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√ Маските на закрито ще отпаднат на определени места за ваксинирани 
Новата заповед ще бъде издадена в началото на другата седмица 
За имунизираните срещу коронавируса ще отпадне носенето на маски на някои места. Сред тях са малки търговски обекти 
и трудови колективи, зали за спорт, фризьорските салони. Условието е всички да са завършили процеса на ваксинация. 
Това обявиха на брифинг здравните власти. 
С нова заповед, която ще бъде издадена в началото на другата седмица, ще се предприемат мерки за промяна на 
задължителното носене на маски в закрити пространства - зали за спорт, фитнес, фризьорски салони, малки търговски 
обекти, трудови колективи, които са не повече от 5-7 души и всички са имунизирани. 
Решението е на база на данните за намалена заболеваемост. Заболеваемостта от Covid у нас е под 50 на 100 000. Така 
страната ни попада на 23-о място в ЕС. 
„Стъпката е премислена и първата с цел да бъдем внимателни по отношение на рисковете. Смятам, че трябва да 
нормализираме нещата и да стимулираме процеса на имунизация“, каза заместник-министърът на здравеопазването 
Александър Златанов. 
Маските ще останат задължителни за рисковите зони – големите търговски обекти, административни сгради, където има 
струпване на повече хора. 
Няма да има промяна за носенето на маски и за градския транспорт. 
Ваксинацията ще се доказва чрез сертификат. „Ще дадем едни основни параметри, които трябва да се спазват, а правото 
ще е на регионалните инспекции да решават казуси, които са специфични за района“, посочи Златанов. 
„Ще бъдем внимателни в стъпките. В зависимост от епидемиологичната обстановка ще предприемаме различни 
действия“, каза още той. 
 
√ Как изборът на доставчик на електроенергия на свободния пазар ще повлияе върху сметките за ток на фирмите? 
В средата на миналата година се случиха някои промени в Закона за енергетиката, в които бе упоменато, че всички 
небитови потребители на електрическа енергия трябва да мигрират от регулиран на свободен пазар до октомври 
2020 г. 
В средата на миналата година се случиха някои промени в Закона за енергетиката, в които бе упоменато, че всички 
небитови потребители на електрическа енергия трябва да мигрират от регулиран на свободен пазар до октомври 2020 г. 
Срокът бе удължен до края на този месец. Така както можем да променяме доставчиците си за интернет, телевизия и други 
услуги, така ще може собствениците на бизнес да избират нов (ако не са)  или да променят настоящия си доставчик на 
свободния пазар. 
Има ли краен срок за избор на доставчик на ток? 
След изтичането на гратисния период до 30.06.2021г., снабдяването с електроенергия на фирмите от доставчиците на 
регулирания пазар, но вече в качеството им на търговци на свободен пазар следва да се преустанови, като сключеният с 
тях временен договор изтича.  Поради тази причина в този срок всички потребители трябва да сключат договор с доставчик 
на свободния пазар. Онези, които не го направят – ще бъдат прехвърлени автоматично към настоящия си доставчик, но 
при променени условия, където цените на електроенергията ще са с до 25% по-високи от настоящите им условия на 
регулиран пазар. 
Как може да промените своя доставчик на електроенергия след изтичането на гратисния период? 
От Izbiram.bg напомнят на небитовите потребители на електроенергия, които не са променили доставчика си на свободния 
пазар, че могат да правят избор на доставчик на ток веднъж месечно. Разбира се това е възможно, стига в договора с 
настоящия доставчик да няма допълнителни клаузи, които работят в разрез с това. Единственото, което е необходимо да 
се направи е подаване на заявление (може и онлайн) от страна на фирмата за избрания нов доставчик до десето число на 
настоящия месец, така че промяната да бъде в сила от следващия. 
Кои са основните предимства при излизането на свободния пазар на електроенергия? 
Основното преимущество за собствениците на бизнес е, че ще плащат по-ниски сметки за ток, получавайки индивидуална 
оферта от лицензиран доставчик. Къде може да се намери евтина цена на тока за фирми? 

https://izbiram.bg/
https://izbiram.bg/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f
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Свободният пазар на електроенергия и изобилието от лицензирани компании дават възможност на потребителя да избере 
най-разумната оферта, предлагайки му възможност да контролира потреблението и разходите си. Дигитализацията на 
голяма част от услугите позволява в реално време от телефон или лаптоп всеки  да следи и плаща потреблението си. 
Гъвкавите решения, според уникалните нужди на всеки бизнес му дават правото на избор измежду различни продуктови 
гами. Голяма част от компаниите избират да плащат фиксирана цена за потребление на ток, която позволява лесно 
планиране и не се влияе от промените, настъпващи в пазара. Така фирмите се чувстват защитени от покачващите се цени 
на акциите. Друга група потребители биха предпочели да плащат динамична цена, индексирана към Независимата 
българска енергийна борса, където получават пазарни условия за целия срок на договора и възможност за оптимизиране 
на разходите, чрез намаляване на пиковата консумация. Заради упражняването на сезонна дейност на част от фирмите, 
търговците на електроенергия дават възможност за индивидуален анализ на потреблението и фиксирана цена за периода 
на договора, изготвяйки оферта, съобразена със сезонността на бизнеса. Разбира се има още много решения и 
комбинирани продукти, подходящи за потребители с конкретни графици на потребление. 
Една от причините за по-високите цени на регулирания пазар след месец юли, е че ролята на доставчика от последна 
инстанция е различна от тази на останалите търговци на електроенергия, защото той е длъжен да доставя незабавно ток 
на потребителите останали без снабдяване, по независещи от тях причини за даден период от време, докато тези 
потребители си намерят доставчик на свободния пазар на електроенергия.   
Цените на електроенергията се влияят от цените на въглеродните емисии, природния газ и атмосферните условия. Разбира 
се търсенето и предлагането също са фактор, както и обединението на пазарите на едро и зелената сделка. Прогнозите за 
след месец юли тази година, са делът на потреблението на свободния пазар да достигне 70%. По време на отоплителния 
сезон цените очаквано ще бъдат по-високи, тъй като ВЕИ произвеждат по-малко и недостигът на електрическа енергия се 
компенсира от ТЕЦ на въглища и газ. 
 
√ Шаламанов: Има деградация на институциите за национална сигурност 
Велизар Шаламанов, бивш военен министър и председател на Надзорния съвет на Агенцията на НАТО по комуникации 
и информация, "Светът е бизнес", 10.06.2021 г. 
Следващият парламент трябва да направи промени в прокуратурата и службите за сигурност, за да върне доверието на 
българските граждани и съюзниците ни в НАТО. Това заяви Велизар Шаламанов, бивш военен министър и председател на 
Надзорния съвет на Агенцията на НАТО по комуникации и информация, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло 
Лаков. 
"Има деградация на институциите, свързани със системата за национална сигурност. Доверието е в сърцевината на 
НАТО и индиректната критика (санкциите на САЩ - бел.ред.) е подсещане, че България трябва да направи усилие. Това 
ще бъдат приоритети на следващия парламент - промени в съдебната система, прокуратурата, в службите за 
сигурност. Това са стъпки за подобряване на доверието на българските граждани към институциите и заедно с това 
подобряване на доверието между нас и нашите съюзници. Така ще можем да ползваме и капацитета на 
съюзническите служби", каза Шаламанов. 
В следващата една година ще има засилени консултации за бъдещето на НАТО към 2030 г. Има ясно лидерство и готовност 
на алианса да мисли за стратегическа концепция, поставяйки в центъра на вниманието технологичната сигурност и 
промените в климата, освен традиционните въпроси за превъоръжаване, борба с тероризма, коментира Шаламанов. 
"Фокусът ще се премести от увеличаване на националните към общите разходи за отбрана с цел НАТО да може да се 
ангажира по-сериозно с проблеми като киберсигурността, развитие на технологиите, иновациите." 
НАТО ще се модернизира в три направления - по-добри механизми за политически консултации с различните участници в 
сферата на отбраната; проблеми с инфраструктурата и климата, технологиите и енергетиката 
"Много дълго време Източна Европа беше извън развитието на енергийната и транспортна инфраструктура. Сега 
това е един от акцентите и е свързано с възможности за икономическо развитие."   
НАТО изгражда обща система за киберзащита на своята инфраструктура, като разработва средства и модели, които са 
приложими и в сфери, различни от отбраната като здравеопазване, тръбопроводи, каза бившият военен министър. 
В областта на промените на климата Алиансът разглежда евентуалните последици за различни държави, които биха 
причинили бежански потоци или сриване на икономически системи. "Самите въоръжени сили трябва да бъдат включени 
в усилието за намаляването на въглеродния отпечатък." 
НАТО ще преразгледа и работата с партньорите си. "ЕС не успява да постигне пробив в общата външна политика. Поне в 
сферата на сигурността НАТО остава важен инструмент за глобалната сигурност", коментира Шаламанов. 
Има чувстителна промяна в отношението на САЩ и визията на администрацията на Джо Байдън за важността на НАТО.  
Запитан за модернизацията на българската армия, Шаламанов заяви, че трябва да се направи оценка на изтеклата 
програма 2020 и безрезултатния стратегически преглед на системата за национална сигурност, който започна през 2019 г. 
"Има много несвършена работа и по кораби, и по бронирани машини, и цялостната инфраструктура." 
Велизар Шаламанов ще бъде кандидат депутат от "Демократична България" на предстоящите парламентарни избори.  
Повече за реформата на НАТО и участието на американския президент Джо Байдън в лидерската среща на пакта в 
Брюксел може да гледате във видеото. 
 
