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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

АИКБ 
 
√ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АИКБ ЩЕ ОЦЕНЯВА НАЙ-ДОБРИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ В „CAREER SHOW AWARDS 2021″ 
Водещите награди за най-добър работодател на България Career Show Awards 2021 обявиха членовете на журито. Сред 
имената е и председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България инж. Васил Велев, на когото 
организаторите се довериха заради доказания професионализъм, опит и визия за бъдещето. 

 
Престижното жури на Career Show Awards ще оцени най-добрите 
работодателски практики в над 50 категории, разделени в 5 групи. Освен като 
най-добър работодател, компаниите ще бъдат класирани и в категории, 
представящи техни проекти и практики. Такива са „Employer Branding 
стратегия“, „Стратегия за онбординг“, „Стратегия Баланс работа и личен 
живот”, “Стратегия за толерантност и приобщаване” и други. В 
категория „Стратегия за управление на кризи“ компаниите могат да разкажат 
повече за своя опит в кризисни ситуации и как са се адаптирали и мобилизирали 
по време на извънредни събития. 
„Изключително се радваме, че инж. Васил Велев прие поканата ни да стане член 
на журито на Career Show Awards. Всеки член на журито е подбран внимателно, 
за да гарантираме, че оценяването се основава на обективност, висок 
професионализъм, солиден опит и визия за бъдещето. Екипът на журито се 
състои от професионалисти с дългогодишен опит в различни сфери, за да 

заложим на високо ниво на оценяване и да съберем различни гледни точки за проектите, взели участие в конкурса”, 
споделят организаторите. 
Всяка компания, която иска да кандидатства в наградите, може да го направи от 
тук: https://careershow.bg/awards/register/ до 25 юни 2021 г. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНТ 
 
√ Ще продължи ли да работи и след 1 юли ТЕЦ "Марица изток 2"?  
Пред синдикатите в енергийния сектор президентът Румен Радев съобщи, че ще бъде предложено краткосрочно решение 
за ТЕЦ "Марица изток 2", така че централата да продължи да работи и след първи юли. 
Президентът е разговарял с министъра на енергетиката, който го е уверил, че усилено се работи и за дългосрочно 
разрешаване на казуса. Страната ни е задължена да намали емисиите си от въглероден диоксид, това обаче поставя в риск 
хиляди работни места. 
Според Румен Радев спешно трябва да се намери баланс по казуса, защото комплексът "Марица изток" е елемент от 
националната сигурност и гарантира автономност на енергийната ни система. 
 
√ Атанас Пеканов: Американските санкции са много притеснителен знак  
Американските санкции са много притеснителен знак, че нещата в нашата държава не са се случвали по най-добрия начин 
в последните години. Това заяви вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов в предаването "Бизнес.бг". 

https://careershow.bg/awards/register/?utm_source=Article&utm_medium=Press%20release&utm_campaign=Jury
https://careershow.bg/awards/jury/?utm_source=Article&utm_medium=Press%20release&utm_campaign=Jury
https://careershow.bg/awards/register/?utm_source=Article&utm_medium=Press%20release&utm_campaign=Jury
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"Това трябва да буди тревога и да мислим как да не се случва занапред. "Черният списък" е наш опит да минимизираме 
щетите върху икономиката и да не позволяваме държавни средства да отиват във фирми и личности, които по 
някакъв начин могат да будят тревога в нашите партньори", допълни Атанас Пеканов. 
По думите му постоянно текат проверки по проекти, които са реализирани с европейски средства по оперативните 
програми. 
"В момента се проверява дали всичко е направено целесъобразно в периода преди 2-3 години. Докладът за 
върховенството на закона е много важен", добави Атанас Пеканов. 
Той уточни, че служебното правителство се опитва да подобри Плана за възстановяване. 
"Сроковете ни пристискат, защото средствата трябва да дойдат в някакъв момент", коментира още Атанас 
Пеканов. 
По думите му по Плана за възстановяване, който страната ни трябва да представи в Европейската комисия, различните 
министерства са изпратили 15 коригирани и около 20 нови проекта. Атанас Пеканов добави, че Брюксел има критики по 
предвидени инвестиции в Маришкия басейн, които са посочени като недостатъчни по осигуряването на така наречения 
"зелен преход" към екологично производство на енергия. 
"Брюксел иска да покажем повече амбиция в това, че ще се случва преходът. Това значи да предоставяме нови 
възможности за енергийни мощности, които да не бъдат толкова големи замърсители, колкото текущите и с 
времето да се изграждат", каза служебният вицепремиер по еврофондовете. 
По думите му това, което е разписано като тръби, които ще се изграждат, все още не е достатъчно. 
"Това е една от ясните критики от Брюксел в енергетиката. Ние сега работим активно, за да адресираме това. 
Разглеждаме различни проекти, слушаме различни експерти, които могат да ни кажат какво е най-добре, според тях 
да направим, за да подобрим тази част и подобна критика по един основен приоритет има в още една сфера - това е 
в социалното включване. От години Брюксел ни казва, че не правим достатъчно за най-нуждаещите се и тук в 
разговори със социалното министерство се опитваме да адресираме този проблем", каза още Атанас Пеканов. 
 
√ Министър Панайотов: Катапултиране на майор Терзиев не е имало, случило се е нещо внезапно  
Операциите по издирването на падналия МиГ-29 в Черно море продължават. Днес ще бъде пуснат хидролокатор, който 
допълнително ще обследва дъното. Теренът, което е обследван, е с размер на 20 квадратни мили. Предвид дългото време 
след загуба на връзка с майор Терзиев, вероятността да бъде открит жив и здрав е много малка и трябва да сме готови да 
приемем и най-лошото. Това заяви в "Денят започва" министърът на отбраната Георги Панайотов. 
По думите му, каквото и да се е случило, се е случило внезапно. Майор Терзиев не е очаквал това, което се е случило. Той 
не е докладвал за каквито и да било проблеми, не е опитал да осъществи връзка с командването, не е съобщил за 
катапултиране. 
"Не се намира никъде сигнал от маяка на катапулта. Никъде радарите не засичат такова нещо, което води до най -
вероятното заключение, че катапултиране не е имало. Пилот с опита и способностите на майор Терзиев е обучен 
отлично и при катапултиране той знае, че е длъжен да докладва. Но не е направил това нещо, което ни кара да 
приемем, че катапултиране не е имало", уточни военният министър. 
Самолетът, който е пуснал мишената, е видял как майор Терзиев я е поразил. Това е потвърдено визуално. Оттам нататък 
нямам данни някой да е виждал, каквото и да е. 
"Проверяваме какво може да се е объркало. Хипотези, колкото искате. Спекулации могат да се правят, колкото 
искате. Може да се прибегне към политическо говорени. Искам да се установят фактите и да ви кажа каква всъщност 
е била причината. А че майор Терзиев е един от асовете във ВВС, това е така. Той е пилот първи клас, но в авиацията 
първи клас това не е просто някакво признание, това е първи клас пилот. Майорът е имал т.нар. нальот и през нощта 
и през деня повече от 709 часа на МиГ-29", отбеляза министър Панайотов. 
Не бива да се правят спекулации, всички опции се проверяват, допълни той. 
Военният министър увери, че незабавно е започнала операцията по издирването на падналия самолет. Използват се 
всички налични възможности в Българската армия и допълнителни такива. Във Военноморската база във Варна днес ще 
бъде проведена среща със специализирани фирми, за да се види как да се върви напред, уточни Панайотов. 
Самолетът е бил технически изправен. Все още няма водеща версия за инцидента, а разследването може и отнеме време, 
допълни той. 
"Конкретният изтребител МиГ-29, който е бил пилотиран от майор Терзиев, е бил в рамките на т.нар. жизнен цикъл, 
който изтича през 2029-2030 г. Изтребителят е бил поддържан и е бил технически изправен към момента на 
започване на изпълнение на задачата", заяви Георги Панайотов. 
 
√ Транспортният министър: Спрял съм абсолютно всички предстоящи поръчки на БДЖ  
"Започнах с проверка на финансовото състояние на самото министерство, как се изпълнява бюджетът, възложил 
съм две нарочни проверки в БДЖ по отношение на две конкретни поръчки - за ремонт на вагони и за охрана". 
Това заяви в "Още от деня" министърът на транспорта Георги Тодоров. 
Притесняват го законосъобразността и целесъобразността на сключените договори. Договорът за ремонт на локомотиви е 
27 млн. лв. за 15 вагона. Окончателно ще се произнесат по тези договори, когато излязат резултатите от проверката. 
Отговорността при нарушения ще понесе този, който е сключил договора - ръководството на холдинг БДЖ, поясни Георги 
Тодоров. 
"Спрял съм абсолютно всички поръчки на БДЖ предстоящи и няма да ги възобновя, преди да се убедя, че критериите и 
условията са достатъчно прозрачни и достатъчно конкурентни за повече от един участник. Ако имам съмнения в 

https://bnt.bg/news/sled-tragichniya-incident-s-iztrebitelya-mig-29-govori-ministarat-na-otbranata-georgi-panaiotov-296049news.html
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определени критерии, ще бъдат ревизирани и чак тогава ще стартира която и да е поръчка в БДЖ", заяви 
транспортният министър. 
И допълни, че биха стартирали наново процедура за спряната поръчка за закупуване на 15 нови локомотиви, ако 
конкуренцията бъде осигурена чрез прозрачна процедура. 
По програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" се финансира изграждането на железопътна инфраструктура, по 
тази програма за този програмен период са предвидени около 4 млрд. лв., това не е единственият източник на 
финансиране, целта е за този период да бъде осигурено ново трасе от сръбската граница през София, Пловдив до 
пристанище Бургас, съответно до турската граница, поясни Георги Тодоров. 
"Считам, че това ще бъде реализирано до края на програмния период", заяви той. 
Конференцията по инициативата "Три морета" е генералната репетиция за срещата на върха на 8 и 9 юли, акцентира се на 
транспортната инфраструктура, енергийната и цифрова такава, каза транспортният министър, но жп линията Русе - Варна 
не вижда перспективи тя да бъде изградена по тази инициатива. По тази инициатива трябва да се търсят връзки, които да 
свържат държавите, които участват в нея, т.е. Балтийско море да се свърже с Черно море. 
От българска страна може да се потърси възможността за железопътно свързване между нашите пристанища Русе, Бургас 
и Варна до Александропулис, посочи министърът на транспорта. 
Какво още каза министър Георги Тодоров - вижте във видеото. 
 
√ Регионалният министър установи строеж без разрешения и авансово плащане при инспекция на обект по АМ "Хемус" 
Министърът на регионалното развитие и благоустройство Виолета Комитова започна проверки на АМ "Хемус". Вчера тя 
инспектира строителна площадка при бъдещия пътен възел с пътя Велико Търново – Русе. За него все още не е издадено 
разрешение за строеж от министерството, но авансово са преведени над 90 млн. лв. По думите й именно това е 
предизвикало и смяната на ръководството на Държавната компания "Автомагистрали". 
При проверката в района на село Куцина, където ще се строи шести участък от автомагистрала "Хемус", министър Виолета 
Комитова констатира нарушения заради започнали строителни работи. По думите й предишния ден там не е имало почти 
никаква техника, а вчера на място бяха докарани над 50 машини. 
"Имаме струпана техника, хората искат да ни кажат, че строят, но то няма разрешение за строеж, тука обаче са 
копали", коментира Комитова. 
На място проверка са извършили и експерти от РДНСК - Велико Търново. 
"Към момента сме установили, че е иззет хумусният слой и са извършени насипи. Ако насипите бяха с височина по-
малко от 1м. и площ по-малко 30 кв. м., нямаше да е незаконен строеж, в момента по смисъла на закона има незаконен 
строеж", заяви началникът на РДНСК - Велико Търново Петя Бакалова. 
От фирмата доставчик на механизацията и материалите за строежа на лот 6 от автомагистралата заявиха, че това място не 
е строителна площадка, а паркинг, на който е преместена техниката. 
"Това е паркинг, част от който попада в сервитута на магистралата, техниката е доставена на място, съгласно 
писмото, което имаме от "Автомагистрали", за мобилизация", обясни Велик Танушев, който е представител на 
фирмата доставчик на техника и материали. 
Министър Комитова коментира, че заради необходимостта от изпълнението на подготвителни процедури до издаването 
на разрешение за строеж и започване на реални строителни дейности по обекта ще се стигне след 4-5 години. За него 
"Автомагистрали" ЕАД авансово е превела около 90 млн. лв. 
БНТ: Г-жо министър, защото се наложи промяната в ръководството на държавната компания "Автомагистрали"? 
"Точно това нещо, имаме милиард и половина разплатени авансови плащания за строежи, които ще започнат след 4-
5 години, а това е проблем", отговори Комитова. 
Регионалният министър заяви още, че ще бъде искано съдействие от НАП, която да направи проверка за наличността на 
парите, стана ясно също по време на инспекцията. Проверка извършва и прокуратурата. 
 
