, регистрирани в зони с ниско данъчно облагане. Въпросните компании 
са сред най-големите печеливши от глобалната пандемия, след като тя силно промени навиците на хората  по целия свят 
и премести една огромна част от търговските и социалните интеракции в дигитална среда. Основната цел е технологичните 
гиганти да участват по-активно във възстановяването на световната икономика с повече постъпления към бюджетите на 
страните, в които реализират най-големите си приходи. Планът за възстановяване на работните места на американския 
президент Джо Байдън на стойност 2,3 трлн. долара силно разчита на тези приходи.  
Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие правителствата могат да очакват сумарно между 50 и 
100 млрд. долара повече данъчни приходи, ако реформата заработи.  
Един пример за това колко средства не се плащат на националните бюджети е резултатът на регистрираното в Ирландия 
дъщерно дружество на Microsoft. За 2020 г. то не е платило никакъв данък, въпреки че през миналата година е генерирало 
печалба от 315 млрд. долара. Ирландия всъщност е сред страните, които не са заявили подкрепа за реформата, защото 
възможностите за данъчни облекчения, които страната предлага, са сред основните причини много американски 
компании да отворят своята европейска централа именно там.  
"На технологичните гиганти прекалено дълго им се разминаваше неплащането на данъци и настоящата реформа е силно 
закъсняла", се казва в коментар на британското издание Гардиан. 
Представители на някои от въпросните компании коментират, че подкрепят предложенията и предпочитат този подход, 
при който се въвежда едно глобално решение по въпроса, отколкото много различни национални данъчни рамки. 
„Силно подкрепяме работата, която се извършва с цел да се обновят международните данъчни регулации. Надяваме се 
страните да продължат да работят заедно, за да гарантират, че балансирано и устойчиво споразумение ще бъде 
финализирано в скоро време“, се казва в официален коментар от страна на Google. 
За да добие международно признание, предложението трябва да бъде одобрено и на срещата на G-20, която ще се 
проведе през юли във Венеция. Освен страните от G-7 в тази среща ще участват Аржентина, Бразилия, Китай, Индия, 
Индонезия, Мексико, Русия, ЮАР, Саудитска Арабия, Южна Корея, Турция, ЕС и Испания.   
Но дори и предложението за глобален корпоративен данък да бъде одобрено на въпросната среща, то няма да може да 
влезе в сила по-рано от година и половина след принципното съгласие. 
„Това означава, че правителствата ще започнат да събират такъв данък най-малко след 2 години“, коментира Моника 
Ловинг, консултант по международни данъчни услуги към консултантската компания BDO, цитирана от Уолстрийт 
Джърнал. 
Освен това пред идеята за глобален корпоративен данък има и редица пречки. Одобрението на новия данък може да не 
срещне пълна подкрепа от Сената на САЩ, тъй като дори управляващите демократи имат различия относно данъчната 
политика. А САЩ е една от водещите държави, иницииращи новия данъчен режим. Финансовият министър на САЩ Джанет 
Йелън ще трябва да "продаде" идеята за глобалния данък най-напред на представителите в Сената.  
„Сега не трябва да се пропуска възможността да прекратим с данъчната система от Дивия запад и да построим данъчни 
отношения между правителствата и големите корпорации, които да помогнат за възстановяването от COVID кризата“, се 
казва в анализ на британското издание „Файненшъл таймс“. Според вестника и САЩ, и Китай ще имат полза от новата 
система, която ще гарантира по-справедливо разпределение на приходите, генерирани от технологичните гиганти. 
Към момента обаче предложенията съдържат редица „вратички“, които лесно да позволят на онези компании, които искат 
да укриват данъци – да продължат да го правят, се казва в друг коментар по темата във Файненшъл таймс. "А успехът на 
реформата ще бъде именно в детайлите". 
Инвеститорите в САЩ са притеснени, че по-големите разходи за данъци ще понижат техните печалби и бонуси. Те обаче 
засега не пресмятат какъв е риска това да се случи, тъй като считат, че въвеждането на глобалния данък на практика ще 
отнеме много време, се казва в анализ на Си Ен Ен. 
Предложението има и редица критици, които считат, че "поне 15%" всъщност е много ниска ставка за големите 
корпорации.  
„Много време чакахме правителствата да вземат мерки, с които да принудят големите корпорации да платят дължимото 
към обществото. Но ставката от 15% е много ниска и е сравнима с корпоративния данък в Швейцария (15%), Ирландия 
(12,5%) и Сингапур (17%)“, коментира Габриела Бучер, изпълнителен директор на Oxfam International пред Си Ен Би Си. 
 