√ Пандемията не е причината да няма иновации в България 
Повече по темата слушайте в подкаста на Bloomberg TV Bulgaria „Финанси на фокус“  
Изключително слабото финансиране на иновации е основен проблем за конкурентоспособността. Финансирането на 
иновациите и бизнес средата след пандемията коментираха Милена Аладжова, началник отдел „Европейски програми в 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/94416-shalamanov-ima-degradatsiya-na-institutsiite-za-natsionalna-sigurnost
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корпоративно банкиране“ на Пощенска банка и Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor Bulgaria, в първи 
епизод на подкаста „Финанси на фокус“. 
„Последно по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са отворени само две схеми през 2016 г. и 
2017 г. на обща стойност 125 млн. евро безвъзмездна финансова помощ, тоест много преди пандемията.“,  заяви 
Милена Алджова. 
Тя посочи, че данните на Министерство на икономиката за преодоляване последствията от пандемията в България към 23 
април са одобрени за финансиране проектни предложения на стойност 508 млн. лева. Всички тези средства обаче са 
предвидени за покриване на текущи разходи, не за инвестиции. 
„Основният извод е, че пари има, но те не са за иновации, тоест те не стимулират растежа на бизнеса, а се набляга 
на оцеляването на предприятия, без да се съобразяваме със състояние на пазара и със създаването на конкурентни 
предимства, тоест без да се гледа напред. Ние като банки, да, допълваме, но не може да се разчита само на нас.“ 
Голяма част от бизнеса в България мисли за съкращаване на разходи вместо да гледа в бъдещето, да инвестира в иновации, 
автоматизация, роботизация и нови технологии. 
По думите на Момчил Василев съкращаването на разходите е една първоначална реакция по време на криза, но според 
него, пандемичната ситуация се е отразила добре на бизнеса. 
„Несигурността поражда такава реакция. Инвестиционният процес обаче не е спирал. Тази ситуация се отрази 
прекрасно, защото предприемаческият инстинкт за оцеляване е много силен и в тази ситуация той много силно се 
прояви. Много компании успяха да преоформят бизнес моделите си, да се напаснат към ситуацията и да хванат 
новата вълна, новите трендове, които тази ситуация катализира.“, коментира той. 
Идва една нова вълна на предприемачи, които имат по-глобално мислене. Имат разбирането, че успехът не е 
индивидуално усилие, а това да си част от една обща среда. 
Повече по темата слушайте в първия епизод от третия сезон на подкаста „Финанси на фокус“ на Bloomberg TV Bulgaria. 
 
√ Орбан се фокусира върху икономиката в опит да задържи властта 
В началото на следващата година правителството стартира „национална консултация“, фокусирана върху 
икономиката, включително план за плащане на 2 милиарда долара отстъпки за семейни данъци. Други планове 
включват повишаване на минималната заплата  
Унгарският премиер Виктор Орбан удвои фокуса си върху икономиката по-малко от година преди изборите в опит да 
отклони вниманието на опозицията заради спорния проект за изграждането на китайски университет в Будапеща, пише 
Bloomberg. 
„В началото на следващата година правителството стартира „национална консултация“, фокусирана върху икономиката, 
включително план за плащане на 2 милиарда долара отстъпки за семейни данъци. Други планове включват повишаване 
на минималната заплата“, каза Орбан на брифинг в телевизията в четвъртък. 
Чрез консултацията Орбан се опитва да измести фокуса от спорния проект за създаването на кампус на китайския 
университет „Фудан“ в Будапеща. Националната консултация представлява въпросници, изпратени до избирателите и 
подкрепени от продължили месеци наред държавни рекламни кампании. 
„Окончателното решение за кампуса, планирано да бъде финансирано от фондовете на данъкоплатците, ще бъде взето от 
избирателите в Будапеща през 2023 г.“, каза Орбан, след като опозиционни партии се обединиха срещу проекта. 
Кметът на Будапеща Гергели Карацони, главният кандидат на опозицията срещу Орбан, посочи финансирания от 
данъкоплатците кампус като доказателство за отклонението на премиера от западните демократични ценности. От своя 
страна опозицията, която за пръв път се обедини за парламентарни избори, се опитва да влезе в пряка конкуренция с 
партията на Орбан „Фидес“. 
 
√ Големите градове с нов тласък в борбата за по-строги правила за чистия въздух 
През 2018 г. Париж, Брюксел и Мадрид спечелиха частично решение срещу законодателството на ЕС за борба със 
замърсяването на въздуха, като съдиите установиха, че определят като „прекалено високи“ допустимите нива за 
емисии на азотни оксиди от нови автомобили и търговски превозни средства  
Париж, Брюксел и Мадрид подновиха борбата си за по-строги правила за чист въздух, след като съветник на върховния 
съд на Европейския съюз подкрепи по-ранно решение срещу правилата на ЕС, определени като прекалено слаби в борбата 
със замърсяването, пише Bloomberg. 
“Европейската комисия „неправомерно е променила съществуващите граници на емисии“, приети от правителствата на ЕС 
и Европейския парламент”, заяви  в четвъртък генералният адвокат Михал Бобек от Съда на ЕС в необвързващо становище. 
През 2018 г. трите европейски града спечелиха частично решение срещу законодателството на ЕС за борба със 
замърсяването на въздуха, като съдиите установиха, че определят като „прекалено високи“ допустимите нива за емисии 
на азотни оксиди от нови автомобили и търговски превозни средства. 
Европейската комисия, Германия и Унгария обжалваха. В становището на съда в четвъртък се казва, че жалбите трябва да 
бъдат отхвърлени. 
Генералният адвокат заяви, че правилата на ЕС определят „граници на емисиите на азот за оксиди“ и само правителствата 
на ЕС и Европейският парламент „имат право да променят границите на емисиите, като комисията няма правомощия в 
това отношение“. 
Първоначално градовете съдиха комисията през 2016 г., малко след публикуването на новите правила на ЕС, обвинявайки 
регулатора в превишаване на правомощията му чрез налагане на мерки, по-малко взискателни от тези, определени в така 
наречения стандарт Евро 6. 

https://www.bloombergtv.bg/c/56-finansi-na-fokus
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√ ЕЦБ ще продължи с по-бързото изкупуване на активи 
Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско 
равнище 
Европейската централна банка поднови обещанието си да поддържа спешното изкупуване на облигации, въпреки 
значително подобрение на перспективите за растеж и инфлация, тъй като се опитва да поддържа еврозоната след повече 
от една година изтощаваща икономическа криза, предаде Investor.bg 
"Несигурността остава, тъй като краткосрочната икономическа продукция зависи от хода на пандемията и от това 
как икономиката реагира след възобновяването си", заяви президентът на банката Кристин Лагард в четвъртък, 
след като длъжностни лица се ангажираха да запазят покупките на активи със "значително по-висок" темп, 
отколкото през първите месеци от 2021 г. 
Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение 
и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0.00%, 0.25% и -0.50%. Управителният съвет очаква основните 
лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите 
за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че 
това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика. 
Управителният съвет ще продължи да извършва нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи в 
условията на извънредна ситуация, причинена от пандемията (PEPP), чийто общ размер е 1.85 трлн. евро, най-малко до 
края на март 2022 г. и във всеки случай докато не прецени, че кризата с коронавируса е отминала. Въз основа на паралелна 
оценка на условията за финансиране и на перспективата за инфлацията Управителният съвет очаква през идното 
тримесечие нетните покупки по PEPP да продължат да се извършват със значително по-висок темп, отколкото през първите 
месеци на тази година. 
Управителният съвет ще прилага гъвкавост при покупките съобразно с пазарните условия и с оглед на това да не допусне 
затягане на условията за финансиране, несъвместимо с предотвратяването на низходящото въздействие на пандемията 
върху прогнозния тренд на инфлацията. Освен това гъвкавият във времето подход към покупките за всички класове активи 
и всички държави ще продължи да подпомага гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната 
политика, посочиха от централната банка. Оттам допълниха, че ако бъде възможно да се поддържат благоприятни условия 
за финансиране с поток на закупените активи, който не изчерпва общия размер на нетните покупки за целия хоризонт на 
PEPP, не е задължително този общ размер да се използва докрай. Също така, общият размер може да бъде рекалибриран, 
ако това е необходимо, за да се запазят благоприятни условия за финансиране, така че да се преодолее негативното 
сътресение от пандемията върху тренда на инфлацията. 
 