√ Как наградата на херцога на Единбург помага на младите хора?  
От 2014 година у нас се връчва наградата на херцога на Единбург на младежи с интерес към доброволчеството и 
инициативността. Основната ѝ цел е да мотивира младежите и да им помогне в тяхното професионално и личностно 
развитие. За нея разказа Лилия Харизанова, национален директор на Международна награда на херцога на Единбург – 
България. 
Историята на наградата датира от 1956 година, когато принц Филип, херцогът на Единбург и съпруг на кралцица Елизабет 
Втора, се вдъхновява от своя директор. По това време младите момчета са имали свободно време между завършването 
на училище и военната служба. 
Идеята на принца била да предизвика по някакъв начин емоционално и физически младите момчета да се включат в 
различни дейности. В началото наградата започва да се предлага само за момчета, но по-късно и за момичета. 
За да получат приза, младежите се съревновават сами със себе си в четири ключови направления - лични умения, 
доброволчество, физическа активност и приключенско пътуване. 
В България наградата започва да се предлага през 2014 година благодарение на Теодор Василев, който чува за нея от 
младежи във Великобритания. Към момента над 650 млади човека в страната откриват своя потенциал и се включват в 
надпреварата. За усилията си те получават международен сертификат, признат в над 130 държави, и значки, които се 
връчват на специална церемония. 
Вижте повече във видеото. 
 

https://bntnews.bg/news/transportniyat-ministar-spryal-sam-absolyutno-vsichki-predstoyashti-porachki-na-bj-1158767news.html
https://bntnews.bg/news/kak-nagradata-na-hercoga-na-edinburg-pomaga-na-mladite-hora-1158804news.html
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√ Стачка в Гърция спира транспорта през целия ден  
За днес в Гърция е обявена обща 24-часова стачка. Тя засяга транспорта - фериботите и корабите ще останат на док, а 
влаковете в депата си. 
Метрото, трамваите и тролейбусите също няма да работят през целия ден. В центъра на Атина и в други градове се очакват 
митинги. Към стачката се присъедини и Съюзът на журналистите. 
Протестиращите са недоволни от новия Закон за труда, който узаконява 10-часовия работен ден и неплатения извънреден 
труд в замяна на почивен ден. 
 
√ Първи импийчмънт на държавен глава в историята на Албания  
Парламентът на Албания отстрани от длъжност поста президента Илир Мета за сериозни нарушения на Конституцията по 
време на предизборната кампания през април, съобщават албански медии. 105 депутати в 140-местния парламент 
гласуваха за освобождаването на Мета, 7 бяха против, а трима се въздържаха, предаде БНР. 
Обвиненията срещу Мета - "сериозни нарушения“ на Конституцията по време на предизборната кампания през април. 
Тогава Илир Мета обвини социалистите, начело с премиера Еди Рама, в подготовка за фалшифициране на изборите и в 
овладяване на всички държавни институции. 
Това е първият импийчмънт на държавен глава в историята на Албания. Последната дума за отстраняването на президента 
има Конституционният съд, който трябва да се произнесе в срок от три месеца. 
 
Investor.bg 
 
√ До 11 юни се подават заявления за кампанията за директни плащания за 2021 г. 
Работна група на земеделското министерство ще преразгледа начина на проверки и контроли по обвързаната 
подкрепа 
Остават два дни за подаване на заявления за кампанията за директни плащания за 2021 г. със санкции. Техният размер е 
1% за всеки работен ден за цялата заявена площ. До 11 юни (петък), включително, земеделските стопани могат да 
променят и заявленията си, съобщиха от земеделското министерство. 
Към момента са отстранени част от грешките по подаване на заявления. Нерешените казуси по кампанията се разглеждат 
индивидуално от експертите в Министерството на земеделието, храните и горите. 
Окончателната актуализация на правните основания ще се извърши след края на кампанията за директни плащания. В 
подадени заявления за подпомагане, които са били със забележка при затварянето им поради липса на правни основания, 
и те вече са налични след окончателната актуализация, забележката автоматично отпада и няма да има санкции за 
земеделските стопани. 
От аграрното ведомство информираха, че работна група ще преразгледа начина на проверки и контроли по обвързаната 
подкрепа. 
Експерти на МЗХГ ще разработят заедно с бранша нови условия за подпомагане по схемите. Това заяви заместник-
министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев по време на видеоконферентно заседание на Консултативния 
съвет по овощарство и зеленчукопроизводство. 
По думите му целта е да бъдат отделени реалните земеделски стопани от тези, които само и единствено чертаят площи и 
получават субсидии. 
„Трябва да изчистим критериите и да променим Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за 
директни плащания“, категоричен е Гечев. 
Той припомни, че за да се получи подпомагане по схемата, трябва да се удостовери дали земеделският стопанин има 
продукция. 
По време на срещата стана ясно, че от Техническия инспекторат на Държавен фонд „Земеделие" са констатирани 
несъответствия при голям брой заявления. 
Заместник-министърът уточни, че част от системата не е реагирала и някои от бенефициентите са си получили средствата, 
а след това са били уведомени от ДФЗ с писмо, че трябва да възстановят сумата. 
Вече има създадена работна група към Министерството на земеделието, храните и горите, която ще преразгледа всяка 
една подадена жалба със съвместна комисия. Този път тя ще бъде водена от специализираната дирекция 
„Растениевъдство“ към МЗХГ. 
Бенефициентите ще имат възможност да предоставят всякакви документи, които доказват, че на тази площ, която е 
заявена за подпомагане по обвързаната подкрепа, са създадени необходимите условия, така че продукция да може да 
бъде добита и реализирана. 
 
√ Софийският университет се изкачва с 50 места в световна класация 
Алма матер е единственото българско висще училище, което попада в класацията на най-добрите университети в 
света QS World University Rankings 
Софийският университет „Свети Климент Охридски“ се изкачва с 50 места в световната класация на университетите QS 
World University Rankings за 2022 г. и е класиран в топ 46%. 
Алма матер е единственият български университет, който намира място в класацията, поставен на 591-600 място сред 1300 
висши училища в света. 
Най-старият и авторитетен български университет участва в класацията от 2014 г. и сегашното място е най-високото до 
момента. 
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Университетите се оценяват на базата на шест критерия: академична репутация, научна репутация, репутация сред 
работодателите, съотношение на студенти и преподавателски състав, брой цитирания на факултет, брой чуждестранни 
студенти и чуждестранни преподаватели. 
Масачузетският технологичен институт остава най-доброто висше учебно заведение в света с максимална оценка от сто 
точки. Той оглавява класацията за рекордната десета поредна година. 
Оксфордският университет с оценка от 99,5 точки скача от пето на второ място тази година. Станфорският университет, 
който миналата година заемаше втората позиция, сега е на трето място, въпреки че подобрява оценката си. Той дели 
позицията с Кеймбриджкия университет с резултат от 98,7 точки. 
Харвардският университет заема пето място в класацията, което е най-слабото му представяне в историята. 
В десетката попадат още Калифорнийският технологичен институт, Imperial College в Лондон, Швейцарският федерален 
технологичен институт в Цюрих, University College London и Чикагският университет. 
Два от университетите в топ 20 се намират в континентален Китай за първи път в историята. Това са университетът Цинхуа 
в Пекин и Пекинският университет. В същото време напредъкът на Малайзия и Русия се забавя след години на подобрение 
на представянето, но и двете страни имат по един университет в топ сто. 
48% от японските университети също отстъпват назад в класацията, а най-добрият университет в Латинска Америка е 
университетът на Буенос Айрес на 69-о място. 
 
√ Г-7 е последният шанс на Запада за лидерство 
Срещата тази седмица трябва да разгърне смели инициативи относно Covid и климата 
Международните срещи на високо равнище идват и си отиват сред многобройни снимки и непрочетени комюникета. Но 
срещата на Г-7 в Корнуол, Великобритания от 11 до 13 юни може да бъде рядко такова събитие, което всъщност е от 
значение - за отделните участващи държави, за западния алианс и за по-широкия свят, пише Гидиън Ракмън за Financial 
Times. 
За Борис Джонсън, който е домакин на срещата, това е шанс да обори евентуално оставащите впечатления, че е циник без 
тежест и да покаже, че може да ръководи голяма международна среща. Премиерът на Обединеното кралство също трябва 
да покаже, че „Глобална Великобритания“ е повече от лозунг. 
За Джо Байдън, при първото му посещение в чужбина като президент на САЩ, това е възможност да демонстрира, че 
Америка се завръща. Байдън даде да се разбере, че възнамерява да обедини световните демокрации в противоборството 
срещу Русия и Китай. 
Президентът на САЩ ще има двустранна среща с Джонсън, последвана от три срещи на върха с демократични съюзници - 
първо Г-7, после НАТО, а след това и среща ЕС-САЩ, преди да продължи към срещата с Владимир Путин в Женева, на която 
цели да излъчи единно послание от Америка и нейните демократични съюзници. 
Срещата на върха на Г-7 също така ще изпрати косвено послание към Китай. Пропагандната линия на Пекин гласи, че 
Западът е в неумолим упадък. Една успешна среща на Групата на седемте може да съживи идеята, че Западът може да 
осигури глобално лидерство в съюз с други демократични държави в Азия и по света. 
Идентичността на Г-7 като клуб на демокрациите му придава ново значение в ерата на нарастващо напрежение между 
Китай и Запада. Седемте държави - САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада - се срещнаха за 
първи път през 70-те години. След края на студената война Русия беше поканена да се присъедини към групата, 
превръщайки клуба в Г-8. Руската федерация обаче беше изритана след анексирането на Крим през 2014 г. 
Голямото предизвикателство пред значимостта на Г-7 е намаляващият дял от световната икономика, представляван от тези 
седем държави. Както посочва Рената Дуан от британския аналитичен център Chatham House, през 70-те години страните 
от Г-7 са отговаряли за около 80% от световния брутен вътрешен продукт. Сега делът им е сведен до около 40 процента.  
Когато глобалната финансова криза удари света през 2008 г., беше необходима по-голяма група държави от Г-7, за да се 
избави световната икономика от изпитанието. За да се справи с тази извънредна ситуация, администрацията на Буш свика 
първата среща на Г-20, която включваше Г-7 плюс надигащи се икономически сили като Бразилия, Индия и преди всичко 
Китай. 
Успехът на Г-20 в координирането на международните действия за предотвратяване на глобална депресия изглежда 
потвърди, че моментът на Г-7 бе отминал. Дори имаше спекулации, че седморката може никога повече да не се събере. 
Като президент на САЩ Доналд Тръмп осмя групата като остаряла. Подновената решимост на Байдън да се противопостави 
на Москва и Пекин е тази, която дава на Г-7 нова причина да съществува. 
Но фактът, че Г-7 вече не представлява по-голямата част от световната икономика - и е с уклон към евроатлантическия 
регион - остава проблем. 
За да поправи този дефект, групата покани четири гостуващи държави на срещата на високо равнище: Австралия, Индия, 
Южна Африка и Южна Корея. Фактът, че три от тях са от Азия, подчертава ролята на групата в противостоенето на Пекин. 
Въпреки това, някои от основните въпроси от дневния ред на предстоящата среща на Г-7 - пандемията, климатът и 
търговията - в крайна сметка изискват китайско сътрудничество. Те са глобални проблеми, които не могат да бъдат решени 
без участието на най-многочислената нация и втора по големина икономика. 
Подходът на Г-7 към тази дилема изглежда е да се опитва да осигури практическo и морално лидерство, което създава 
инерция за глобално споразумение. Очебиен пример е сделката, която вече бе постигната за глобална минимална ставка 
на корпоративния данък, която трябва да бъде подписана на срещата този уикенд и след това поставена на разискване на 
срещата на върха на Г-20 по-късно тази година. 
Ключовият въпрос в Корнуол ще бъде дали Г-7 може да намери други практически инициативи, които надхвърлят добре 
звучащите лозунги за ваксиниране на света, нулеви нетни въглеродни емисии и „свободна и справедлива търговия“. 
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По отношение на Covid-19 една очевидна стъпка ще бъде рязкото увеличаване на финансирането за глобалната програма 
за ваксинация Covax. САЩ и Великобритания също така ще бъдат под натиск да започнат да даряват повече ваксини на 
развиващия се свят преди да са постигнали почти пълна ваксинация у дома. Във вътрешнополитически план това може да 
бъде трудно. Но ако Г-7 отстъпи пред предизвикателството, Китай е в добра позиция да се превърне в двигател на 
глобалните усилия за ваксинация. 
Тъй като Китай в момента е най-големият емитент на парникови газове в света, би било безполезно Г-7 да действа сама по 
отношение на климата. Но групата може да прокара глобалния дневен ред преди Конференцията на ООН за изменението 
на климата през ноември, като се договори за някои привлекателни съвместни инициативи - например за прекратяване 
на субсидиите за въгледобивната индустрия. 
Глобалната пандемия предоставя изключително предизвикателна среда за срещата на върха на Г-7. Но световната криза 
предоставя и уникален шанс да се покаже лидерство. Г-7 трябва да използва възможността – тя може да не се появи 
отново. 
 