√ Петролът поевтинява на фона на опасения за търсенето  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник на фона на данните, че вносът на петрол в Китай е намалял 
през май, предаде Ройтерс 
Към 8:35 часа българско време цената на сорта брент се понижи с 0,53 долара, или 0,74%, до 70,96 долара за барел. 
Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,48 долара, или 0,69%, до 68,75 долара за барел. Вчера и двата сорта 
поевтиняха с 0,6%. 
Тези резултати идват на фона на данните, че вносът на суров петрол в Китай е намалял с 14,6% през месец май спрямо 
същия период на миналата година. 
„Китайският внос на петрол достигна петмесечно дъно, което потвърждава слабостта на азиатския пазар“, коментира Боб 
Яугер от Mizhuo Securities. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/06/the-guardian-view-on-the-g7-global-tax-deal-genuine-progress
https://www.wsj.com/articles/a-g-7-deal-on-a-global-minimum-tax-for-companies-faces-hurdles-11623016756?mod=latest_headlines
https://www.wsj.com/articles/a-g-7-deal-on-a-global-minimum-tax-for-companies-faces-hurdles-11623016756?mod=latest_headlines
https://www.ft.com/content/c0baf6b3-3f2a-447e-970d-c5841055b478
https://edition.cnn.com/2021/06/06/investing/stocks-week-ahead/index.html
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През последните седмици цените на петрола нараснаха значително, като брентът е поскъпна с над 40% от началото на 
годината, а американският суров петрол с още повече, на фона на очакванията, че търсенето ще се усилия заради 
успешната ваксинация срещу COVID-19 в някои страни. 
Някои големи вносители на петрол, като например Индия, обаче изпитват затруднения с поставянето под контрол на 
пандемията, а това заплашва очакваното възстановяване на световното търсене на петрол през втората половина на 
годината. 
 