 
 
Управителният съвет ще продължи да реинвестира погасенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, 
придобити по PEPP, най-малко до края на 2023 г. Във всеки случай бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по 
PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната позиция на паричната политика. 
Нетните покупки по програмата за закупуване на активи (APP) ще продължат с месечен темп от 20 млрд. евро. 
Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи да 
продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят стимулиращото въздействие на основните лихвени 
проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава. 
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Цялата статия може да прочетете на Investor.bg. 
 
√ Световната банка изпрати голям паричен поток към най-бедните страни 
Дейвид Малпас, президент на Световната банка 
Последиците от пандемията включват много сериозна рецесия. 
Имаше доста парични стимули от страна на развитите икономики, наред с ваксините. Това се оказа ключов фактор в 
темповете на възстановяване. 
Страните с огромни фискални, монетарни стимули и ваксини се възстановиха по-бързо. Но все още ни предстои да 
постигнем добро качество на инвестиции в бъдеще. 
Развиващите се страни преживяха още по-дълбока рецесия и се възстановяват още по-бавно. Те изостанаха още по-назад 
в брутния вътрешен продукт на глава на населението. Имаше няколко по-обнадеждяващи елемента. 
Преводите от емигранти, работещи в чужбина обратно към родните им страни се възстановиха сравнително бързо, което 
ще подкрепи страните. Те помагат на малки бизнеси, на семействата си. Това помага на страните. 
Що се отнася до инвеститори в облигации, има силен интерес към доходност, но е концентриран в региони с по-малко 
риск. Трудно е този капитал да бъде насочен към рискови ситуации и към най-бедните страни. Това е тревожно. 
Големите печалби и високите лихви изтичат от развиващите се пазари. 
Надвисналият дълг е също такова предизвикателство като тези нови потоци. 
Световната банка прати много голям паричен поток към най-бедните страни, благодарение на нашите донори и 
собствените ни средства и способности. 
Заемаме 100 милиарда щатски долара годишно от световните капиталови пазари. Това количество може да бъде 
използвано, но просто не е достатъчно за милиардите хора в развиващите се страни. 
 
√ Симон Фоксман, Bloomberg News: SEC иска да прегледа правилата за търговия с акции 
Регулации 
Топ регулаторът на Уолстрийт призова за мащабно преразглеждане на правилата за търговия с американски акции. Това е 
поредното доказателство, че манията по меме-акциите вероятно ще предизвика промяна. Гари Генслър, председателят на 
SEC каза, че е поискал Агенцията да проучи въпроса, свързан с търговия на акции, включително т.нар. изискване за най-
добро изпълнение. 
Мианмар 
Военната хунта в Мианмар обвини официално арестуваната правозащитнична Аун Сан Су Чжи и други в корупция. 
Министерството на информацията в страната каза, че тя е виновна за – цитирам – злоупотреба със служебно положение. 
Ако бъде осъдена може да получи 15 г. затвор. Су Чжи и бившият президент на Мианмар бяха арестувани от военните от 
първия преврат през февруари. 
Инфраструктура 
Администрацията на Байдън очаква ново предложение по инфраструктурния план тази седмица от надпартийна група 
законодатели. Те съставят план, който не включва нито едно от предложенията за данъци на президента, с които трябва 
да се плати за инфраструктурата. Републиканецът от Юта Мит Ромни заема водеща роля и обяви данъка за червена линия. 
 
√ Как Байдън и Ердоган могат да подобрят турско-американските отношения? 
През последните години турското ръководство гледа на САЩ с подозрение, докато висши служители открито 
твърдят, че американците стоят зад неуспешния опит за преврат през юли 2016 г. 
В продължение на десетилетия Турция се смяташе за партньор от стратегическо значение за американските президенти. 
Барак Обама посети страната при първото си официално пътуване в чужбина. Доналд Тръмп комуникираше редовно с 
турския си колега Реджеп Тайип Ердоган. С Джо Байдън естеството на тази връзка се промени, пише в свой анализ за 
Bloomberg Синан Улген. 
Президентът изчака цели три месеца, преди да разговаря с Ердоган по телефона, сигнализирайки за това, че Турция е с по-
нисък приоритет сред американските съюзници. На следващия ден Байдън наруши друга традиция, след като определи 
кланетата на арменци в Турция от османската епоха като „геноцид“ - термин, който ядоса Анкара. Държавният секретар 
Антони Блинкен избра изобщо да не се обажда на Анкара по време на скорошната война между Израел и Хамас. 
Разочарованието е взаимно. През последните години турското ръководство гледа на САЩ с подозрение, докато висши 
служители открито твърдят, че американците стоят зад неуспешния опит за преврат през юли 2016 г. На този фон Байдън 
и Ердоган ще се срещнат за първи път лично на 14 юни по време на срещата на върха на НАТО в Брюксел. В Анкара 
очакванията са големи. В Турция се надяват, че Ердоган ще успее да убеди Байдън, че техните страни имат общи 
стратегически интереси, които могат да бъдат постигнати само чрез приятелски отношения. Това изисква от страна на САЩ 
да разрешат проблемите в спорните области. 
Поводите за конфронтация между двете страни не са един или два. Такъв пример е придобиването на Турция на система 
за противовъздушна и противоракетна отбрана С-400 от Русия, която според САЩ рискува да застраши сигурността на 
НАТО. На второ място са американските отношения със сирийските демократични сили, срещу които Турция се 
протипоставя, тъй като ги свързва с кюрдска терористична група. 
Други примери са липсата на действия от страна на САЩ по исканията на Турция за екстрадиране на базирания в 
Пенсилвания турски духовник Фетхулах Гюлен, както и обвинението в Ню Йорк на турската банка Halkbank за 
предполагаеми нарушения на иранските санкции. По време на идващата среща Ердоган планира да повдигне всички тези 
въпроси. 

https://www.investor.bg/novini/130/a/ecb-prodyljava-da-izkupuva-aktivi-s-po-byrzi-tempove-i-prez-sledvashtite-meseci-329521/
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Белият дом изглежда е на различна вълна. Администрацията на Байдън е съсредоточена върху съперничеството с Китай и 
Русия, а основна й външнополитическа цел е да се ограничат авторитарните режими. Погледнато от тази гледна точка, 
Турция вече не е в центъра на стратегическите предизвикателства, пред които са изправени САЩ, и затова разрешаването 
на оплакванията на Анкара не е американски приоритет. 
Въпреки всичко двамата президенти може да успеят да постигнат напредък по въпроса за руския зенитно-ракетен 
комплекс С-400, което от своя страна би могло да е първата стъпка в подобряването на отношенията между двете страни. 
Американската позиция се втвърди след приемането от Конгреса на Закона за разрешение за национална отбрана, който 
предвижда, че Турция трябва да „прекрати собствеността“ върху системата S-400, преди санкциите на САЩ да бъдат 
премахнати. Това е много висока летва за турско ръководство, което безмилостно отстоява придобиването на S-400 като 
знак за нарастващите амбиции и стратегическа автономия на страната. 
 
√ САЩ и Китай се разбраха да продължат търговските отношения и инвестиции  
Дерек Уолбанк, Bloomberg 
Ще добавя още една новина – че САЩ и Китай се договориха да продължават да преговарят по търговията и инвестициите. 
Отношенията между Китай и САЩ трябва да продължат и в известен смисъл продължават да се развиват. Но нека сме ясни 
– по време на първото си пътуване в чужбина като президент, Джо Байдън ще се срещне със съюзниците от Г-7 и ще обсъди 
някои неща, които ще опънат леко динамиката между Запада и Китай. 
Особено, както споменахте преди малко, в областта на някои от връзките във веригите за доставка. Дори и някой да не 
споменава името на Китай във веригите за доставка, винаги се има предвид точно тази страна. 
Особено в областта на слънчевата енергия и памука. Вече видяхме какво прави Китай и как се чувства в отговор на Синдзян 
и веригите за доставка. 
Всичко това е много трудна територия, която носи известен риск, както и някои въпроси след това и за логистиката. 
Аз съм човек на детайла. Бих искал да проверя всички тези проблеми по веригите на доставка при слънчевите панели и да 
видя, че са решени. Как ще стане, какви инвестиции, колко? Има много въпроси, които повдигат тези големи съобщения. 
 