В. Монитор 
 
√ Радев: Евроинтеграцията на Западните Балкани е в интерес на ЕС 
Европейската интеграция на страните от Западните Балкани е в интерес на целия регион и на Европейския съюз. България 
ще продължи да подкрепя усилията на своите съседи в този процес. Това заяви президентът Румен Радев на работна среща 
днес с министър-председателя на Албания Еди Рама, съобщиха от президентството. 
Радев потвърди подкрепата на страната ни за готовността на Албания да започне преговори за членство в ЕС. 
"България високо оценява постигнатото от Албания за изпълнение на Копенхагенските критерии за членство, включително 
и за европейското отношение към националните малцинства в страната, сред които и българското", посочи той. 
"От изключително значение е процесът на европейска интеграция на Балканите да стъпва върху устойчиви и необратими 
резултати при изграждането на отношения на приятелство и добросъседство в региона, за което Албания е отличен 
пример", заяви още президентът. 
Обща бе оценката, че активният пряк двустранен диалог между отделните държави, както и срещите на високо ниво, дават 
възможност за търсене и намиране на общи решения за бъдещето. Албания се стреми да повишава още повече качеството 
на образованието и науката в страната и ще работи за разширяване на партньорствата в тази сфера, както и за привличане 
на своя територия на утвърдени чуждестранни университети, стана ясно от думите на Еди Рама. 
Той открои интереса на албанските младежи към българските университети и отправи покана водещо българско висше 
училище да открие свой филиал в Албания. 
 
√ Ще се запазят ли ниските лихви по кредитите? 
Представителите на финансовия сектор у нас са абсолютно категорични относно запазването на нивото на основния лихвен 
процент (ОЛП) до края на второто тримесечие на 2021 г. Това става ясно от публикувания днес тримесечен бюлетин 
„Финансов сектор: оценки и очаквания“ на Министерство на финансите (МФ). 
Резултатите показват, че търговските банки, пенсионноосигурителните дружества, инвестиционните посредници и 
управляващите дружества са отговорили на 100%, че очакват основният лихвен процент да се запази на текущите си нива. 
„Ликвидността на банковата система остава много висока. Това няма да се промени в краткосрочен план, след като темпът 
на растеж на депозитите е двуцифрен и се ускорява, докато нарастването на кредитите остава потиснато“, се посочва в 
бюлетина на МФ. 
Лихвените проценти по кредити ще останат без съществена промяна през второто тримесечие според анкетираните. 
Очакванията по отношение на възвръщаемостта на депозитите продължават да се различават по вид валута, но оценките 
остават на близко до неутралното равнище. Според финансовите посредници лихвените проценти по деноминираните в 
щатска валута депозити леко ще се повишат. В същото време тези деноминирани в евро и лева се очаква леко да намалеят. 
Иначе мненията на финансовите посредници показват, че оценката им за текущата икономическа ситуация остава 
задоволителна. 
Очакванията за икономическия растеж през второто тримесечие преминават на положителна територия, като повечето 
отговори или 71 на сто от тях сочат ускорение. Други близо 30% пък прогнозират запазване на текущото ниво. „Нагласите 
са в синхрон с благоприятната динамика на общия показател на бизнес климата от началото на годината, който отбеляза 
повишение и през май. Съставните показатели за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията на дребно 
и услугите се подобриха, а показателят за доверие на потребителите достигна предкризисните нива“, посочват експертите 
в бюлетина. По отношение на годишния темп на инфлация, представителите на финансовия сектор категорично очакват 
леко ускоряване на показателя до края на полугодието. Междуфирмената задлъжнялост ще забави темпа си на нарастване 
през второто тримесечие на годината, показва обобщената оценка на анкетираните финансови посредници, която 
намалява спрямо предходното издание. 
 
√ Застрахователите у нас управляват активи на стойност близо 9,5 млрд. лева 
Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност у нас, възлизат на 9,470 млрд. лв. кмъ края 
на март 2021 г. Това показват изведените днес данни на Българска народна банка (БНБ). 
Сумата нараства с 694.4 млн. лв. (7.9%) в сравнение с края на март 2020 г. (8.775 млрд. лв.) и с 279.3 млн. лв. (3%) спрямо 
края на последното тримесечие на 2020 г. (9.190 млрд. лв.). 
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Активите само на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 279.5 млн. лв. (11.3%), като те се увеличават 
от 2.471 млрд. лв. към края на март 2020 г. до 2.751 млрд. лв. към края на същия месец на тази година. Спрямо края на 
2020 г., когато показателят е 2.683 млрд. лв., те нарастват с 67.2 млн. лв. или с 2.5 на сто. Техният относителен дялв общия 
размер на активите към края на март 2021 г. е 29% при 28.2% към края на първото тримесечие на 2020 г и 29.2% в края на 
декември 2020 г. 
Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 415 млн. лв. (6.6%) – от 6.304 
млрд. лв. към края на март 2020 г. до 6.719 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 г. Спрямо края на миналата година 
отбелязаният ръст е в размер на 3.3 на сто (212.1 млн. лв.) до 6.507 млрд. лв. 
Към края на март 2021 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, 
в общия размер на активите на дружествата със застрахователнадейност, е 71% при 71.8% в края на първото тримесечие 
на 2020 г. и 70.8% в края на края на декември 2020 г. 
 
БНР 
 
√ Служебният кабинет избира председател на комисията за борба с трафика на хора  
Днес ще заседава служебното правителство, след като насроченото за вчера заседание бе отменено, заради инцидента с 
изтребителя МиГ-29. Дневният ред предвижда избор на нов председател на Националната комисия за борба с трафика на 
хора. По правилник постът се заема от вицепремиер. 
Промени ще се направят и в Пътната карта на България за присъединяване към Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие. Три организации на хора с увреждания ще бъдат признати за национално представителни. 
Правителството ще определи максималния размер на новите държавни гаранции по Закона за кредитиране на студенти и 
докторанти за следващата учебна година.  
 
√ ИСС предлага нова мярка "75 на 100" за държавна подкрепа на транспортния и хотелиерския бизнеси  
Икономическият и социален съвет в България отчита, че са налице известни възстановителни процеси, но намира, че 
икономиката ни все още се нуждае от целеви мерки за подкрепа на бизнеса и заетостта в предприятията със спад на 
приходите. 
В приета от Съвета резолюция се предлага за най-пострадалите от пандемията сектори -  „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ , „Пътническия сухопътен транспорт“ и „Въздушен транспорт“ да се въведе нова мярка за подпомагане 
- 75 на 100. 
От ИИС казват, че новата мярка за подкрепа "75 на 100" би обединила досегашните "60 на 40" и допълнителната мярка в 
тези сектори от 290 лв. за всеки работник, като тка биха се запазили 35 хиляди работни места в транспортния и туристически 
бранш, които са критично важни. 
В становището се предлага да има и друга мярка за самонаетите в подкрепа за рестарт, като по-конкретно за тази група се 
предоставя целева еднократна подкрепа - 50 на сто спада на дохода за 2020 г. спрямо 2019 г., но не повече от 5 хиляди лв. 
Условията за тази подкрепа е спад с минимум 20 на сто декларирания доход. 
Икономическият и социален съвет изразява и позиция по анонсираната от правителството нова мярка за улеснен достъп 
до кредити за малките и средни предприятия, като казва, че тя е полезна, но много далеч от достатъчна, сравнявайки я с 
досега действащите мерки, които обаче вече изтичат като действие. 
 
√ Връчват годишните награди за социалноотговорен и устойчив бизнес  
Българският форум на бизнес лидерите ще обяви годишните награди за социалноотговорен и устойчив бизнес. Отличията 
на церемонията ще връчат министри от служебния кабинет и кметът на столицата Йорданка Фандъкова. 
Наградите за отговорен бизнес са традиционно признание за компаниите и техните успешни и вдъхновяващи кампании в 
полза на хората и обществото, осъществени през миналата година и при безпрецедентната солидарност в условията на 
пандемията. 
Близо 80 компании от всички сектори на икономиката участват в конкурса, който номинира 111 проекта в 6 категории, сред 
които инвеститор в обществото, инвеститор в знанието и инвеститор в човешкия капитал и условията на труд. 
Очаква се отличията да връчат министрите на икономиката Кирил Петков, на финансите Асен Василев, на образованието и 
науката професор Николай Денков и на труда и социалната политика Гълъб Донев. 
Специалната награда на британското посолство за принос на служителите към компанията ще връчи ръководителят на 
Отдела за международна търговия Тим Буйсерет. 
 
√ ГЕРБ-СДС на изборите с номер 5, БСП – 4, ИТН – 22 
В ЦИК беше изтеглен жребият за номерата на партиите и коалициите в бюлетината 
В Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината 
за предстоящите предсрочни парламентарни избори. 
ГЕРБ-СДС ще се явят на предсрочните парламентарни избори под номер 5 в бюлетината. 
До тях с номер 4 са „БСП за България“ а „Има такъв народ“ ще са под номер 22. Движението за права и свободи е с номер 
7. 
На коалиция „Българските патриоти – ВМРО-Воля-НФСБ“ се падна номер 16.  

https://bnr.bg/post/101480366/voenen-samolet-mig-na-balgarskite-vvs-e-padnal-v-raiona-na-shabla
https://bnr.bg/post/101480366/voenen-samolet-mig-na-balgarskite-vvs-e-padnal-v-raiona-na-shabla
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Първата изтеглена политическа сила беше Коалиция „Ляв съюз за чиста и свята република“, с която в политиката се 
завръща бившият премиер на България Жан Виденов. Тя ще е под номер 17, а заветният номер 1 се падна на коалиция 
„Движение заедно за промяна“. 
ПП „Гражданска платформа Българско лято“ на бизнесмена Васил Божков ще е под номер 15. 
„Демократична България“ ще са с номер 23, 
„Изправи се! Мутри вън“ – 8, 
„Републиканци за България“ – 21, 
„Атака“ – 6, 
„Възраждане“ – 11, 
„Глас народен“ – 20. 
 
√ Коментари след жребия за номерата в бюлетината за вота  
В Централната избирателна комисия бяха изтеглени номерата на партиите и коалициите в бюлетината за парламентарните 
избори на 11 юли. 
Тома Биков от ГЕРБ-СДС, досегашната първа политическа сила, която ще се яви на вота под номер 5, коментира, че основен 
опонент на коалицията на предстоящите избори ще бъдат хаосът и безвластието: 
"Явно късметът е решил да припомни на нашите опоненти, че имаме пет победи на парламентарни избори до момента и 
да ги подсети, че най-вероятно ще имаме и шеста". 
Четири е числото на стабилността, коментира Кристиан Вигенин номерът, с който „БСП за България“ ще се яви в 
бюлетината за предстоящия вот: 
"Това е знак, че нашите послания за промяна, но съчетана със сигурност и стабилност за хората, грижа за всеки един от тях, 
се подкрепя и от числото, което получихме днес". 
След жребия съпредседателят на обединението „Демократична България“ Христо Иванов заяви: 
"Демократична България" има ясна кауза. Ние знаем кои сме, нашите избиратели знаят кои сме". 
Мая Манолова определи изтегления от „Изправи се! Мутри вън!“ номер осем като чудесно число: 
"По-важно от числото е доверието на избирателите, така че тяхната дума ще е последна. Иначе това означава, че поне ще 
си удвоим резултата". 
 
√ ОССЕ праща над 200 наблюдатели на парламентарните избори на 11 юли  
Над 200 ще бъдат наблюдателите на парламентарните избори на 11 юли в България, съобщиха от Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа. 
В онлайн пресконференция Тана де Зулуета, ръководител на Мисията за наблюдение на избори към службата за 
демократични институции и права на човека, заяви, че във фокуса на наблюдателите ще бъде използването на машините 
за гласуване.  
Наблюдателите ще бъдат разположени в цялата страна в мултинационални екипи от по двама, за да наблюдават 
отварянето на избирателните секции, гласуването и преброяването на резултатите. 
 
√ Старт на жътвата в Ямболско  
Днес официално се открива жътвената кампания в Ямболска област. Зърнопроизводителите очакват по- високи добиви, 
както при пшеницата, така и при ечемика, . 
Със сърпове, паламарки и народни песни ще бъдат отрязани първите ечемичени класове в ямболското село Търнава. Два 
конкурса обяви община  „Тунджа”  за старта на кампанията, уточни  кметът на общината Георги Георгиев: 
"За рисунка и за обреден хляб. С наградените рисунки ще бъде подредена изложба, ще има и изпълнение на самодейни 
състави от общината и на фолклорен ансамбъл "Тунджа". Приканваме участниците в този ритуал да бъдат облечени в 
народни носии". 
В  община Тунджа земеделието е основният поминък, като на нейна територия се обработват над 1 млн. декара 
земеделски земи, около 400 000 дка от тях са заетите с есенници. 
 