√ Колебливо начало на седмицата за европейските борси  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа търсеха посока в ранната търговия в понеделник, след като по-
слабите от очакваното данни за износа на Китай предизвикаха опасения, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,28 пункта, или 0,06%, до 452,85 пункта, като инвеститорите 
подхождаха предпазливо преди данните за инфлацията в САЩ и заседанието на Европейската централна банка – двете 
най-важни събития на пазарите през тази седмица. 
Индексът SXPP на ресурсните компании се понижи с 0,92%, след като цената на медта падна на фона на по-бавния растеж 
на китайския износ, сигнализирайки по-слабо търсене на червения метал. 
Немският показател DAX и френският измерител CAC 40 се задържат почти без промяна. DAX напредна с 2,76 пункта до 15 
695,66 пункта, а CAC 40 се понижи с 0,09 пункта до 6 515,57 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 14,52 пункта, или 0,21%, до 7 083,56 пункта. 
Световните акции продължават да са близо до върховите си стойности, тъй като отварянето на големите икономики след 
продължителните блокади подкрепи оптимизма на пазарите. Някои анализатори обаче предупреждават, че 
икономическото възстановяване може да не е толкова бързо, колкото се очаква. 
На пазара се отразиха и данните, че германските индустриални поръчки неочаквано са намалели с 0,2% през април на 
фона на по-ниското месно търсене и проблемите с веригата за доставки. 
„Важно е да се отбележи, че тези резултати са временни и че възстановяването на германската индустрия ще продължи, 
макар и не непременно в права линия“, коментира икономистът от ING Карстен Бжески. 
На корпоративния фронт, акциите на Unicredit поскъпнаха с 3,03, след като Jefferies повиши рейтинга на книжата на 
кредитора на „купувай“. 
Цената на книжата на листнатата в Лондон компания Anglo American падна с 2,,76%, след като минната компания завърши 
процеса по отделянето на бизнеса си с термални въглища Thungela. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в петък, след като данните за заетостта 
подкрепиха оптимизма относно икономическото възстановяване, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна със 179,35 пункта, или 0,52%, до 34 756,39 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 се повиши с 37,04 пункта, или 0,88%, до 4 229,89 пункта, оставайки на около 0,2%  от 
рекордния си връх. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 199,98 пункта, или 1,47%, до 13 
814,49 пункта. 
За седмицата и трите бенчмарка записаха скромни повишения. Dow и S&P 500 напреднаха съответно с 0,7% и 0,6%, 
отчитайки втора поредна седмица на ръст. Nasdaq се повиши с 0,5%, записвайки трета поредна седмица в зелено. 
До тези резултати се стигна, след като Министерството на труда на САЩ съобщи, че американската икономика е прибавила 
559 хил. нови работни места през месец май. Резултатът е малко по-нисък от очакваните от икономистите 671 хил. нови 
работни места, но все пак показва добро възстановяване на пазара на труда. Това е значително повишение спрямо 
ревизираните данни за 278 хил. нов работни места за април. Същевременно с това безработицата в САЩ се е понижила от 
6,1% на 5,8%, докато очакванията бяха за спад от 5,9%. На този фон доходността по 10-годишните държавни ценни книжа 
се понижи. 
„Макар че напредъкът при работните места е скромен в сравнение с очакванията, това са добри новини след 
разочароващия резултат от миналия месец“, коментира Чарли Рипли от at Allianz Investment Management. „Като цяло 
докладът показва напредък в правилната посока“, добави той. 
Любимите акции на инвеститорите на дребно от Reddit се понижиха в петък. Книжата на AMC Entertainment поевтиняха с 
6,68% в петък, но за седмицата напреднаха с 80%. Акциите на BlackBerry поевтиняха с 12,72%, но за седмицата са нагоре с 
37%. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в понеделник на фона на 
данните за външната търговия на Китай, предаде Си Ен Би Си. 
През май износът на Китай в доларово изражение е нараснал с 27,9% на годишна база до 263,9 млрд. долара. Този резултат 
е по-слаб от ръста с 32,3% през април и е под прогнозата на анализаторите за темп от 32,1%. 
Същевременно с това обаче вносът е нараснал с 51,1% на годишна база до 218,4 млрд. долара. През април бе отчетен ръст 
от 43,1%. Резултатът е най-добър от от януари 2011 година, но е под прогнозните 51,5 процента в анкета на Ройтерс. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 7,7 пункта, или 0,21%, до 3 599,54 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Compositе напредна с 6,26 пункта, или 0,26%, до 2 413,91 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng записа спад от 130,82 пункта, или 0,45%, до 28 787,28 пункта. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 77,72 пункта, или 0,27%, до 29 019,24 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 12,04 пункта, или 0,37%, до 3 252,12 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 регистрира спад от 13,05 пункта, или 0,19%, до 7 281,9 пункта. 
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У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 2,98 пункта, или 0,55%, до 537,66 пункта. BGBX40 се понижи с 0,64 пункта, или 0,53%, до 120,70 пункта. 
BGTR30 изтри 0,89 пункта от стойността си, или 0,15%, достигайки ниво от 5840,39пункта. BGREIT напредна с 0,21 пункта, 
или 0,14%, до 151,71 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2185 долара  
Курсът на еврото в началото на седмицата остана стабилен над прага от 1,21 долара, информираха германски финансови 
издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2185 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2162 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Пациенти и лекари - За скандалите с трансплантациите, организацията на донорството и битката за живот. 
- Проверки и констатации в земеделието - защо бяха уволнени ръководителите на ключови звена в сектора и какво 

предстои. Гост в студиото - служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков. 
- За състоянието на държавните енергийни дружества и предстоящото поскъпване на тока и парното. В студиото е 

зам.-министърът на енергетиката - Александър Николов. 
- Защо ЦИК прекратиха преговорите за доставка на допълнителни машини за вота. Гост в студиото е изпълнителният 

директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. 
- Подготовката за предсрочните избори, вота в Турция и споровете с Република Северна македония, разговор в 

студиото с Юлиян Ангелов от ВМРО. 
- Проблемите в системата за психиатрична грижа и необходимостта от работеща стратегия за психично здраве. В 