√ Спад в производството на пластмасови изделия в света 
Производството в Китай обаче продължава да расте  
Производството на пластмаси в световен мащаб е спаднало през 2020 г. в резултат на пандемията на коронавируса, което 
е едва третият път след Втората световна война на спад в производството, пише БГНЕС. 
Производството е намалявало само два пъти преди това - в резултат на петролната криза през 1973 г. и по време на 
финансовата криза през 2008 г. 
Производството в световен мащаб е спаднало до 367 милиона тона през миналата година от 368 милиона през 2019 г., 
което е 0,3% спад според индустриалната федерация PlasticsEurope. 
Спадът се дължи на "въздействието на COVID-19 върху световната икономика", се казва в изявление на PlasticsEurope. 
Но производството в Китай - който в момента представлява една трета от световното производство на пластмаси - 
продължава да расте с 1,0%. 
В Европа производството на нови пластмаси е спаднало с 5,1% до 55 милиона тона миналата година, съобщиха от 
PlasticsEurope. 
Автомобилният сектор, един от най-големите клиенти за индустрията, бележи спад с 18% на потреблението на пластмаси 
в Европа през 2020 г., изчисли федерацията. 
В момента 27-членният ЕС представлява едва 15 процента от световното производство на пластмаси спрямо 21 процента 
през 2010 година. 
Съединените щати произвеждат около 19 процента от пластмасите в света, в сравнение с 20 процента преди 10 години. 
 
БНР 
 
√ НСИ: Нарастване на промишлеността, строителството и на търговията на дребно през април  
През април 2021 г. промишленото производство отбелязва слабо подобрение спрямо март, докато строителството и 
търговията на дребно регистрират по-добър растеж, като и трите важни икономически сектора бележат силен отскок 
спрямо година по-рано, когато нашата страна се намираше в първия си локдаун заради появата на коронавирусната 
пандемия, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се повишава през април с 
0,2% спрямо март, когато нарасна с 4,8%, подобрявайки се за пети пореден месец. 
Спрямо април 2020 г. - точно в разгара на първата вълна на Covid-19 в нашата страна - календарно изгладеният индекс на 
промишленото производство бележи ръст с 22,8%, след като през март се повиши със 7,2%, излизайки на позитивна 
територия за пръв път от началото на пандемията. 
През април е регистриран ръст на месечна база с 5,2% при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ, докато добивната промишленост бележи понижение с 6,0%, а преработващата промишленост с 0,8 на 
сто. 
Спрямо април 2020 г. добивната промишленост нараства с 4,6%, докато преработващата промишленост бележи скок с 
26,2%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се повишава с 14,5 на сто. 
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Индекс на строителната продукция на месечна база 

 
 
В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се повишава през април с 2,3% спрямо март, 
когато нарасна с 3,0%, като продукцията от гражданското и инженерно строителство се повишава с 3,3%, докато от 
сградното строителство нараства с 1,6 на сто. 
На годишна база строителната продукция през април нараства с 15,7% след повишение с 11,2% през март, отбелязвайки 
растеж за втори пореден месец, като сградното строителство се увеличава с 11,5%, а гражданското и инженерното 
строителство - с 21,5 на сто. 
 

Индекс на строителната продукция на месечна база 

 
 
През април НСИ отчита подобрение и при търговията на дребно, като оборотът в търговията на дребно нараства с 1,3% 
спрямо март, когато се повиши с 2,4 на сто. 
На годишна база търговията на дребно бележи скок от 25,9% през април след повишение със 17,3% през март, нараствайки 
солидно за втори пореден месец. 
Данните на НСИ показват, че бизнес дейността в страната започва да се подобрява в началото на пролетта след влошаване 
през последното тримесечие на миналата годината, когато втората вълна на коронавирусна пандемия доведе до 
въвеждане на нови ограничителни мерки както в България, така и в Европа, които продължиха и през първите месеци на 
2021 г. 
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Индекс на търговията на дребно на месечна база 

 
 
 
√ Светът е в ремонт и ние имаме шанс  
Българският форум на бизнес лидерите раздаде наградите си за социално отговорен и устойчив бизнес през 2020 година.  
Председателят на организацията Левон Хампарцумян изтъкна трудностите заради пандемията и посочи възможностите 
пред България: 
"Светът е в ремонт, веригите за доставка, всички други неща се пренареждат и ние имаме наистина удивителния шанс, 
подобен на този в началото на 90 години, да имаме малко по-добро място. И да бъдем по-отговорни, по-успешни, не 
трябва да забравяме -  България е само 0,4-0,5% от стопанския оборот в Европейския съюз, ако се утроим, никой няма и да 
забележи, не сме заплаха за никого икономически, но ще живеем три пъти по-добре“. 
Служебният министър на финансите Асен Василев изрази задоволство, че компаниите инвестират в обществото, а 
служебният министър на образованието Николай Денков подчерта: 
„Инвестициите в знание са особени с това, че те променят бъдещето - както за нашите деца, така и бъдещето на България 
като цяло. Заедно с другите инвестиции те ще направят нашия живот такъв, какъвто искаме да бъде“. 
 
√ Министър Георги Тодоров: Позицията на българската държава по пакета "Мобилност 1" остава непроменена 
Позицията на българската държава по пакета "Мобилност 1" остава непроменена, заяви в Пловдив служебният министър 
на транспорта Георги Тодоров. На международния панаир той откри изложението на тежкотоварни автомобили TRUCK 
EXPO. 
Браншът иска сигурност и предвидимост, подчерта Георги Тодоров, а правилата, заложени в документа, силно намаляват 
конкурентността на българските превозвачи на европейския пазар: 
„Там ще търсим и отстояваме правата си докрай. Защо? Защото по този начин смятаме, че допринасяме за нашата 
икономика, пазим нашите работници, нашите бизнесмени“. 
В изложението, което ще продължи до 12 юни, участват над 50 фирми, които представляват повече от 100 световни бранда 
в автомобилната индустрия, както и производители на ремаркета и полуремаркета, хидравлични системи за товарни 
автомобили и сервизно оборудване. 
Върху 12 хиляди квадратни метра изложбени и сервизни площи и още толкова test-drive зона са представени над 150 
експоната с повече от 20 автомобилни премиери за България. 
 
√ Заведения и ресторанти: През юли и август нека да работим с пълния си капацитет  
Представители на заведения и ресторанти ще поискат от Министерството на здравеопазването през юли и август 
заведенията да работят с пълния си капацитет. 
Това съобщи председателят на Конфедерацията на българския туристически бизнес и на Българската асоциация на 
заведенията Ричард Алибегов. 
В момента заведенията работят с 50 процента от капацитета си. А според Алибегов вече се усеща възстановяване и доверие 
от страна на клиентите, но все още е наложително мерките на държавата за компенсиране на бизнеса да продължат до 
края на годината: 
„По добре да работим в момента на 50 или после да вдигнем на 60-70%, като изключим месеците юли и август, когато 
трябва да се работи на 100%, защото се работи и на открито,  знаете, че на открито опасността от заразяване доста по-
минимална. Но след това да се работи на 60-70 процента, но да се работи - да не се стига до варианта от ноември месец 
2020 г., защото това ще е пагубно за нас“. 
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√ Изтича кампанията за директни плащания за фермерите  
Днес е последният срок, в който фермерите могат да подадат заявления за кампанията за директни плащания за тази 
година. 
На всички подадени през последните 20 дни заявления, ще бъде наложена санкция за всеки просрочен ден. Също днес 
изтича срокът за пререгистрация на земеделските стопани. 
17 май беше срокът, в който земеделците можеха да подават заявленията си без санкция. За всеки следващ ден закъснение 
до днес включително те ще бъдат глобени с един процент от дължимата субсидия. 
До 17 май бяха подадени над 94 000 заявления със заявена площ за субсидиране около 3,7 милиона хектара. 
Също до края на работния ден днес фермерите могат да променят вече подадените заявления. Окончателната 
актуализация на правните основания за ползване на земята ще се направи след края на кампанията за директни плащания, 
съобщават от фонд „Земеделие“. 
От там припомнят и че до края на деня фермерите могат да направят пререгистрацията си. След това системата се затваря 
автоматично и няма нито нормативна, нито техническа възможност за пререгистрация. От утре в регистъра на 
земеделските производители ще се въвеждат единствено нови регистрации. 
 