√ Краставиците - културата, с която земеделците най-често са опитвали да измамят държавата  
62% от площите, за които производителите на краставици са поискали субсидия, не отговарят на изискванията, това са 
констатирали провеки на Фонд "Земеделие". Краставиците са културата, с която земеделците най-често са се опитвали да 
измамят държавата, заявявайки подпомагане по схемите за обвързана подкрепа за миналата година, допълват от фонда.  
Фонд "Земеделие" е направил теренни проверки на близо 23 000 хектара, като се оказва, че 16 на сто от тях са 
наддекларирани площи, което на практика означава, че на тях не е било засадено нищо, въпреки че по документи е 
трябвало да има зеленчуци. 
През 2020 година краставиците и чесънът са ползвани най-често за измами, като 2/3 от площите с краставици и над 40 на 
сто от площите с чесън са били само заявени, но не и засадени. 
Схемата, обвързана с производството подпомагане е важна за дребните земеделци, но позволява и лесни измами. Така 
преди години България стана най-големият производител на тикви в ЕС, тъй като субсидията за тиквите беше по-висока от 
тяхната себестойност и масово фермерите ги засяха. 
В следващите години опит за измами имаше с картофи и домати. 
Проверките тази година започват в края на юни, а служебният агроминистър се закани да промени правилата,  за да се 
избегне субсидирането на измамници. 

https://bnr.bg/post/101480305/teglat-jrebia-za-nomerata-na-partiite-i-koaliciite-v-buletinata
https://bnr.bg/post/101480305/teglat-jrebia-za-nomerata-na-partiite-i-koaliciite-v-buletinata
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√ Рекорден брой обяви за работа през май  
Рекорден брой обяви за работа са публикувани през май, според анализ на най-популярната платформа за оферти у нас. 
Търсят се предимно работници и обслужващ персонал, заради сезоната заетост в туризма и отварянето на хотели, 
ресторанти и заведения.  
В края на май предложенията за работа у нас са се увеличили с 25% и вече надхвърлят нивата на публикуваните обяви за 
работа преди началото на пандемията през март миналата година, показва анализът.  
Според публикуваните данни, общият брой на офертите през последния месец надхвърля 52 000, което е с 22% повече в 
сравнение с април и със 76% повече, отколкото година по-рано.  
Експертите обясняват ръста с търсенето на работници и служители в секторите "хотелиерство и ресторантьорство" и 
"търговия и услуги".  
Свободни работни места има и в производството, информационните технологии, строителството. Половината от всички 
предложения за работа са в столицата.  
Следват големите градове: Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. 
 
√ ЕК обърна внимание на България, че дъщерните дружества се облагат с по-ниски данъци  
Комисията изпрати официално уведомително писмо до България, в което обръща внимание на факта, че дъщерните 
дружества се облагат с по-ниски данъци. 
Облагането на такива дружества се изисква съгласно директива от 2016 г. В действащото законодателство, с което тя се 
транспонира у нас, е включено неправомерно освобождаване от данъчно облагане на дъщерни дружества. 
ЕК призовава България и още 17 страни членки да приложат различни разпоредби на регламента за предотвратяването и 
управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. 
Комисията изпраща и мотивирано становище до България за това, че не е транспонирала правилно в законодателството 
си всички елементи на директивата за  емисиите от промишлеността, в която се определят правила за дейностите, 
включващи предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водите и земята и предотвратяването на 
генерирането на отпадъци. 
ЕК също така настоятелно призовава България да транспонира правилно в националното си законодателство директивата 
за оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. 
 
√ Лаура Кьовеши идва в България  
Главният прокурор на ЕС Лаура Кьовеши пристига на двудневно посещение в България, съобщиха за програма "Хоризонт" 
от европейската прокуратура. 
Оттам обаче отказаха да съобщят повече информация за срещите и темите, които ще обсъжда по време на посещението 
си. 
По информация на програма "Хоризонт" Кьовеши ще се срещне с четиримата делегирани български обвинители, одобрени 
от европейската прокуратура, след което ще даде и пресконференция. 
Според наши източници тя ще пристигне в късния следобед, а утре ще има среща с четиримата одобрени от Колегията на 
Европейската прокуратурата европейски делегирани прокурори и ще даде пресконференция. 
Лаура Кьовеши ще бъде придружена от представителя на България в Европейската прокуратура Теодора Георгиева. 
Очаква се европейският главен прокурор да постави въпроса за непопълнената квота за български делегирани прокурори. 
От предложените от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет десет магистрати, Колегиумът на институцията 
одобри само четирима. Миналата седмица  Прокурорската колегия прекрати процедура и отложи за по-нататък решението 
дали да открие нова. 
На 1 юни, когато официално започна работа Европейската прокуратура, Кьовеши обяви, че ще дойде в България "съвсем 
скоро", без да даде точна дата. Тя каза това в отговор на въпрос за номинацията на новите 6-ма европейски делегирани 
прокурори, които очаква от българското правителство. 
Създаването на Европейската прокуратура се проточи 8 години, след като по предложения регламент от 2013 година от 
Европейската комисия не бе постигнат консенсус от страните-членки. През 2017-та година 17 от тях поискаха 
предложението да бъде отнесено до Европейския съвет, където европейските лидери също не се разбраха по въпроса. 
Същата година 16 държави уведомиха институциите, че ще започнат да работят по нейното създаване чрез засилено 
сътрудничество по член, по който не се изисква одобряване от Съвета. Трудно бе постигнато съгласие и около фигурата на 
главния прокурор, след като лявоцентристкото правителство на Румъния опита да бламира избора на Кьовеши и в Съвета, 
и в Европейския парламент чрез своите евродепутати. 
В момента в европейската прокуратура участват 22 страни-членки, сред които и България. 
Извън нея на този етап са Унгария, Полша, Ирландия, Дания и Швеция.  
 
√ ЕП предвижда нови санкции срещу Беларус заради Ryanair и Протасевич  
ЕП предвижда нови санкции срещу Беларус заради принудителното кацане на самолета на Ryanair и ареста на Роман 
Протасевич в Минск. 
В проекторезолюция се посочва необходимостта от спешно прилагане на четвъртия пакет санкции, който включва лица, 
"замесени в изборна измама и нарушения на човешките права", съдии и служители на реда, участвали в ареста и 
преследването на опозиционери. 

https://bnr.bg/horizont/post/101476353/glavniat-prokuror-na-es-laura-kyoveshi-shte-poseti-sofia
https://bnr.bg/horizont/post/101476353/glavniat-prokuror-na-es-laura-kyoveshi-shte-poseti-sofia
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Предлага се също да се въведат секторни санкции, „засягащи търговията със суров нефт и петролни продукти, 
стоманодобивната и дървопреработвателна промишленост“.  Призовава се и за прекратяване на сътрудничеството и 
финансирането на белоруските държавни банки и за ограничаване на кредитните линии на международни банки за 
дъщерни банки в Беларус, както и за обмисляне на временно изключване на Беларус от системата SWIFT, съобщава БГНЕС 
като се позовава на ТАСС. 
 
√ ЕС и САЩ са пред споразумение за митата  
Митата за стомана и алуминий ще бъдат премахнати преди края на тази година, гласи проекта на заключението за срещата 
на върха ЕС-САЩ в Брюксел на 15 юни, съобщава агенция "Блумбърг". 
С това ще се сложи край на търговската война между ЕС и САЩ. 
На срещата през следващата седмица се очаква двете страни да се споразумеят за преодоляване на различията, 
включително и по продължилия близо две десетилетия спор за държавните субсидии за Boeing и Airbus. 
Общият размер на митата (ЕС-САЩ) за стоки е над 18 милиарда долара. 
Брюксел и Вашингтон вече се договориха временно да вдигнат митата за спора, за да улеснят постигането на 
споразумение. В проектозаключенията се посочва, че двете страни ще работят по премахване на митата за стомана и 
алуминий преди 1 декември. 
През 2018 г. САЩ въведоха мита върху вноса от ЕС от съображения за национална сигурност. Брюксел, съответно, въведе 
мита за общо 2,8 млрд. долара за различни американски продукти. 
 
√ ЕС и САЩ ще сформират технологичен алианс, противопоставящ се на Китай  
Официалните представители на Съединените щати и Европейския съюз се стремят да формират широкообхватно 
партньорство около технологиите и търговията, наречено понастоящем "Съвет за търговия и технологии между ЕС и САЩ" 
(TTC), което да бъде насочено към противопоставяне на Китай и към насърчаване на демократичните ценности, съобщи в 
сряда електронното издание "Политико" (Politico), позовавайки се на анонимни източника от ЕС, близки до въпроса. 
Преговорите около сформирането на новия орган все още продължават, но изданието съобщава, че президентът на САЩ 
Джо Байдън и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще съобщят подробностите за този проект 
по време на срещата си на върха в Брюксел на 15 юни. 
Инициативата беше предложена за първи път от ЕС през декември миналата година и беше силно подкрепена от властите 
във Вашингтон като част от усилията за укрепване на трансатлантическите отношения. 
Очаква се съветът да работи върху формирането на съвместни стандарти за нововъзникващите технологии и да създаде 
насоки за управление на цифровата индустрия. 
 
√ Виктор Орбан за въвеждането на минимален глобален корпоративен данък: Абсурдно  
Унгарският премиер Виктор Орбан окачестви предложението за въвеждане на минимален глобален корпоративен данък 
като "абсурдно", предаде Ройтерс.  
Според Орбан правителството му ще състави алтернативни планове, ако инициативата бъде приета.  
Преди дни лидерите на страните от Г-7 се договориха за въвжедането на налог от най-малко 15% в световен мащаб, за да 
се избегне укриването на данъци от мултинационалните корпорации и интернет гигантите.  
 
√ Вълна от възмущение след информацията за неплащане на данъци от най-богатите хора в света  
Вълна от възмущение предизвика информацията, изнесена от американски сайт, че някои от най-богатите в хора света 
плащат минимални или почти никакви данъци. 
От разследващия сайт „ProPublica” заявиха, че са получили достъп до данъчните декларации на някои от най-богатите хора 
в света. Данните сочат, че собственикът на Амазон Джеф Безос не е плащал данъци през 2007 и 2011 г., основателят на 
Тесла Илон Мъск не е платил нищо през 2018 г., а милиардерът Уорън Бъфет е внесъл едва 0,10 на сто налог за доходите 
си през 2011 година. 
По данни на сайта 25-мата най-богати американци плащат средно по около 16% данък, което е значително по-малко от 
редовия американски работник. 
От „ProPublica” уточняват, че богаташите не правят нищо незаконно, просто се възползват от вратички и възможности в 
системата, за да не плащат налог. 
Джафар Аскачи, основател на благотворителната организация "Милионери за човечеството", която апелира за по-високи 
корпоративни данъци, заяви, че и пандемията е задълбочила значително неравенството: 
"Коронавирусът засегна много нормалните хора, а богатството на суперзаможните се увеличи изключително много." 
Говорителят на Белия дом Джейн Саки нарече изнасянето на информацията "незаконно", но подчерта, че 
администрацията във Вашингтон ще работи за изравняване на данъчната тежест. 
"Трябва да се направи повече, за да може корпорациите и хората с най-високи доходи да плащат по-справедлив данък." 
Само преди дни лидерите на страните от Г-7, включително американския президент Джо Байдън, се споразумяха за по-
висок данък за големите мултинационални корпорации и интернет гиганти. 
 
√ Байдън е във Великобритания за срещата на Г-7  
Американският президент Джо Байдън кацна с полет на  Air Force One във военновъздушната база Милденхол в графство 
Съфолк, Великобритания в началото на първото му пътуване в чужбина като американски президент.  

https://bnr.bg/horizont/post/101480375/baidan
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Голяма група от около 1000 американски войници и техните семейства, дислоцирани в базата, го чакаха в хангар, където 
той направи обръщение и отбеляза, че ще предаде ясно послание на руския президент Владимир Путин, когато се срещнат 
следващата седмица след срещите на върха на НАТО, Г-7 и с европейските лидери. 
"Ние не търсим конфликт с Русия. Искаме стабилни и предвидими отношения, но аз винаги съм бил ясен: Съединените 
щати ще отвърнат по твърд и осезаем начин, ако руското правителство се впусне във вредни дейности", заяви Байдън. Той 
добави, че е решен да възстанови трансатлантическите връзки и да преформатира отношенията с Русия след 4-те години 
на управление на предшественика му Доналд Тръмп.  
Байдън каза още, че „във всеки един момент от извървения път ще става ясно, че Съединените щати  се завръщат на 
сцената и демокрациите по света са заедно, за да се справят с най-трудните предизвикателства и най-важние въпроси от 
значение за бъдещето. 
„Обединеното кралство и Съединените щати като основатели на НАТО са част от най-силния военен и политически съюз в 
историята на света“, изтъкна Байдън и допълни: 
„Сега трябва да модернизираме нашия съюз, да инвестираме в инфраструктурата, в киберпространството си и да бъдем 
защитени срещу всяка заплаха, пред която сме изправени през последното десетилетие и новите предизвикателства“.  
След кратък престой в базата Джо Байдън отлетя за графство Корнуол, където днес ще се срещне с британския премиер 
Борис Джонсън в навечерието на откривавнето на срещата на Г-7.  
По време на полета му към Великобритания през Атлантика прессекретарят на президента Джен Псаки обяви, че 
Съединените щати ще подарят 500 милиона дози ваксини на по-бедните страни. 
 
√ Русия възобновява полети с няколко страни, спрени заради Covid-19  
От днес Русия възобновява полетите с няколко страни, които бяха спрени през миналата година заради разпространението 
на коронавируса, съобщава ТАСС. Руските авиопревозвачи могат да възстановят директните полети до Австрия, 
Люксембург, Хърватия, Унгария, Ливан, Мароко и Мавриций.  
Подновяват се и чартърните полети с Албания. Решението беше взето от оперативния щаб за борба с коронаворуса в края 
на месец май. 
Почти във всички направления е в сила квота на полетите между Москва и столиците на другите страни - не повече от два 
полета в седмица за всяка от авиокомпаниите на двете страни. 
До момента обаче нито една от руските компании не е заявила, че ще възобнови регулярните полети до новите 
направления. Оперативният щаб реши броят на полетите от и до Беларус да достигне до 10 седмично. Москва увеличава 
и броя на редовните полети до Гърция, Сърбия, Азербайджан, Армения, Катар, Узбекистан, Таджикистан и  Египет.  
 