студиото разговаряме с д-р Цветеслава Гълъбова 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Англия отказва статут на хиляди българи, може и да ги депортират 
в. Труд - Гласуваш за Слави, получаваш Тошко 
в. Телеграф - Проверяват фрашканите кръчми, ама друг път 
в. Монитор - Шефът плаща тока и интернета в дома ни 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Правителството моли банките да докладват в ДАНС за преводи от българския черен списък 
в. 24 часа - Финална оферта от 30 млн. лв. за машините, ако се включи и президентският вот. ЦИК спря преговорите 
в. Труд - Кабинетът Янев убива мярката 60/40 
в. Труд - Абонатите надплатили 29 млн. лева за парно 
в. Телеграф - Президентът призова за кабинет след вота 
в. Телеграф - Село Труд първенец на малката матурата 
в. Монитор - Българите зад граница ще гласуват в над 800 секции 
в. Монитор - Експерти проверяват "пътя на смъртта" край Микре 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Стойчо Стойчев, политолог: Вотът на 11 юли ще произведе много по-патов парламент 
в. Труд - Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет, пред "Труд": Нужни са още 500 млн. лв. в 
програмите за развитие за дигитални умения 
в. Телеграф - Доц. Спас Ташев, Институт за изследване на населението при БАН: София спря да расте 
в. Монитор - Д-р Николай Брънзалов, заместник-председател на Българския лекарски съюз: България ще стигне до 
положение да хвърля или дарява ваксини 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Слави Трифонов няма да е депутат, за какъв игра 
в. Труд - Спецправосъдието - скъпото пале на властта 
в. Монитор - Пещерен бит в мразовитата панелка 
 
√ Предстоящи събития в страната на 08 юни 
Бургас. 

- От 13.00 ч. в Областната администрация ще бъдат дадени кратки изявления след работна среща на служебния 
министър на туризма Стела Балтова с местната администрация, контролните органи и представители на 
туристическия бизнес от Южното Черноморие за готовността и предприетите действия за безпроблемното 
протичане на летния туристически сезон. 

*** 
София. 
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- От 13.00 часа в София хотел Балкан ще се проведе Конференция на тема „Инициативата Три морета - Единство, 
Иновации, Свързаност". 

- От 11.00 часа в галерия „Средец" на бул. „Ал. тамболийски" 17 ще се състои пресконференция на Министерството 
на културата. 

- От 11.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция. 
- От 13.00 часа чрез платформата Google Meet ще се проведе среща на експертните от висшите училища с 

Национално представителство на студентските съвети с участие на експерти от МОН за ПМС 90. 
- От 17.00 часа в Градска градина пред Народния театър „Иван Вазов" и онлайн чрез платформата Zoom ще се 

проведе публична дискусия за обсъждане на конкретни мерки и дейности за развитието на зоните за въздействие. 
- От 17.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН ще се проведе възпоменателно събрание във връзка с една 

година от кончината на акад. Стефан Воденичаров - председател на Академията на науките в периода от 2012 до 
2016 г. 

- От 17.00 часа в Националната галерия ще бъде представена изложбата „В-образ-явени музикални истории" на 
Ясен Панов. 

- От 17.30 ч. чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн конференция на тема „Отключване на дългосрочния 
потенциал за декарбонизацията на икономиката". 

- От 19.00 ч. в зала „България" Младежка филхармония „Пионер" и Софийската филхармония ще представят 
концерта „Рамо до рамо". 

*** 
Бургас. 

- От 17.00 часа в Арт галерия "Неси" ще бъде открита изложба живопис на Кръстьо Тодоров. 
- От 20.30 часа в Летния театър ще се проведе концерт на Милица Гладнишка и Филип Аврамов под надслов 

„Оскарите в музката". 
*** 
Варна. 

- От 20.00 часа в Летния театър ще се състои концерт на група ,,Фондацията". 
*** 
Велико Търново. 

- От 20.00 часа в парк „Марно поле" ще бъде представен комедийният спектакъл „Госпожа Министершата". 
*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа във фейсбук страницата на Младежкия център ще се състои инициативата „Cover" с изпълнения на 
кавър версии на поп хитове, изпълнени от участници на Студио за попрок певци „Сарандев". 

*** 
Монтана. 

- От 11.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката за деца „Приказка за слънцето". 
*** 
Пловдив. 

- От 18.00 часа на Римския стадион ще бъде представена документалната изложба „Архитектурното богатство на 
Академията". 

- От 18.00 часа на Римския стадион ще бъде представена оперетата „Ба-та-клан" на Жак Офенбах. 
*** 
Смолян. 

- От 16.00 ч. в зала 201 на Областната администрация областния управител Стефан Сабрутев ще си представи 
приоритетите. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в залата на Младежки международен център ще се проведе информационна среща по проект 
„Подкрепа за семейството". 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Да се провреш под дъгата". 
*** 
Шумен. 

- От 12.30 часа в двора на СУ „Сава Доброплодни" ще се проведе инициатива за отбелязване на Световния ден на 
океана. 

- От 17.30 часа в Регионална библиотека „Ст. Чилингиров" ще бъде представена книгата „Забранената книга за 
фокуси". 

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен архив на изданията от 
2011 г. до 2020 г. 