√ Устойчивото развитие - все по-достъпно  
Повече от 220 проекта във всичките 27 държави членки ще подкрепят техните усилия в разработването и изпълнението на 
национални реформи за засилване на растежа. 
Тези действия ще се осъществяват в рамките на т.нар. Инструмент за техническа подкрепа и са част от многогодишната 
финансова рамка за периода от 2021 до 2027 г. и плана за възстановяване на Европа. 
В тази насока работят и студенти от европейски университети в рамките на инициатива на Европейския институт за 
иновации и технологии. Акцентът е постигането на устойчива мобилност, съобщи доц. Валентина Макни от Икономическия 
университет във Варна. Висшето училище е партньор в предприемачески алианс, в който университети, предприемачески 
центрове, акселератори и НПО разработват проекти, които се вместват в изискванията на т.нар. Зелена сделка. 
Българските екипи са три. Официалното им представяне е в средата на юни, а целта е разработките им да намерят 
приложение в страните членки и да доведат до по-устойчиво развитие. Провокирани от пандемията, безконтактните 
доставки и плащания или към насърчаването на по-зелен бизнес, те целят да бъдат приложени и в различни публични 
институции и администрации. 
 
√ Фон дер Лайен: Цифровият налог в ЕС е съвместим с глобалния корпоративен данък  
Предложената от Европейския съюз такса на дигиталните компании не е несъвместима с плановете за минимален 
глобален корпоративен данък, заяви в четвъртък председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
"Тези два налога не са в противоречие, те са по-допълващи се, тъй като при развитието на нашия цифров данък ние 
гарантираме, че той не е дискриминационен и че няма да има двойно данъчно облагане", увери тя. 
На пресконференция преди срещата на върха на Г-7 в Обединеното кралство Фон дер Лайен определи напредъка в 
глобалните данъчни преговори като "много положителен", но добави, че предложението първо трябва да бъде прието от 
страните членки на групата Г-20 и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел пък адресира опасенията, изразени от Унгария, Полша и Ирландия, като 
подчерта, че споразумението на групата Г-7 относно глобалния корпоративен данък "не разрешава всички въпроси, които 
ще възникнат на национално ниво", и че институциите на ЕС ще продължават да работят по подробностите в бъдеще.  
Лидерите на ЕС също така отбелязаха, че ще кажат на британския премиер Борис Джонсън по време на срещата на върха 
на Г-7, че Великобритания и ЕС вече са се споразумели за протокола, уреждащ търговските договорености в Северна 
Ирландия, и че Обединеното кралство трябва да го прилага и да не прави едностранни промени. 
Фон дер Лайен заяви, че протоколът е "единственото решение" за избягване на твърда граница на остров Ирландия (между 
Република Ирландия като част от ЕС и Северна Ирландия като част от Обединеното кралство) и че тя все още вижда 
"основни пропуски" в прилагането му от страна на Великобритания. 
"Ще обсъдим това на тристранна среща в Корнуол заедно. Решени сме да направим всичко, за да запазим мира и 
стабилността на остров Ирландия. Важно е дълбоко да се уважава протокола", каза тя на пресконференция. 
Шефът на ЕК подчерта, че и двете страни са подписали механизъм за уреждане на спорове, с потенциал за коригиращи 
мерки, които могат да бъдат предприети, но не уточни какви действия би предприел ЕС, ако Великобритания не спази 
протокола. 
 
√ Лагард от ЕЦБ очаква ускоряване на европейската икономическа активност през второто полугодие 
ЕЦБ повиши прогнозите си за икономическия растеж и инфлацията през тази и следващата година 
Очаква се икономическата активност в еврозоната да се ускори през втората половина на 2021 г., заяви в четвъртък 
президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард. Тя представи и нови, завишени прогнози на ЕЦБ за растежа 
на БВП през тази и следващата година. 
По време на редовна пресконференция след решението на ЕЦБ да запази своята силно стимулираща парична и лихвена 
политика, тя посочи, че секторът на услугите е отбелязал добър отскок след кризата, в която изпадна заради 
коронавирусната пандемия, като същевременно продължава добрата динамика в промишлената активност, 
Лагард отбеляза, че се очаква по-нататъшно нарастване на инфлацията, "преди тя да намалее в началото на следващата 
година с изчезване на временните фактори, стоящи за това". 

https://bnr.bg/post/101481330
https://bnr.bg/post/101481330
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Тя каза още, че сега членовете на централната банка гледат на рисковете пред перспективите за растеж в еврозоната като 
"широко балансирани" за първи път от декември 2018 година. 
Лагард представи и последните, завишени прогнози на ЕЦБ за икономическия растеж на еврозоната, според които БВП се 
очаква да нарасне през 2021 г. с 4,6% спрямо мартенската прогноза за повишение с 4,0%. За 2022 г. се очаква икономически 
растеж от 4,7% (при оценка през март за повишение с 4,1%), докато прогнозата за 2023 г. остава неревизирана на ниво от 
2,1 на сто. 
Централната банка повиши и инфлационните си очаквания за 2021 г. до 1,9% от 1,3% през март, за 2022 г. до 1,.5% от 1,2% 
и за запази прогнозата си за индекса на потребителските цени (CPI) на ниво от 1,4 на сто. 
 

Юнски и мартенски прогнози на ЕЦБ за инфлацията и БВП 

 
 
Шефът на ЕЦБ заяви на пресконференцията, че е "прекалено рано и преждевременно" да се обмисля прекратяване на 
"Пандемичната програма за извънредни покупки" (PEPP) и че този въпрос не е бил обсъждан на днешното заседание на 
Управителния съвет. 
Тя добави, че постепенното намаляване на покупките на активи "ще дойде с течение на времето", като ЕЦБ се стреми да 
завърши прегледа на стратегията си през втората половина на 2021 г. 
Лагард повтори, че УС на ЕЦБ е решил единодушно да продължи покупките на еврооблигации "със значително по-високи 
темпове", отколкото през първите месеци на 2021 г. "Ще правим това през следващите три месеца според пазарните 
условия, които ясно включват сезонността", добави тя. 
Относно цифровото евро Лагард каза, че в средата на юли ЕЦБ ще одобри фаза на проучване на дигиталното евро. Тази 
фаза ще включва "множество аспекти - от технологии до неприкосновеност на личния живот и всичко между тях", посочи 
тя, подчертавайки, че в близко бъдеще няма вероятност да бъде взето окончателно решение за криптовалутата на 
централната банка. 
"Проучването на всички тези въпроси всъщност ще отнеме много усилия и ще обедини цялата Евросистема, защото 
очевидно включва по този въпрос всички национални централни банки около ЕЦБ", заяви Лагард и добави, 
че  проучвателната фаза ще реши "дали проучването ще продължи по-нататък или няма да харчим повече ресурси за този 
проект". 
Отговаряйки на въпрос на днешната пресконференция относно решението на Салвадор да превърне в първата държава в 
страна приела биктойна като законно платежно средство, Лагард подчерта, че криптоактивите изискват много 
"регулиране, надзор и класификация", за да се избегнат злоупотреби. 
 
√ ОПЕК очаква глобален икономически растеж от 5,5% през 2021 г.  
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) запази прогнозата си за глобален икономически растеж от 5,5% 
през тази година. 
Във внимателно следения ежемесечен доклад на картела, публикуван в четвъртък, ОПЕК обаче отбеляза, че тази оценка 
остава податлива на промени в зависимост от различните несигурности, свързани с коронавирусната пандемия. Юнският 
доклад също така отбелязва, че нивата на държавния дълг, инфлационният натиск и паричната политика също могат да 
повлияят през следващите месеци на прогнозата за глобалния икономически растеж. 
Що се отнася до конкретни държави и региони, ОПЕК отбеляза, че прогнозата за икономическия растеж на САЩ е 
преразгледана леко във възходяща посока до повишение на БВП с 6,4%, докато за еврозоната тя е незначително занижена 
до 4,1 на сто. Прогнозата на петролния картел за Китай пък остава неревизирана - за икономически растеж от 8,5%. 
В същото време ОПЕК запази непроменена и прогнозата си за световното потребление на петрол, като продължава да 
очаква, че търсенето ще се повиши с 6 млн. барела на ден, достигайки 96,58 млн. барела дневно. 

https://bnr.bg/post/101480850
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Картелът отбеляза, че прогнозата за търсенето на петрол в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) е ревизирана леко в низходяща посока, най-вече поради това, че икономическите данни за първото 
тримесечие не са успели да изпълнят очакванията на ОИСР за Америка и Европа. Тази низходяща ревизия обаче беше 
компенсирана от оптимистичните очаквания за второто тримесечие, главно в резултат на "първоначалните данни за април 
и в двата водещи икономически региона, както и положителното развитие на мобилността, предвид облекчаването на 
мерките за ограничаване на коронавирусната пандемия и отварянето на границите“. 
Прогнозите за потреблението на петрол извън ОИСР пък бяха повишени, тъй като страните от Близкия изток представиха 
оптимистични икономически данни през второто тримесечие. 
 