Капитал 
 
√ Кандидатстването за земеделски евросубсидии за 800 млн. лв. се отмества за есента 
До септември ще се подават инвестиционни проекти за ферми, а за преработвателите - през ноември  
Най-големите и чакани две възможности в сектор земеделие - за инвестиции в стопанства и преработка, които ще 
разпределят над 800 млн. лв., се отместват за есента. 
Първо ще е кандидатстването за над 422 млн. лв. по ключовата схема за подпомагане от европейската Програма за 
развитие на селските райони за инвестиции в земеделски стопанства. Срокът ще бъде удължен с два месеца до септември, 
а бюджетът ще бъде увеличен с около 5 млн. лв. Това е планът на земеделското министерство, което публикува в петък за 
обществено обсъждане изменения в заповедите за приема, започнал в края на април. 
Условията и сроковете за кандидатстване по най-търсената от сектора схема създадоха напрежение в земеделския бранш 
през последните месеци, като имаше призиви дори за спиране на приема и пренаписване на правилата. В крайна сметка 
служебният кабинет е взел решение за корекции само в сроковете и бюджета. 
На финалната права в момента е и подготовката за прием на проекти по другата голяма схема за бизнеса от програмата - 
за инвестиции в преработка на земеделска продукция, която също е с висок бюджет- около 394 млн. лв. 
Така реално ще бъде изместен с няколко месеца първоначалният план за прием на тези проекти, което, от една страна, 
дава възможност на бизнеса да има повече време за подготовка, но, от друга, ще измести класиранията от фонд 
"Земеделие", който от години е печално известен с огромните забавяния при разглеждането на проекти. 
Ново удължаване 
На фона на зациклилите преговори по Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. и планираните инвестиции по 
европейски инструменти в различни сфери, включително селските райони, още в края на миналата година стана ясно, че 
земеделският бизнес ще има достъп до солиден финансов ресурс до 2022 г. В началото на годината бе обявено, че през 
пролетта ще започне прием на проекти по въпросните две схеми - за инвестиции в земеделски стопанства и за 
преработвателни предприятия. Общият бюджет надхвърля 800 млн. лв. и на практика е най-големият за последните 5-6 
години. Самото обсъждане на критериите за подбор създаде напрежение още в зимните месеци, а на 19 април фонд 
"Земеделие" обяви, че започва да приема проекти по първата схема, а за краен срок за кандидатстване беше посочен 23 
юли. 
Приоритет се предвижда да имат проекти, залагащи на въвеждане на иновативни и цифрови технологии, опазване на 
околната среда, подобряване на хигиената и др. Още с идването на служебното правителство обаче различни браншови 
организации настояваха условията да бъдат коригирани. Идеите бяха в много посоки - да се променят условия за 
кандидатстване, да има гарантирани бюджети за различните отрасли в земеделието, да се спре или удължи срокът за 
подаване на проекти и др. 

https://bnr.bg/horizont/post/101480599/moskva-nama-zavisheni-ochakvania-ot-sreshtata-putin-baidan
https://bnr.bg/horizont/post/101480599/moskva-nama-zavisheni-ochakvania-ot-sreshtata-putin-baidan
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Така в крайна сметка се стигна до предложението в петък на земеделското министерство за промяна в условията, но само 
в срока и бюджета. В проектопромени, публикувани на сайта на ведомството, се предвижда земеделците да могат да 
подават проекти до края на септември вместо до края на юли. Бюджетът от 422 млн. лв. пък ще бъде увеличен с още 5 
млн. лв., които идват от остатъчни пари от програмата за селските райони. Корекции по условията за кандидатстване или 
гарантирани бюджети за отделни подсектори не се предвиждат, става ясно от условията. 
Така земеделците ще могат да кандидатстват за подпомагане, като минималната сума е 29 337 лв., а максималната - 2.93 
млн. лв. за едно стопанство. 
Предстои и прием за преработка 
В следващите седмици до края на юни фонд "Земеделие" се очаква да започне прием и по другата голяма "бизнес мярка" 
от програмата за селските райони - за инвестиции в преработка на селскостопанска продукция. По нея са заделени 394 
млн. лв., като се очаква срокът за подаване на проекти да бъде до ноември. В момента на обществено обсъждане са и 
промени в заповедите за този прием. Едната от тях предвижда да отпадне условието за предоставяне на обезпечение при 
сключването на административни договори. А според друго изискване срокът, в който кандидатите по схемата могат да 
уведомяват фонд "Земеделие" за възникване на непреодолима сила при изпълнението на проекти, се увеличава от 10 на 
15 дни. 
От 2021 г. трябваше да стартира новият програмен период в земеделието, но заради липсата на споразумение по Общата 
селскостопанска политика на ЕС, каквото няма и до днес, е въведен двегодишен преходен период, в който се удължава 
настоящата Програма за развитие на селските райони. Така за 2021 г. и 2022 г. България ще разполага с близо 760 млн. 
евро, които освен от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони идват и по линия на инструмента на 
ЕС за възстановяване. 
 
√ Съживяването на индустрията вдига печалбите на борсови компании 
Ръст при машиностроенето и производството на батерии стои зад по-силните резултати на "Стара планина холд" 
и "Монбат" 
Подобрените резултати, които производствените борсови компании отчетоха преди месец, се виждат и в 
консолидираните данни на собствениците им. Машиностроителните предприятия и заводите за производство на 
акумулатори отбелязват ръст през първото тримесечие и са причина за двукратното и трикратното увеличение на 
печалбата на "Стара планина холд" и групата "Монбат". 
"Стара планина холд" 
В портфейла на холдинга най-значително повишение има при казанлъшкия производител на хидравлични елементи и 
системи "М+С хидравлик". Продажбите и печалбата на компанията се повишават с над една пета, като данните са 
консолидирани с тези на сръбското Lifam Hidravlika. Очакванията за първото полугодие са приходите да достигнат около 
71 млн. лв., което е над два пъти продажбите към края на март. 
Минимален ръст по-рано отчете и ямболската "Хидравлични елементи и системи", а пазарджишкият производител на 
акумулатори "Елхим Искра" отбеляза 14% увеличение на продажбите, след като миналата година дори временно му се 
наложи да спре работа. 
Тъй като това са основните предприятия в портфейла на "Стара планина холд", повишените им резултати обясняват ръста 
и при холдинга. Прогнозите за второто тримесечие са продажбите допълнително да се увеличат и да достигнат 67.7 млн. 
лв., което е почти 47% ръст на годишна база и 13% повече от предкризисната 2019 г. Преди година холдингът отчете един 
от най-слабите си периоди, като по-нисък беше резултатът само през третото тримесечие на 2020 г. За полугодието 
очакванията са за ръст от почти 29% на годишна база и 8% спрямо първото шестмесечие на 2019 г. 
"Монбат" 
Консолидираните резултати на групата "Монбат" също потвърждават увеличението, което заводът за акумулатори в 
Монтана отчете към края на март. Данните сега отразяват също представянето на предприятието в Добрич ("Старт"), 
компанията за литиево-йонни батерии в Германия (EAS Batteries), както и рециклиращия бизнес на групата. От "Монбат" 
посочват, че добрите резултати се дължат на рекордните обеми продажби на оловно-кисели батерии, които са основното 
перо в бизнеса на групата. Данните показват, че за първото тримесечие продажбите на акумулатори са нараснали с 28%, 
леко увеличение има и при литево-йонните батерии. Минимален спад групата отчита единствено в рециклирането на 
материали. 
Наскоро "Монбат" купи 60% от производителя на акумулатори Nour в Тунис за 10.3 млн. евро, като сделката се очаква да 
разшири пазарите на "Монбат" в Африка и Близкия изток в следващите години. В същото време в Европа компанията все 
повече ще залага на новите технологии. С това вероятно е свързано и увеличението на капитала на дъщерното Monbat 
Holding, което обединява дейността в Германия, в което са участвали "Монбат" с 489 хил. лв. и "Монбат рисайклинг" с 98 
хил. лв. 
 
√ ЕС готви трансграничен въглероден данък за стомана, цимент и електроенергия 
Той ще започне да се въвежда при вноса на стоки постепенно от 2023 г. 
Европейският съюз планира да наложи разходи за въглеродни емисии върху вноса на стоки, включително стомана, цимент 
и електричество, съобщава Bloomberg. Европейската комисия се очаква да предложи на 14 юли митническа политика за 
въглеродните граници. Целта й е да постави компаниите от ЕС при равни условия с конкурентите в страни с по-слаби 
въглеродни политики от тези на съюза. 
Позовавайки се на чернова на предложението, Bloomberg съобщи, че въглеродният граничен данък ще се прилага изцяло 
от 2026 г. и ще започне да се въвежда постепенно от 2023 г. 

https://www.capital.bg/biznes/promishlenost/2021/05/10/4207458_golemite_promishleni_kompanii_na_borsata_znachitelno/
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Според информацията на агенцията той ще се отнася за стомана, цимент, торове, алуминий и електроенергия. Вносителите 
ще трябва да купуват дигитални сертификати, като всеки от тях представлява тон на емисиите въглероден диоксид, 
съдържащ се в техните стоки. Цената на сертификатите ще бъде свързана с цената на разрешителните на пазара на 
въглерод в ЕС и ще се базира на средната цена на търговете на въглеродни квоти в съюза всяка седмица. 
Механизмът 
Механизмът на трансграничния въглероден данък е в центъра на "зелената" стратегия на ЕС и предложението се очаква 
до края на юни. Всяка година до края на май вносителите ще трябва да отчитат количеството емисии, вложено в стоките, 
които са продали в Европа през предходната година, плюс броя на сертификатите за гранични данъци, които са предали. 
От електрическите централи и промишлените предприятия в ЕС се изисква да купуват разрешителни от пазара на въглерод 
в съюза, за да покрият своите емисии. Цените на въглеродните квоти скочиха рекордно тази година и в четвъртък се 
търгуваха на 52 евро (63.34 долара) за тон CO2. 
Комисията заяви, че държавите, чиито амбиции в политиката в областта на климата съвпадат с тези на ЕС, могат да избегнат 
граничната такса. 
САЩ са против 
През март в интервю за Financial Times специалният пратеник на американския президент за климата Джон Кери 
предупреди ЕС, че въвеждането на трансграничен въглероден данък трябва да бъде "последен вариант". Според него тази 
мярка ще има сериозни последици за икономиките, за отношенията и за търговията. Той настоява ЕС да изчака до след 
климатичната конференция в Глазгоу и тогава да действа. 
 
√ Европа рискува да изостане от САЩ и Китай в декарбонизацията 
Необходимо е радикално увеличаване на възобновяемата енергия, казват изпълнителните директори на BASF и 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Европа рискува да изостане от САЩ и Китай в изчистването от въглеродните емисии, освен ако радикално не увеличи 
възобновяемата енергия. Това казват пред Financial Times Мартин Брудермюлер, изпълнителен директор на най-голямата 
химическа компания в света BASF, и Андреас Науен, изпълнителен директор на втория по големина производител на 
вятърни турбини Siemens Gamesa Renewable Energy. Според тях това ще изисква промени в държавното планиране и по-
голяма съгласуваност в енергийните инвестиции в ЕС. 
САЩ и Китай предприемат по-прагматичен подход за преориентиране на индустриите си към съкращаване на емисиите. 
Брудермюлер посочва, че за съвсем кратък период от време Китай е ревизирал законодателство, което е блокирало 
местно партньорство, целящо да осигури възобновяема енергия за нова фабрика на BASF. И допълва, че Европа е "много 
бавна и много сложна. Голяма част от плановете за възобновяема енергия са национални планове, а не планове на ЕС. 
Нуждаем се от енергийна интеграция". 
Предложенията на Брюксел 
Науен заявява, че увеличаването на вятърната енергия в Европа е наполовина по-бавно от това, което се изисква за 
постигане на ревизираните амбиции на ЕС за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. Според него причината е в 
"различните и сложни процедури" за получаване на разрешителни в Европа. "В политически аспект сме по-зелени, 
отколкото някога сме били на континента. Но не можем да превърнем амбициозните цели в прилагане на практика със 
скоростта, която е необходима. Затова се опасявам, че Европа ще изостане", коментира той. 
Изказванията на Брудермюлер и Науен идват седмици преди Брюксел да оповести предложения за законова рамка в 
подкрепа на новите цели за емисиите, ревизирани нагоре от съкращаване с 40%. Очаква се предложенията да включват 
разширяване на европейската система за търговия на емисии към сектори като автомобилния, както и премахване на 
безплатните квоти за енергийно интензивните индустрии. 
Двамата изпълнителни директори посочват, че за постигането на новите цели за емисиите ще са необходими нови форми 
на сътрудничество в различните индустриални сектори и между доставчиците и потребителите. Но според тях 
предстоящите реформи няма да вземат предвид необходимостта от промени в европейския подход за насърчаването на 
инвестициите в иновации, за разпределянето на държавната помощ, която все още е отпускана на национално равнище, 
и за подпомагането на разходите за "зеления" преход. 
Съгласуваност в политиките 
Според Брудермюлер индустрията се нуждае от съгласуваност в политиките: "Ние сме енергийно интензивна индустрия. 
Необходим ни е ясен план за инвестиции, иначе инвестиции няма да има и това ще застраши цялата екосистема в Европа." 
Изпълнителният директор на BASF заявява, че компанията планира да намали своите емисии с 25% до 2030 г. Но допълва: 
"Ако нямам възобновяема енергия, не мога да приложа на практика своите намерения." 
 