√ 500 руснаци притежават 40% от финансовите активи на страната  
Около 40 процента от финансовите активи на Русия са съсредоточени в ръцете на 500 човека. Този дял е четири пъти по-
голям от средния за света. При това Русия далеч не е сред страните с най-много свръхбогати хора, пише "Дойче веле". 
През 2020 година руските милиардери са увеличи значително богатството си - независимо от пандемията. Около 500 
свръхбогати руснаци, което е по-малко от 0,0001% от възрастното население на страната, притежават цели 40 на сто от 
финансовите активи на всички руски граждани. В цифрово изражение това са 640 милиарда долара, сочи най-новият 
доклад за световното благосъстояние Global Wealth 2021 на консултантската компания Boston Consulting Group (BCG). 
Това означава, че делът, притежаван от най-богатите хора в Русия, е близо четири пъти по-голям от средната стойност в 
световен мащаб, която възлиза на 13%, изчислява руската компания „РосБизнесКонсалтинг“. 
Личното богатство на хората в световен мащаб също достига рекордни стойности - през 2020 то е нараснало до 250 
трилиона долара, което представлява ръст от 8,3%. Това се дължи основно на ръста на фондовите пазари, както и на 
нарастващите спестявания, посочват авторите на доклада. 
От Boston Consulting Group очакват през следващите пет години ново значително увеличение на благосъстоянието по света 
- заради очакваното възстановяване на икономиките. Водещи по този показател ще бъдат най-вече Северна Америка, 
Западна Европа и Азия, с изключение на Япония. Към 2025 година тези региони ще концентрират 87 процента от очаквания 
ръст на богатството. 
И още едно от заключенията в доклада: през миналата година броят на супербогатите хора в света се е увеличил с 6000, 
достигайки 60 000 души. Тези хора притежават инвестиционни активи на обща стойност 22 трилиона долара. 
Най-много супербогати хора има в САЩ, следвани от Китай. На трето място се нарежда Германия, където живеят 2900 
супербогаташи. В тази класация за свръхбогати се смятат всички хора, които притежават повече от 100 милиона долара. 
 
√ Китайската икономика ще запази среден до висок темп на растеж за относително дълъг период  
Китайската икономика ще запази среден до висок темп на растеж за относително дълъг период от време, заяви в четвъртък 
заместник-управителят на централната банка на Китай - Лю Гуейпин. 
Със значителната възможност за растеж на търсенето на енергия на глава от населението обаче, натискът за намаляване 
на въглеродните емисии ще нараства в бъдеще, посочи каза той в своя реч на финансов форум, съобщава Ройтерс. 
Според него ще бъде трудно емисиите на въглерод да спаднат рязко след достигане на връх, тъй като може да има период 
на плато след достигане на този пик. 
Ден по-рано "Уолстрийт джърнъл" цитира свои източници, според които Китайската национална комисия за развитие и 
реформи (NDRC), най-голямата агенция за макроикономическо управление в страната, е ограничила някои от плановете, 
създадени от Министерството на екологията и околната среда за намаляване на въглеродните емисии. 
Междувременно управителят на централната банка на Китай заяви в четвъртък, че инфлацията е "до голяма степен под 
контрол", а паричната политика ще остане стабилна. Изказването му идва след последни данни, показващи най-бързото 
нарастване на цените на производител в Китай за последните 12 месеца. Тези данни подсилиха опасенията за засилващ 
се възходящ инфлационен натиск. 
"Трябва да се придържаме към стабилността на политиката като основен приоритет и да се придържаме към прилагането 
на нормалната парична политика“, каза шефът на централната банка И Ган по време на същия финансов форум в Шанхай, 
като в същото време прогнозира инфлацията през тази година да се бъде под 2 на сто. 
"Поддържането на лихвените проценти на подходящо ниво благоприятства стабилното и здравословно развитие на 
пазарите", посочи ще той и отбеляза, че лихвените проценти в Китай, макар и по-високи от тези на другите водещи 
икономики, все още са сравнително ниски спрямо развиващите се и нововъзникващи икономики. 
И Ган също така повтори, че централната банка ще поддържа като цяло стабилен обменния курс на китайския юан и 
същевременно обеща допълнително подобряване на китайския валутен обменен механизъм. 
Наскоро Китай предприе поредица от мерки за овладяване на бързото поскъпване на юана, който достигна тригодишен 
връх спрямо щатския долар на фона на силното възстановяване на китайската икономика и атрактивно високата доходност 
на облигациите. 
 
Investor.bg 
 
√ Смениха ръководството и на фонд "Земеделие" 
Към момента мотиви не се посочват, но скоро предстои ревизия 
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор на Разплащателната агенция 
Васил Грудев. Това съобщиха от ведомството, без да посочват конкретни мотиви. 
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Заместниците на Грудев – Евдокия Кръстева и Иван Капитанов, също са освободени. На заседанието на Управителния съвет 
е избрано ново ръководство на фонда. За изпълнителен директор е назначен Борис Михайлов. Негови заместници ще 
бъдат Боряна Алексова, Петя Славчева, Георги Динев и Владимир Атанасов. 
Припомняме, че още в първите дни, след като пое поста си, служебният министър на земеделието Христо Бозуков обяви, 
че ще направи одит и проверки в Държавен фонд „Земеделие“. 
Преди дни в интервю за БНР той отново заяви, че във фонда „трябва да се влезе с независим одит, защото има затлачени 
неща от години“. Според Бозуков проверките могат да започнат още в края на тази седмица. 
По-рано през деня земеделският министър извърши промени и в състава на Съвета на директорите на „Напоителни 
системи“ ЕАД. 
 
√ Занижават се изискванията в медицинските стандарти за брой лекари 
Изменението на стандартите ще даде по-голяма свобода и възможности в преговорите между БЛС и НЗОК според 
здравния министър 
Премахват се изискванията за наличие на минимален брой лекари, минимален брой лекари със специалност и минимален 
брой професионалисти по здравни грижи в медицинските стандарти. Това е записано в проекта на наредба за изменение 
на наредба за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните 
заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. 
През преходните и заключителни разпоредби на проекта се премахват изискванията за брой персонал. В стандартите е 
записано, че общият брой на лекарите, в това число на лекарите специалисти, трябва да съответства на обема и сложността 
на осъществяваната дейност, а броят специалисти по здравни грижи трябва да осигурява оптимално дейностите по 
здравни грижи, като гарантира тяхното качество. 
Очакваните резултати от предложените промени в медицинските стандарти са свързани с освобождаване на 
висококвалифициран човешки ресурс, който би могъл да осъществява други медицински дейности в структури, където има 
потребност от него, посочва се мотивите към проекта. 
Друг очакван ефект в тази насока на промяна в изискванията към броя на човешките ресурси, е намаляване на разходите 
за персонал, пише още в мотивите. 
Според здравния министър се очаква промяната да доведе до по-ефективно управление на наличните човешки ресурси. 
Във връзка с промените от министерството изпратиха разяснителна позиция. Според записаното в нея измененията в 
съществуващите медицински стандарти намалява въведени преди това ненужни изисквания към дейността на лечебните 
заведения, свързани с броя лекари, необходими за осъществяването на дейността. 
Много от тези изисквания бяха въвеждани през годините в резултат на лобистки натиск, целящ административно 
ограничаване на предлагането на един или друг вид медицински дейности, което доведе до ограничаване на 
възможностите за избор на пациентите къде да се лекуват и до свръхразходи на болниците за покриване на 
необоснованите административни изисквания, посочва се в мотивите на здравното министерство. 
Голяма част от стандартите са прилагани вече повече от десетилетие. Макар приети с добри намерения – да се подобри 
качеството на медицинската помощ, няма обективни данни за постигането на тази цел. Вместо това, видим резултат от 
прилагането им е сключването на фиктивни трудови договори и търговия с дипломи. 
Възможността да се извърши една или друга медицинска дейност зависи от уменията и квалификацията на отделните 
специалисти, а не от техния брой. Броят на специалистите трябва да зависи не от наредба, а от обема и интензивността на 
работата в болничните отделения. 
С намаляването на ненужните административни изисквания, лечебните заведения ще получат повече оперативна 
самостоятелност, възможност да намалят ненужни разходи и да увеличат възнагражденията на работещите лекари и 
медицински сестри. 
Изменението на стандартите ще даде и по-голяма свобода и възможности в преговорите между БЛС и НЗОК за национални 
рамкови договори. Те получават свобода да договарят специфични изисквания за всяка една дейност, без това да налага 
изменения в издадени вече наредби, посочва се в мотивите към промените. 
 