Мениджър 
 
√ Гълъб Донев: Българският списък по "Магнитски" ще бъде динамичен  
Списъкът с лицата, които са свързани с обявените от САЩ фирми, е динамичен и се актуализира непрекъснато. Това заяви 
в ефира на Нова телевизия вицепремиерът и служебен министър на труда и социалната политика Гълъб Донев. 
"В момента, в който Министерството на финансите, ДАНС, НАП и МВР имат готовност да обявят лицата, включени в списъка 
със санкциите – тези физически и юридически лица, които са свързани с тези 64 фирми, обявено от САЩ, той ще се 
публикува на страниците на Министерството на финансите и НАП. Този списък е динамичен. Непрекъснато се анализира 
свързаността на лицата. Той ще бъде обновяван с лица, на които в последствие ще се установи свързаността с тези 64 
фирми. В същото време лицата, които са прекратили свързаността си ще бъдат изключвани от този списък", заяви Донев.  

https://nova.bg/news/view/2021/06/09/329634/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD/
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По думите му, основната цел на публикуването на този списък е да се защитят държавните и общинските дружества и 
няма няма опасност да се злоупотреби с власт. 
По темата за предстоящото увеличение на пенсиите, Донев заяви, че добавката от 50 лв. за всички пенсионери няма да 
бъде прекратена и те ще продължат да я получават. "Аз и екипът ми я приемаме като добър мотив да се стимулира 
потреблението. Не мога да кажа докога ще остане добавката, но докато управлява служебното правителство, тази добавка 
ще се изплаща. Когато имаме работещ парламент, може да се вземе и решение за актуализация на бюджета. 50 лв. са 
важни на хората", посочи той. 
Той коментира и решението за увеличение на пенсиите с 5% и обясни, че тези, които няма да го получат, са хората, чиито 
пенсии са били вече увеличени от 1 януари.  
Относно обявените нови мерки за спасяване на икономиката, Гълъб Донев обясни, че този допълнителен инструмент, 
който ще бъде пуснат на пазара е един вид програма за възстановяване на нормалното развитие на икономиката. "Това са 
т.нар. нисколихвени кредити. Първата година няма да се плаща нито главница, нито лихва. Срокът за връщането също е 
голям – 7 години", обясни Донев. 
"Нивата на заетост и нивата на безработица се връщат към тези преди кризата. Докладите се изготвят на ежедневна база. 
Безработицата е под 5,6%, което е добър знак, че икономиката започва да се възстановява", посочи още социалният 
министър. 
Донев коментира и пенсионирането на проф. Тодор Кантарджиев. "Действително той е изключителен професионалист в 
своята област. Климатът, който е създаден в Института говори за един човек, който достойно е извървял своя 
професионален път. Всички български граждани помнят и знаят неговото присъствие при различни епидемии. Тук 
категорично не става въпрос за разчистване на сметки и калинки. Проф. Кантарджиев не може да бъде поставян в такъв 
списък", категоричен бе Донев.  
 
√ Финансовото министерство пусна разширен списък на фирмите, свързани със санкциите по "Магнитски"  
Министерството на финансите публикува списък с 34 дружества, които попадат или могат да попаднат в обхвата на 
санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на 
Съединените американски щати върху български физически и юридически лица по закона "Магнитски". 
Разширеният списък включва "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през 
последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC. Списъкът е съставен на база информация, която е налична 
и проверена до момента", уточняват от министерството. 
Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти. След проверки, които са в процес на 
извършване, той ще бъде допълнен и с "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и 
контрол на юридическите лица, включени към момента и за последните 5 години“. 
Разширеният списък е публикуван в рубрика "Открито управление", раздел "Прозрачност". 
 
√ Янаки Стоилов проверява сигнали срещу ръководни кадри в Агенцията по вписванията  
Служебният министърът на правосъдието Янаки Стоилов извършва проверка във връзка със сигнали за неправомерно 
въздействие от страна на ръководни кадри в Агенцията по вписванията върху длъжностните лица по регистрация. Това 
съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието във връзка с изявлението на министъра на 
здравеопазването д-р Стойчо Кацаров.  
Кацаров отправи призив към правосъдния министър да провери законосъобразността на действията на директора на 
Агенцията по вписванията. "Ако установи, както твърдя, че тя е надскочила правомощията си и е нарушила закона, да я 
освободи от заеманата длъжност", каза здравният министър във видеоизявление.   
От правосъдното министерство посочват, че министърът на правосъдието и други лица с ръководни функции от 
министерството нямат правомощия да влияят върху решенията на длъжностните лица по регистрация. Те държат 
Агенцията по вписванията да изпълнява стриктно и в интерес на гражданите своите законови задължения. Нещо повече, 
ръководството на министерството на правосъдието изисква от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията да 
осигури законосъобразното и своевременно отразяване на обстоятелствата, предмет на регистърните производства.  
 
√ Проверяват "Пирогов" за фалшиви хоспитализации  
Имаме данни и предварителни сигнали за нарушения по отношение на НЗОК и за фалшиви хоспитализации в "Пирогов". 
Към момента в лечебното заведение тече проверка. Това каза в ефина на Нова телевизия зам.-министърът на 
здравеопазването Димитър Петров.  
По думите му, не става въпрос за чистка, но в страната и в София имало няколко проблеми болници. "Националната 
специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания е в изключително лошо състояние", добави 
Петров. 
По отношение на сертификатите за COVID-19, той обясни, че казусът с издаването на сертификати и антигенните тестове не 
зависи от министерството на здравеопазването, а от Европейската комисия. 
"Водят се разговори и тече процедура. Ще настояваме този казус да се уреди. Предполагаме, че до 15 юни всичко ще е 
ясно", обясни Петров.  
Министерството на правосъдието в момента прави проверява дали е имало натиск върху длъжностните лица по 
регистрация в Агенцията по вписвания, вследствие на който те са отказали да впишат новото ръководство на 
"Александровска" болница и болница "Лозенец". Проверката беше назначена, след като здравният министър призова 
министърът на правосъдието да провери действията на директора на Агенцията по вписванията по случая с болница 

https://www.minfin.bg/bg/1523
https://nova.bg/news/view/2021/06/10/329759/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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"Лозенец". Според него, той е отказал да смени ръководството на двете болници след негова заповед. Кацаров обвини 
директорката на Агенцията в това, че е надскочила правомощията си и е нарушила закона. По-късно от Агенцията по 
вписванията пратиха позиция до медиите, в която посочиха, че "нямат правомощия да се произнасят по отношение на 
законосъобразността или правилността на решенията на принципала". 
По този повод Петров заяви, че все още не са получили отговор от правосъдното министерство. "Реакцията беше по-скоро 
провокирана от казуса с "Александровска" болница. В "Лозенец" има обжалване и спиране не по същество, а спиране по 
вписването от СГС. По същия казус има жалба и от "Александровска" болница, но решението на съда е отрицателно. Те 
отказват да спрат вписването. Спира го Агенцията. Не е работа на Агенцията да проверява основания. Те се проверяват от 
съда. Работата на Агенцията е да направи вписването. Не им е работа да преценяват дали някой пише грамотно", обясни 
Петров.  
За криминалните трансплантации, зам.-министърът на здравеопазването заяви, че Агенция "Медицински надзор" е 
сезирала ДАНС и здравния министър за тези случаи. ДАНС е препратила информацията и до ГДБОП. 
"Не подлежи на съмнение, че бившият здравен министър е бил сезиран за тези случаи", обясни Петров. По думите му, 
процесът около тези незаконни трансплантации е продължил около година и половина.  
Припомняме, че директорът на болница "Лозенец", известна още и като Правителствена болница, проф. Любомир Спасов, 
както и Съветът на директорите на здравното заведение бяха освободени от служебния министър на здравеопазването 
Стойчо Кацаров. Като причини за уволненията Кацаров посочи "източване на Здравната каса и извършване на незаконни 
трансплантации" и разкри, че в периода от 2019 г. до 2021 г. са извършени 14 трансплантации от живи донори на бъбрек. 
Всички донори са млади хора от Украйна и Молдова.    
"В украински вестници се появи информация за починал донор. Извършваме проверка и по тези сигнали", каза още Петров. 
 
√ Кандидатствайте до 25 юни за участие в „Мениджър на годината 2021“  
Четиринадесетото издание на конкурса “Мениджър на годината” стартира и отново ще събере, представи и награди 
големите имена в бизнеса. Това е най-уважаваното и обективно бизнес състезание в България, в което през последните 13 
години са участвали над 450 мениджъри, представляващи едни от най-големите и общественозначими компании в 
страната. И тази година участниците ще бъдат оценявани по разработена специално за конкурса методология от 
консултантска компания Deloitte. 
Етапите на конкурса 
Първият етап е по критерии за допустимост и приложени документи на кандидат-участниците: 
· компанията, която представляват трябва да има поне 20 млн. лв. оборот или 50 души персонал за финансовата 2020 г.; 
· мениджърите трябва да управляват компанията от най-малко две години; 
· поне 6 месеца в годината да пребивават в България 
Във втория етап се оценяват финансовите резултати и добрите управленски практики за последните три години. 
Финансовите резултати се сравняват с резултатите на основните конкуренти в бранша. След това се излъчват десетимата 
финалисти. 
Третият етап е за оценка на личностните качества на финалистите и техните индивидуални характеристики. Те се определят 
по лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация и аналитичност, управление на хора и управление на ресурси. 
Представители на Deloitte провеждат интервюта с всеки финалист, с хора от екипа му и негови партньори, като така 
изготвят 360-градусова оценка, чрез която се формира финалният резултат на десетимата мениджъри. На финала 
авторитетен обществен съвет валидира оценките. 
Какво ново 
В тазгодишното издание на „Мениджър на годината” ще обърнем внимание на постиженията в посока дигитализация и 
автоматизация на процесите, както и на два важни аспекта в мениджмънта, които последната турбулентна година извади 
на преден план – гъвкавост и устойчивост. 
Фокус тук е изследването на начините, по които организациите се справят със свързаните с Covid-19 последици и как се 
развиват след това, а също и подходите, с които отговарят на очакванията на клиенти, регулатори, акционери, местни 
общности по отношение на своето въздействие върху обществото, икономиката, околната среда и климатичните промени. 
Мисия 
И през 2021 г. всеки участник в конкурса ще подпише Етичен кодекс, обобщаващ ценностите, принципите и отговорните 
бизнес практики, които градят и поддържат култура на почтеност. Така бизнес лидерите ще декларират, че ръководят 
честно, прозрачно и с добри управленски практики. Честването на добрия бизнес пример е и мисията на конкурса през 
всички години на съществуването му. Целта му е да разкаже по най-добрия начин историите на успеха и какви усилия и 
предизвикателства стоят зад тях. Този разказ ще бъде облечен в документален филм за десетимата финалисти, който ще 
се излъчи през ноември по bTV. 
Кандидатурите се приемат до края на юни 2021 г. на e-mail: konkurs@manager.bg с приложен формуляр за участие 
след регистрация в сайта mng.manager.bg. 
 
√ ЕК задейства процедура срещу България заради правилата срещу тероризма  
Европейската комисия съобщи вчера, че завежда наказателни процедури срещу България, Германия, Полша и Португалия, 
защото не са въвели изцяло европейските правила за борба с тероризма. Пояснява се, че това засяга определенията за 
терористично престъпление и за правата на жертвите на тероризма. Европейските правила въвеждат определение за 
престъпление пътуването в чужбина за извършване на терористично действие, връщането в или пътуването до ЕС за такива 
дейности, обучението с терористична цел и финансирането на тероризма. 

mailto:konkurs@manager.bg
https://mng.manager.bg/
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Правилата предвиждат осигуряването за жертвите на тероризъм на достъп до надеждна информация, както и до 
професионални и специализирани служби за подкрепа непосредствено след атентат, докато това е необходимо. 
Държавите в ЕС трябваше да въведат правилата в националното законодателство до 8 септември 2018 г., отбелязва ЕК. 
Четирите държави разполагат с два месеца, за да отговорят на комисията. В противен случай тя може да изпрати 
мотивирано становище. 
 
√ ЕС с процедура срещу Германия заради решение на конституционния съд за ЕЦБ  
Европейската комисия обяви вчера, че е открила наказателна процедура срещу Германия за нарушение заради решение, 
което се отнася за програма за стимулиране на Европейската централна банка (ЕЦБ) и оспорва върховенството на закона в 
ЕС, предаде ДПА. 
През май 2020 година германският конституционен съд постанови, че стимулиращата програма на ЕЦБ отчасти 
противоречи на националната конституция на Германия. Това решение рискува да застраши правния ред на ЕС, заяви 
тогава Европейският съд. 
Въз основа на същите мотиви Комисията изпрати официално уведомително писмо до Берлин с аргумента, че "решението 
на германския конституционен съд е сериозен прецедент както за бъдещата практика на самия германски конституционен 
съд, така и за върховните и конституционните съдилища и трибунали на други държави членки ", се посочва в 
прессъобщение. 
С това решение германският върховен съд за първи път се противопостави на решение на Европейския съд, който преди 
това обяви програмата за изкупуване на облигации в размер на милиарди евро като съвместима със законодателството на 
ЕС. 
Германия има два месеца да отговори. В крайна сметка комисията може да предаде Германия на най-висшия съд в ЕС, 
инфомира БТА. 
 