√ Г-7 трябва да използва шанса да промени своя подход спрямо Китай 
Лидерите на индустриалния свят трябва да поправят грешките от времето на Доналд Тръмп, които в крайна сметка 
помогнаха на Китай да излезе по-силен 
Китайският президент Си Дзинпин току-що направи нещо наистина забележително: даде възможност на демократите и 
републиканците във Вашингтон да стигнат до един и същ извод. 
Двете основни партии на Америка може да се различават по отношение на политиката, изменението на климата и 
защитните маски за лице, но действията на Си се оказваха страхотен обединител. Във вторник Сенатът на САЩ гласува да 
насочи 250 милиарда долара в отговор на нарастващата икономическа и военна мощ на Китай, пише Nikkei Asia Review. 
Американските политици също така дадоха възможност на Пекин да хвърли един поглед върху това, което ще бъде 
обсъдено на масата за преговори между страните от Г-7 във Великобритания. 
Си няма да присъства на събитието, което събира на едно място лидерите на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, 
Великобритания и САЩ, нито получи почетна покана като австралийския премиер Скот Морисън, президента на Южна 
Корея Мун Джае-ин и държавния глава на Индия Нарендра Моди, който избра да остане в своята, за да се бори с новата 
вълна на COVID-19.  
Това е мълчаливо признание, че 47-мата среща на представителите на групата на индустриалните гиганти всъщност е 
среща на върха с фокус върху темата „Китай“. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bozukov-smeni-syveta-na-direktorite-na-napoitelni-sistemi-329514/
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COVID-19 отмени събитието през 2020. Но неуспехът на срещата беше ясен още в момента, когато бившият президент на 
САЩ Доналд Тръмп настоя да бъде включен и руският държавен глава Владимир Путин, за да се възстанови рамката Г-8. 
Разбира се, останалите членове на Г-7 намекнаха, че ще бойкотират подобна среща. 
Отлагането помогна на комунистическата партия на Си да избегне критиките на най-високо ниво заради потъпкването на 
демокрацията в Хонконг, тормоза на Тайван, конфликта в Южнокитайско море, малтретирането на уйгурите в района на 
Синдзян и, разбира се, ролята на страната в разпространението на коронавируса, който досега успя да отнеме повече от 
3,7 млн. човешки живота. 
Но Пекин няма да избегне порицанието този път. 
Призивите на Г-7 често биват пренебрегвани, но присъствието на американския президент Джо Байдън превръща срещата 
в особено неудобно събитие за Си, който през последните години се радваше на относителен слаб международен отпор 
по отношение на своите политики. 
От една страна Байдън не се противопоставя на Китай с пиперливи туитове като Тръмп. Той се стреми да напомпа отново 
икономическите мускули на САЩ, за да увеличи конкурентоспособността на страната. Законопроектът, който Сенатът прие 
тази седмица, е само първата стъпка от обещанието на Байдън, както за повишаване на технологичния отпечатък на 
Америка, така и за възстановяване на икономиката на всички нейни нива. 
Никой не мисли, че 50-те милиарда долара, които Вашингтон ще инжектира в индустрията на полупроводниците, ще 
променят коренно ситуацията. Китай използва годините на управление на Тръмп особено ефективно, за да подобри 
собствените си възможности. И докато Тръмп се занимаваше с въгледобивната индустрия и тормозеше Детройт, за да 
отмени строгите регулации относно емисиите, Си заложи на чиповете, възобновяемата енергия, изкуствения интелект и 
зелената инфраструктура. Байдън обаче дава на Китай да разбере, че САЩ се връщат обратно в играта. 
Г-7 трябва да направи същото. Нейните членове трябва да се ангажират с възстановяването на глобалния икономически 
растеж, с ограничаването на инфлацията, да оставят пазарите да определят обменните курсове, да намалят бариерите 
пред търговията и да засилят сътрудничеството помежду си относно програмите за ваксинация. Сделката за глобален 
минимален корпоративен данък от 15% е обнадеждаваща стъпка в тази посока. Но лидерите трябва да обсъдят единна 
механика, за да работи това. 
Това също е шанс за лидерите на Г-7 и техните гости да накарат Байдън да премахне някои от митата, наложени от Тръмп 
срещу Китай. Въпросът не е да се помогне на комунистическата партия на Си, тъй като именно облагането на китайските 
стоки с мита допринесе значително за разрушаването на веригите н доставка и за повишаването на цените в глобален 
план. 
По-конструктивен подход може да позволи на Си да седне на масата за преговори с идеята да се разнищи мистерията 
около произхода на коронавируса 
През 2019 г. лидерите от Г-7 знаеха, че никоя голяма глобална дилема не може да бъде разрешена без участието на Китай 
- от търговията през валутите до въглеродните емисии. И все пак първата задгранична визита на Байдън като президент е 
шанс за рестартиране на отношенията с Китай. 
 
√ Глобалните разходи за внос на храни ще достигнат рекорд тази година 
Вносът от Китай е двигател на търсенето на земеделски стоки и на цените за миналата година 
Глобалните разходи за внос на хранителни стоки се очаква да нараснат с 12% през 2021 г. и да достигнат рекорд заради 
растящите цени на суровините и силното търсене по време на кризата с COVID-19, съобщи Организацията по прехрана и 
земеделие (FAO) към ООН, цитирана от Ройтерс. 
Разходите в света за внос на хранителни стоки, включително за доставка, се очаква да достигнат 1,715 трлн. долара тази 
година спрямо 1,530 трлн. долара през 2020 г., пише FAO в доклада си за перспективите пред храните, който публикува 
два пъти в годината. 
Ръстът на търговията със селскостопански стоки по време на пандемията е показал нееластичния характер на 
потреблението на храни и устойчивостта на международните пазари, но ръстът на цените от края на 2020 г. създава 
рискове за по-бедните страни, разчитащи на внос, предупреждава FAO. 
Месечният индекс на цените на храните на организацията достигна десетгодишен връх през май, отразявайки резкия скок 
на цените на зърнените храни, растителните масла и захарта. 
FAO съобщи, че отделен индекс на цените на вносните храни, включващ разходи за превозване, също отбелязва силен 
ръст, достигайки рекорд през май тази година и надминавайки нивата при предишните ръстове на цените на храните през 
2006-2008 г. и 2010-2012 г. 
Силният ръст на обема на вноса на хранителни стоки от основна необходимост миналата година вече тласна нагоре 
глобалните разходи за внос с 3% до рекордно равнище. 
Изключение бяха напитките и рибните продукти, които са по-чувствителни към икономическите условия и чието търсене 
беше ограничено заради затруднения със снабдителните вериги, отбелязва FAO. 
Вносът от Китай е двигател на търсенето на земеделски стоки и на цените през миналата година, което отчасти отразява 
усилията на Пекин да възстанови свинепроизводството си след епидемията от чума по свинете. 
Вносът на царевица от Китай през сезон 2021-2022 г. се очаква да нарасне до 24 млн. тона, което ще задържи страната като 
водещ вносител в света, а вносът на царевица се очаква да нарасне четири пъти до 22 млн. тона през 2020-2021 г., 
прогнозира FAO. 
Според прогнозите възстановяването на производството на свинско месо от Китай ще намали глобалната търговия, 
неутрализирайки ръста на търговията с говеждо и пилешко месо, с което общата търговия с месо ще остане стабилна тази 
година, отбелязва FAO. 
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В. Банкеръ 
 
√ Одобрен е планът за присъединяването ни към ОИСР 
Служебното правителство одобри тригодишна Пътна карта за задълбочаване на сътрудничеството във всички области с 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).  
Целта е да се продължат действията на България по изпълнение на външнополитическия приоритет - подготовката за 
присъединяване към ОИСР и за изпълнение на поетите вече ангажименти в сътрудничеството с организацията в широк 
спектър от области въз основа на националния План за действие. Той е съгласуван с ОИСР и официално представен на 20 
септември 2019 г. пред Съвета на организацията в Париж. 
С приетото решение за изменение и допълнение на Решение №789 на Министерския съвет от 20 декември 2017 г. се 
оптимизира и дейността на постоянно действащия Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) за 
присъединяване на страната ни към ОИСР. МКМ се е утвърдил като главен орган, който координира цялостната дейност 
по присъединяването на нашата страна към ОИСР. Координацията между българските ведомства и агенции е 
изключително важна предвид разнородната дейност на организацията, която обхваща всички сфери на социално-
икономическия живот. 
Както и досега, Механизмът ще продължи да работи на две нива (политическо и експертно), под ръководството на 
министъра на външните работи, с участието на високопоставени представители на всички заинтересовани ведомства и 
агенции. 
Присъединяването на България към ОИСР е важен стратегически външнополитически приоритет. С приемането на 
решението и приложената към него Пътна карта за периода 2021-2023 г. се демонстрира стабилен, сериозен и дългосрочен 
ангажимент към тази цел. Отправя се сигнал към нашите партньори от ОИСР за готовността на България да започне 
преговори за членство във възможно най-кратък срок. 
ОИСР е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване на 
жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност. В нея членуват 37 държави. 
 