√ Испания с нови правила за влизане в страната  
Испанските власти вдигнаха на 12 години минималната възраст, след навършване на която за влизане в страната е 
необходим отрицателен тест за коронавирус, предаде Франс прес.  
Децата под тази възраст няма да бъдат задължавани да представят такъв тест, за да пътуват. Промяната влиза в сила още 
на 9 юни, пише в испанския Държавен вестник. От хората над 12 години ще се приемат както PCR тестове, така и тестове за 
антигени и антитела.  
Съобразявайки се с препоръките на Европейската комисия, която с цел възстановяване на туризма приканва да се 
хармонизират мерките, засягащи пътуванията в рамките на ЕС, Испания адаптира също минималната възраст за 
ваксиниране и се нагажда според лимитите, установени в съседните страни. От 3 юни Италия ваксинира хора над 12-
годишна възраст, а от 15 юни юноши между 12 и 18 години ще се ваксинират и във Франция, отбелязва АФП, цитирана от 
БТА. 
Испанското правителство предвижда да ваксинира тийнейджърите между 12 и 17 години преди началото на новата учебна 
година през септември.  
Според друго постановление, публикувано в официалното издание, Испания вече ще пуска на своя територия не само 
пристигащи със самолет, но и по суша, ако разполагат с ваксинационен сертификат. До момента испанските власти 
изискваха при влизане в страната по суша отрицателен PCR тест, направен не по-рано от три денонощия преди 
представянето му. Отрицателен PCR или антигенен тест ще се иска сега от неваксинираните.  
 
√ Започва строителството на Канал Истанбул  
Строителството на Канал Истанбул ще започне на 26 юни, съобщи турската телевизия Хабертюрк. Датата, на която ще се 
състои церемонията по стартирането на строителството на Канал Истанбул, е била утвърдена от ръководството на страната. 
На церемонията се очаква да присъства президентът Реджеп Тайип Ердоган.  
Проектът за Канал Истанбул беше анонсиран от Ердоган през 2011 г. Водната артерия ще свързва Черно море и Мраморно 
море. Проектът се оценява на 9,2 милиарда долара. Строителните работи ще започнат с полагането на основите на един 
от шестте мостове, които ще пресичат бъдещата водна артерия, предава БТА.  
Правителството твърди, че той ще облекчи трафика през Босфора и ще помогне за избягване на инциденти, но критиците 
му изтъкват, че каналът ще причини вреди на околната среда.  
 
√ Световната банка прогнозира най-силното от 80 години възстановяване след рецесия  
Световната икономика е на път да регистрира най-бързото възстановяване от рецесия за последните 80 години 
благодарение на мащабните стимули в САЩ, силния растеж в Китай и стабилното, макар и неравномерно, 
разпространение на ваксини. Това посочват от Световната банка в юнския си доклад за перспективите пред глобалната 
икономика, предаде „Фокс бизнес“. 
Базираната във Вашингтон институция повиши прогнозата си за растежа на световната икономика през 2021 г. на 5,6%, 
след като в предходния си доклад от януари прогнозира ръст от 4,1%. За сравнение, през 2020 г. световният брутен 
вътрешен продукт се сви с 3,5%, след като икономиките по света бяха парализирани от пандемията от COVID-19. 
Очакваното темпо на икономически растеж е най-бързото от 1973 г., когато глобалната икономика нарасна с 6,6%. 
Световната банка понижи прогнозата си за икономическия растеж на България през 2021 г. на 2,6%, след като в януарския 
си доклад прогнозира ръст от 3,3%. Институцията очаква през 2022 г. българската икономика да нарасне с 3,3%, а през 2023 
г. – с 3,4%. 
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От Световната банка обаче подчертават, че тези прогнози може да не се реализират, ако коронавиръст продължи да се 
разпространява бързо по света и нарастващата инфлация накара централните банки да повишат лихвите. 
„Ако нарастващия инфлационен натиск накара участниците на финансовите пазари постоянно да мислят за по-високата 
инфлация в развитите икономики, те може да преоценят перспективите за запазване на благоприятните парични политики 
на големите централни банки. Това може да предизвика значителен ръст на разходите по заемите“, коментират от 
Световната банка. 
В новия си доклад от институцията посочват, че макар темпото на възстановяване да е най-бързото от 80 години, то е 
изключително неравномерно. Въпреки че Световната банка очаква през 2021 година икономиката на САЩ да нарасне с 
6,8%, а тази на Китай – с 8,5%, институцията прогнозира растеж от едва 2,9% сред страните с ниски доходи – най-бавното 
темпо на растеж от две десетилетия. 
Макар че 90% от развитите икономики се очаква да се върнат към нивата си от преди пандемията до следващата година, 
само една трета от развиващите се страни ще постигнат същото. 
„В страните с ниски доходи ефектите от пандемията заличават постигнатия по-рано напредък в намаляването на бедността 
и усложняват хранителната несигурност, както и други дългогодишни предизвикателства. Глобалната перспектива остава 
силно несигурна, с големи рискове и възможност за финансов стрес на фона на големите дългови натоварвания“, се казва 
в доклада на Световната банка. 
 
√ Коя е основната причина за инфлацията и колко дълго ще трае тя?  
Глобалната пандемия тласна пазарите към най-динамичните им цикли на развитие. Само преди година всички 
икономически браншове бяха в състояние на паника, докато днес основните притеснения са огромните спекулации, които 
се правят с цените на стоки, услуги и различни активи. Опасенията от депресия, възникнали през 2020 г., отстъпиха място 
на страх от идваща хипер-инфлация през 2021 г. Подобни събития се случват за първи път в историята. 
Според официалните данни потребителските цени са се повишили с 3,8% в страните от G-20 през април. В САЩ инфлацията 
е 4,2% на годишна база, най-високото й ниво за последните 13 години. 
За да разберем какво означават тези цифри и дали паниката е оправдана, трябва да видим каква е причината за 
инфлацията, пише в анализ за Блумбърг Лена Комилева, управляващ партньор на G+Economics, консултантска компания 
за международен бизнес, базирана в Лондон. 
Едната възможност това да е недостатъчно индустриален капацитет, който не може да задоволи потребителското 
потребление в дългосрочен план. В такъв случай е логично печатането на пари да бъде преустановено, а лихвите по 
кредитите да се повишат. 
Втората възможност това да е временен недостиг, предизвикан от рязкото отваряне на пазарите. В такъв случай 
настоящата  инфлация е естествена част от пост-COVID възстановяването. 
Според  Комилева става въпрос за втората хипотеза. 
Бизнес цикълът след обявяването на глобалната пандемия бе движен от необичайни шокове от страна на икономическото 
предлагане – понижение на бизнес инвестициите, проблеми при веригата на доставки и при заетостта. Те се различават от 
традиционните фактори на икономическия цикъл, които се коренят в търсенето и потреблението. Затова не бива да се 
съмняваме в рязкото възстановяване на потреблението, а вместо това трябва да се фокусираме върху потенциала за 
растеж на икономиките. 
Това означава, че дигиталните и зелени трансформации на бизнесите трябва да бъдат подкрепени с лесни условия по 
кредитите, инвестиционни инициативи и развитие на веригата на доставки. Също така означава разширяване на работната 
ръка чрез обучения и осигуряване на равни възможности за заетост. По този начин ще осигурим устойчиво възстановяване 
от кризата. 
Преди година рецесията съвпадна с неяснота и широко разпространени рестрикции на обществения и икономически 
живот. Бизнесът постави на първо място оцеляването пред растежа, като отказа поръчки и започна да спести кеш. Това 
доведе до спад на инвестиционното планиране и производствения капацитет навсякъде по света. 
Сега – когато икономиките се отварят отново – тези дефицити на производството стават видими. Напредъкът с 
имунизациите, както и „калорийната бомба“ на различните програми за икономическа помощ от страна на правителствата, 
спестяванията, акумулирани по време на локдауните, и ръстът в цената на жилищата, отприщва сдържаното доскоро 
потребителско харчене. Само за няколко месеца потреблението на мебели и автомобили например  се върна на нивото 
от преди пандемията. 
В същото време фабриките не успяват да покрият рязкото възстановяване на икономическото търсене. Всичко това води 
до краткотрайно повишаване на  цените в най-различни сектори – от полупроводникови чипове през метали  до 
земеделска продукция. 
Недостигът и проблемите с доставките се очаква да са видими през цялата 2021 г. Но би било преждевременно да твърдим 
, че неяснотата на COVID е новото нормално. 
Вижте къде е концентрирана инфлацията – в сектори, които и преди това страдаха от липса на инвестиции и малко строежи 
– като автомобилите и жилищата – и в сектори, които все още се възстановяват от тежкия удар на пандемията – като 
авиацията и плановата хирургия. Тоест инфлацията е предизвикана от краткосрочни ограничения в капацитета и 
проблеми с доставките, отколкото от дългосрочно рекордно потребление. И затова тя едва ли ще продължи дълго. 
Има подобен дисбаланс и между търсенето и предлагането в развитите пазари на труда.  Докато компаниите бързат да 
възстановят производството си, трудностите да се осигури работна ръка доведоха до ръст на заплатите, особено в силно 
ударените сектори – като търговия на дребно и туризъм. Възможностите на пазарите на труда изглежда, че излизат от 
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кризата по-ограничени от очакваното, тъй като държавните помощи за безработни, затварянето на училищата  и рисковете 
за здравето спират много хора от връщане на работното им място. 
Но с времето, особено след като помощите спрат да се изплащат, потреблението  ще се понижи и хората ще  се върнат на 
работа. Това ще понижи разходите на компаниите за работна ръка и ще понижи дългосрочните рискове от висока 
инфлация. Нито едно потребителско изследване не свързва очакванията за по-висока инфлация с очаквания за по-голям 
ръст на заплащането. Освен това възстановяването на индустриалното производство, реализирането на забавените нови 
инвестиции и технологични нововъведения допълнително ще понижат инфлацията. 
Още повече наблюдаваното в последния месец понижаване на цените на основни материали, като мед и дървесина, 
показва, че все пак има лимит на цената, която компаниите биха прехвърлили към крайния потребител. Цената на медта 
достигна своя пик на 11 май и от тогава се понижава с 5%. 
Все пак V-образният икономически цикъл, в който предлагането водеше потреблението при понижението, но върви след 
него  при възстановяването, с което се стигна  до крайни промени в цените, има важен урок за политиката. 
Разширяването на глобалния потенциален растеж чрез мерки срещу пандемията, но също така чрез заздравяване на 
търговията и инфраструктурата на веригата на доставки, е изключително важно за възстановяването на пълната заетост и 
ценовата стабилност. Това предполага повече от икономически мерки за една година, трябва да се приложи и 
стратегическа визия и регулаторна прозрачност. 
Такива са например  предложеният от Байдън пакет за възстановяване на инфраструктурата и Планът за възстановяване и 
развитие на ЕС. Но за да подобри устойчивият и неинфланционен растеж ще е необходимо  бързо и ефективно прилагане 
на тези планове. 
Миналата година COVID предизвика пълно преосмисляне на ролята, която правителствата и Централните банки играят за 
управление на кризи, при които се срива глобалното производство. Сега ги принуждава да се борят с последващите шокове 
на  ценовата динамика. Ако политиците се справят, то тазгодишните рекорди на инфлацията  ще бъдат краткосрочни също 
както миналогодишните рекорди в икономическия  спад. Така поне се надяваме. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на по-слабото от очакваното търсене на гориво в САЩ  
Цените на петрола паднаха в четвъртък, след като данните за запасите в САЩ индикираха по-слабо от очакваното търсене 
на гориво в началото на летния сезон, по време на който американците пътуват най-много със своите автомобили, предаде 
Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта брент се понижи с 0,46 долара, или 0,64%, до 71,76 долара за барел. 
Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,41 долара, или 0,59%, до 69,55 долара за барел. 
 „Пазарите бяха оптимистично настроени за търсенето, докато САЩ навлизат в пиковия летен сезон на шофиране. 
Ускорението на ваксинацията срещу коронавирус и увеличението на трафика са плюс за търсенето на транспортно гориво. 
Тези данни обаче показват, че напредъка по възстановяването няма да бъде безпроблемен“, коментират от ANZ Research. 
Запасите от суров петрол на САЩ са намелил с 5,2 млн. барела през седмицата до 4 юни, сочат данните на Енергийната 
информационна администрация. Това е трети пореден седмичен спад, като запасите вече са общо 474 млн. барела. 
Запасите от гориво регистрираха още по-голям спад – 17,7 млн. барела на ден. 
Търсенето на бензин се понижи до 8,48 млн. барела на ден в седмицата до 4 юни, след като предходната бе 9,15 млн. 
барела на ден. 
 
√ Вяла търговия на борсите в Европа  
Основните индекси на водещите европейски фондови борси се понижиха минимално в ранната търговия в сряда, като 
инвеститорите избягваха големите залози преди заседанието на Европейската централна банка и публикуването на 
данните за инфлацията в САЩ, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,38 пункта, или 0,08%, до 453,63 пункта, оставайки под рекордното 
ниво от 455,66 пункта, достиганото през предходната сесия. 
Немският показател DAX се понижи с 54,71 пункта, или 0,35%, до 15 585,89 пункта. Френският измерител CAC 40 записа 
спад от 1,29 пункта, или 0,02%, до 6 549,72 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 36,64 пункта от 
стойността си, или 0,49%, достигайки ниво от 7 060,45 пункта, след като акциите на минните гиганти Rio Tinto, Anglo 
American и  BHP Group поевтиняха съответно с 1,89%, 2,25% и 1,98%. 
Цените на книжата на авиокомпаниите Air France KLM, Lufthansa и IAG се повишиха съответно с 3,38%, 2,57% и 3,83%, след 
като САЩ смекчиха препоръките си пътуване до повече от 110 държави и територии. Туристическият подиндекс SXTP се 
повиши с 0,94%. 
Опасенията около нарастващата инфлация продължаваха да оказват влияние върху пазарите, като по-рано вчера стана 
ясно, че производствените цени в Китай са нараснали с най-бързото си годишно темпо от 12 г. насам през месец май. 
Фокусът на инвеститорите продължаваше да е насочен към данните за инфлацията в САЩ и днешното заседание на 
Европейската централна банка, на което се очаква тя да съобщи, че ще запази настоящото си темпо на закупуване на 
облигации. 
„Инфлацията създава несигурност относно това какво централните банки ще кажат или направят в бъдеще. Ние смятаме, 
че централните банки ще бъдат търпеливи, но също така считаме, че през лятото ще има промени в коментарите по посока 
инфлацията и промени на политиката“, коментира Еманюел Ко ot Barclays. 
Акциите на испанския моден гигант Inditex поевтиняха с 1,92%, изтривайки ранните печалби, след като компанията обяви 
по-добра от очакваното нетна печалба за първото тримесечие. 
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Цената на книжата на Danone се понижи с 1,75%, след като RBC понижи рейтинга си за акциите на френската хранителна 
компания. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати във вторник, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 30,42 пункта, или 0,09%, до 34 599,82 пункта.. Широкообхватният измерител 
Standard & Poor’s 500 напредна с 0,74 пункта, или 0,02%, до 4 227,26 пункта, оставайки на около 0,3% от рекордния си връх 
от 4 238,04 пункта, достигнат на 7 май. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 43,19 пункта, или 
0,31%, до 13 924,91 пункта. 
Акциите на Tesla поевтиняха с 0,25%, изтривайки по-ранните печалби, след като компанията отчете ръст на доставките. 
През май фирмата на Илон Мъск е доставила 33 463 автомобила на китайския пазар, което представлява 29% ръст в 
сравнение с април. 
Големи печеливши в сесията бяха и авиокомпаниите, след като Центровете за контрол и превенция на заболяванията на 
САЩ (CDC) облекчиха препоръката си за пътувания към 61 държави, включително Япония, Франция, Южна Африка, Канада, 
Испания и Италия. На този фон акциите на United Airlines и Delta Airlines поскъпнаха съответно с 0,75% и 2,08% 
Цената на книжата на Boeing се повиши с минималните 0,04%, след като Southwest Airlines обяви, че увеличава поръчката 
си за самолети модел 737 Max с над 30 бройки на фона на подобрение на търсенето в туристическия сектор. 
На пазара се отрази и информацията, че през април новооткритите работни места в САЩ са достигнали нов рекорден връх 
от 9,3 млн. През март броят им бе 8,3%, което бе най-високото ниво от 2000 г. насам. 
Вниманието на анализаторите е върху индекса на потребителските цени за месец май, който ще бъде публикуван в петък. 
Икономистите очакват CPI да се повиши с 4,7% спрямо предходната година. През април той нарасна с 4,2% на годишна 
база – най-бързото темпо на растеж от 2008 г. 
Спад в Азия 
Азиатските фондови борси регистрираха предимно понижения в сряда. Индексите в континентален Китай останаха на 
зелено въпреки нарастването на производствените цени в страната. 
Национално статистическо бюро на Китай съобщи, че индексът на производствените цени в страната е нараснал с 9% на 
годишна основа през май – най-бързото темпо на растеж от септември 2008 г. Същевременно с това индексът на 
потребителските цени се е повишил с 1,3% на годишна база 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 11,29 пункта, или 0,32%, до 3 591,4 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Compositе напредна с 3,41 пункта, или 0,14%, до 2 396,54 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng изтри 38,75 пункта от стойността си, или 0,13%, завършвайки сесията при ниво от 28 742,63 пункта. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 102,76 пункта, или 0,35%, до 28 860,8 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се записа спад от 31,65 пункта, или 0,97%, до 3 216,18 пункта.   
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 22,4 пункта, или 0,31%, до 7 270,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 2,81 пункта, или 0,53%, до 537,98 пункта. BGBX40 се повиши с 0,21 пункта, или 0,18%, до 119,67 пункта. 
BGTR30 изтри 0,70 пункта от стойността си, или 0,12%, достигайки ниво от 573,85 пункта. BGREIT напредна с 0,14 пункта, 
или 0,09%, до 151,86 пункта. 
 
√ Еврото остана над прага от 1,21 долара  
Курсът на еврото и днес леко се понижи, но остана над прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2165 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2195 долара. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След трагичния инцидент с Изтребителя Миг- 29, гост в студиото министърът на отбраната Георги Панайотов. 
- Директно от Шабла - как продължава спасителната акция и издирването на падналия изтребител в Черно море. 
- Ден преди старта на предизборната на кампания: 
- Целите на БСП - Минчо Христов. 
- Позициите на „Изправи се! Мутри вън! - Мая Манолова. 
- Приоротетите на ГЕРБ - гост в студиото Даниел Митов. 
- Ваксинират срещу COVID-19 в пловдивския квартал Столипиново. На живо - има ли интерес и как ще бъде 

организирана имунизацията? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Ексклузивно - арест след разследване на NOVA. Как мъж в продължение на 10 години се е представял за прокурор, 
военен, син на руски олигарх, пилот на самолет и автомобилен състезател и се е опитвал да завлича с пари 
жертвите си? 

- На живо - какви са възможните причини за инцидента с изтребителя МиГ -29, паднал в Черно море? 
- Ще има ли още сменени и пенсионирани шефове на болници и докъде ще продължи ревизията в 

здравеопазването? 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Трудно гласуване за отпускарите на 11 юли - курортите трябва да намерят големи имоти и там да се водят 
адресно 
в. Труд – Изтеглиха номерата в ден на агресия и разруха 
в. Телеграф – 9000 бежанци закопчани на границата 
в. Монитор –  Кръчмите с яки промоции за Евро 2020 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Коя е родината на Мустафа Карадайъ 
в. 24 часа – Един от 4-те ни годни МиГ-29 се разби в Черно море, пилотът изчезна 
в. Труд – Водолази търсят "черната кутия" на МиГ-29 
в. Труд – Криза за работници, няма места за шефове 
в. Телеграф –ГЕРБ на вота с номер 5, БСП изтегли 4, а ИТН - 22 
в. Телеграф – Взрив или човешка грешка свалиха Миг-а 
в. Монитор – Дефектен боеприпас или грешка при маневра версии за трагедията с МиГ 
в. Монитор – Договориха 100 лева минимална стипендия за студентите 
Водещи интервюта 
в. 24 часа – Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, до 7 юни директор на Националния център по заразни и паразитни болести: 
Хора, които при заплахата от ебола се криеха под юргана, сега ме оценяват 
в. Труд – Доц. д-р Атанас Мангъров пред "Труд": Ще загинем, ако чакаме само на Дядо Иван или Чичо Сам 
в. Телеграф – Д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието в София-град: Поне 500 деца от 
страната се борят за гимназия в София 
в. Монитор – Доц. д-р Галя Бърдарска, председател на Сдружение "Глобално партньорство по водите-България": Плащаме 
и за мръсна вода от чешмите 
Водещи анализи 
в. 24 часа – Бюджетната пица пак не е по мярка, но този път не изтъня, а бухна 
в. Труд – България страда от кръвоизлив на суверенитет 
в. Телеграф – Военните ни пилоти летят твърде малко 
в. Монитор – Заменим ли е проф. Кантарджиев!? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 10 юни 
София. 

- От 10.00 ч. в „София Хотел Балкан" президентът Румен Радев ще участва в конференцията „Инициативата „Три 
морета" - между Геополитическата конфронтация и прагматичния реализъм", която поради извънредната 
епидемична обстановка ще може да бъде проследена единствено онлайн. 

- От 10 00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет 
- От 14.00 часа в двора на 134 Средно училище „Димчо Дебелянов" вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в 

откриването на мемориала „Стената на българските праведници", посветен на българите, участвали в спасяването 
на своите сънародници евреи през Втората световна война. 

*** 
Трявна. 

- От 17.45 часа пред паметниците на Петко и Пенчо Славейкови вицепрезидентът Илияна Йотова ще поднесе цветя, 
а от 18.00 часа на площад „Капитан Дядо Никола" тя ще открие Националните Славейкови празници. 

*** 
Добрич/к. к. Албена. 

- От 10.00 ч. пред сградата на ваканционно селище Албена ще започне посещение на министъра на туризма доц. 
Стела Балтова, главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев и директора на Регионална здравна 
инспекция - Добрич д-р Светла Ангелова, а от 11.00 ч. в хотел Maritim Paradise Blue 5* ще се проведе и 
пресконференция. 

*** 
София. 

- От 10.00 ч. в зала „Триадица" на резиденция „Бояна", Дом 2, ще се проведе среща на министъра на външните 
работи Светлан Стоев с Дипломатическия корпус у нас, на която ще представи външнополитическите приоритети 
на страната ни. 

- От 10.00 ч. чрез платформата CISCO Webex Meeting ще се проведе заседание на Столичния общински съвет. 
- От 10.00 часа в хотел „Hyatt Regency Sofia" ще се проведе дискусията на „Предприемачи на бъдещето". 
- От 10.00 ч. доц. Ангел Кунчев и представители на Министерство на туризма ще посетят ваканционно селище 

Албена. 
- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция за представяне на анализа: 

„Подаването на сигнали за нередности и корупция в България - правни и социологически измерения". 
- От 10.30 ч. на паркинга на хипермаркет Kaufland България на бул. „Тотлебен" 36 ще бъде открита новата 

образователна изложба #ЗеленодействайСМузейко. 
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- От 11.00 ч. в Аулата на Софийския университет „Свети Климент Охридски" студенти българисти и техни 
преподаватели ще представят резултатите от проучванията върху журналистическата реч, осъществявани в 
рамките на часовете по езикова култура, лексикология и публична реч. 

- От 12.00 ч. в сградата на КНСБ ще се проведе пресконференция на тема „Меморандум на КНСБ: Справедливи 
доходи и данъци". 

- От 13.00 часа в БТА ще се проведе брифинг на Конфедерацията на българския туристически бизнес (КБТБ). 
- От 14.00 часа в зала „Пресцентър" в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" № 1 с вход откъм 

Националната художествена галерия ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия. 
- От 14.00 ч. в 134 ДУ „Димчо Дебелянов" на ул. „Пиротска" 78 ще бъде представен мемориалът „Стената на 

българските праведници". 
- От 16.30 часа в Националния военноисторически музей Сдружение „Български музеи" ще връчи наградите 

„Наследство" за 2020 г. 
- От 17.00 ч. в градината на Двореца „Врана" ще се състои публична лекция на Максим Бехар. 
- От 18.00 ч. в х-л „Балкан" ще се състои церемония на Годишните награди за отговорен бизнес 2020. 

*** 
Ботевград./ село Рашково. 

- От 9.00 ч. в храм „Възнесение Господне" в село Рашково ще бъде оглавена Архиерейска Златоустова света 
Литургия. 

*** 
Варна. 

- От 19.00 ч. във Фестивалния и конгресен център ще се състои концерт спектакъл по повод 100 години от 
обявяването на Варна за курортен град 

*** 
Велико Търново. 

- От 8.00 ч. в храм „Възнесение Господне" ще бъде отслужена божествена света Литургия. 
*** 
Видин. 

- От 11.00 часа на Алеята с буквите в градската градина Регионалното управление на образованието ще награди 
зрелостниците, получили пълен отличен на държавните зрелостни изпити през 2020/2021 година. 

*** 
Перник. 

- От 9.30 ч. в зала "Панорама" ще се проведе заседание на Общински съвет - Перник. 
*** 
Пловдив. 

- От 9.00 часа в храм „Св. Възнесение Господне" Пловдивският митрополит Николай ще оглави архиерейска света 
Литургия по повод Възнесение Господне. 

- От 11.00 ч. пред Палата № 6 в Международния панаир ще бъде открито изложение на TRUCK EXPO, от 12.00 ч. на 
Щанд А8 ще се проведе награждаване на победителите в състезанието FuelRace'21 по икономично и ефективно 
шофиране на Volvo Trucks Българи, а от 14.30 ч. пред Палата № 6 приветствие ще отправи Георги Тодоров, 
министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

*** 
Сандански/село Ласкарево. 

- От 9.00 часа в храм „Възнесение Господне" Неврокопският митрополит Серафим ще оглави архиерейска света 
Литургия. 

*** 
Сливен. 

- От 11.30 ч. в изба „Сините скали" ще се състои специален винен тур. 
*** 
Търговище. 

- От 18.00 ч. в градската градина до Драматичния театър ще се проведе първият от летните концерти на открито на 
Духовия оркестър към Общината. 

*** 
Шумен. 

- От 18.30 ч. в концертна зала Общински младежки дом ще се състои конкурс за красота и таланти "Мини Мис и 
Мистър Шумен и Кралица на красотата 2020/21 " 

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. 