√ Тежки времена за малкия бизнес на свободния пазар на ток 
Всички вече са наясно, че поскъпване на тока ще има. За бита увеличението вероятно ще е с между 2 и 4 процента при 
трите доставчика – ЧЕЗ, ЕВН и Енерго - Про. За малкия бизнес обаче се очакват тежки времена и поскъпване на тока 
с до 30 процента. 
Всяка малка компания е задължена от следващия месец да купува ток на свободния енергиен пазар и вече няма да се 
причислява към битовите потребители. Дори и сега редица енергийни дружества водят кампания за привличане на фирми. 
Търговците на ток предлагат различни оферти като справка може да се направи на специален сайт на Комисията за 
енергийно и водно регулиране. Там хората могат да потърсят и да си изберат доставчик, стига да имат поне едно висше 
образование и да знаят какво пише във фактурите им за ток. 
Според портала на комисията в момента има 32 компании, които предлагат оферти за малките дружества. Цените им 
варират от 0,146 лв./квтч до почти 0,18 лв./квтч. Това не са крайните цени, а само за доставката на електроенергия до 
обекта. Към тях се добавят още акциз, такса „Задължение към обществото“ (чрез нея се спасяват губещите държавни 
фирми) и цените за пренос и достъп до електроразпределителната мрежа (тоест кабелите на ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про). 
Накрая идва и ДДС-то. 
Тоест, още от следващия месец малкият бизнес ще усети жилото на „свободния пазар“ 
и ще плаща значително повече за ток. Поскъпването спрямо неговите сегашни битови цени може да е с почти една трета. 
Но това е положението и друг вариант няма. Изискването за свободен пазар е и на ЕС и ние като страна-членка сме длъжни 
да го приложим. 
В цялата работа има и още условности – внимателно трябва да се четат договорите, защото цената за доставката може да 
се покачва още. Сега стандартно договорите са за една година, но ако има увеличение на енергийната борса, то търговецът 
ще ви извести за новите условия. Ако фирмата не е съгласна – може да разтрогне контракта и да си търси нов доставчик. 
Да вземем един пример, с който се сблъска "Банкеръ". Фирмата, да речем ЕТ „X“ ,търси ток от търговеца „Y" ООД. 
Търговецът вижда, че потреблението й е като за един малък офис – около 150 квтч месечно и основно през деня. 
Предложението е ЕТ „X“ да плаща от началото на юли по 0,175 лв./квтч. (При плащани досега около 0,134 лв./квтч., 
увеличението е с близо 30 на сто). А също тази цена да бъде фиксирана за една година напред, след което контрактът може 
да се удължи. Към новата цена от 0,175 лв./квтч се добавят и споменатите налози, акцизи, такси за разпределителна мрежа 
и „Задължение към обществото“. Те също ще се променят след решението на КЕВР за следващия регулаторен период. 
Затова и не можем да ги сметнем с точност. Със сигурност обаче цената скача жестоко. 
Ами ако ЕТ„X“ не иска да купува толкова скъпа електроенергия? Тогава се намесва държавата, която е осигурила 
„Доставчик от последна инстанция“. Това е компания, която е длъжна да доставя ток на всяко дружество, което не е 
сключило договор с търговец. По данни за май (цените се актуализират всеки месец) нейният ток е на цена от 0,15 лв./квтч 
и в този случай увеличението ще е с около 12 на сто. 
Излиза, че ЕТ „X“ има избор – подписва нов договор примерно с „Y“ ООД и цената на използваната от нея електроенергия 
скача с 30 на сто или пък отива при доставчика от последна инстанция, плащайки само с около 12% повече, отколкото 
досега. Именно тази логика обаче е парадоксална в България. По презумпция цените при последната инстанция би 
трябвало да са най-високи, само че днес излиза по-изгодно да "опреш" до нея, вместо да търсиш търговец на ток. Когато 
попитахме един от тях защо това е така, не получихме адекватен отговор. Изтъкнато бе, че цената на "Доставчика от 
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последна инстанция" също ще се покачва, а и се променя всеки месец, докато при търговеца тя е гарантирана за година 
напред. 
Действително цените на осигурената от държавата компания са се променяли през последната година, но никога не са 
достигали дори 0,16 лв./квтч. Цените на другите доставчици ги посочихме, но в договорите им има различни условия – 
тези с по-ниската цена от 0,146 лв./квтч например слагат таван на потреблението на ток. Други пък казват, че цената може 
да се предоговаря на всеки три месеца според данните от Българската независима енергийна борса. Самият търговец в 
условията си е посочил, че предлаганата цена се формира на базата на борсовата заедно с административните такси и 
печалбата за доставчика. Тази надценка варира между 8 и 12 лв. за всеки мегаватчас (0,008 – 0,012 лв./квтч) 
За да се ориентира във всичко това, всяка малка фирма може би ще трябва да назначи още един човек, който да се 
занимава само с енергийния пазар. Иначе просто ще си плаща с 30 на сто по-скъп ток. 
Все пак КЕВР са се усетили накъде отиват нещата и предлагат нова Методика за определяне на цените на електрическата 
енергия за доставчика от последна инстанция, която е качена за обществено обсъждане. Тя предвижда тези цени да се 
обвържат с цените на пазара „Ден напред" на борсата и с цените за недостиг на балансиращия пазар. Това от една страна 
ще гарантира, че заплащаните от клиентите стойности във всеки един момент ще са значително по-високи от пазарните. 
От друга, с промените ще се предотвратят необосновано високи цени на доставка, като същевременно се осигури 
приемлива възвръщаемост от предоставянето на услугата, посочват от регулатора в мотивите към предлаганата методика. 
И това наистина може да накара търговците на ток да понамалят сегашните си оферти. 
Казано по друг начин – енергийният регулатор подготвя рязко покачване на цените при последна инстанция. 
Възможно е то да стигне и 50% спрямо нивата от май, коментират запознати. Това ще принуди всички малки фирми да 
отидат при търговците на ток, а те тогава вече ще предлагат по-ниски цени, спрямо осигурения от държавата доставчик. 
Независимо от всичко обаче нивата им вероятно пак ще са с поне 20-30 на сто по-високи в сравнение с регулирания пазар. 
Ползата от подобен ход ще е, че цените на Доставчика от последна инстанция ще са са „таван“ на цените, който търговците 
няма как да прескочат, предлагайки новите си оферти. 
Каквото и да си говорим, увеличението ще е сериозно и ще се стовари върху фризьорски салони, бакалии, аптеки, 
адвокатски кантори и всеки, който се опитва да прави някаква търговия дори и от гаража си. Много е възможно то да 
доведе и до протести, които ще трябва да понесе новоизбраният български парламент. Именно на 10 юли, ден преди 
изборите, ще са готови първите високи сметки за ток при малкия бизнес. 
 
БНТ 
 
√ Радев: Източна Европа има огромна нужда от инвестиции и диалогът в "Три морета" е послание към бизнеса  
Развитието на транспортната, енергийната и дигитална свързаност е в основата на ускореното икономическо развитие и 
постигането на по-висок жизнен стандарт. Това заяви президентът Румен Радев на конференцията Инициативата „Три 
морета“ – между Геополитическата конфронтация и прагматичния реализъм“. Форумът беше организиран от Института за 
икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“ и в него взеха участие дипломати и водещи експерти 
по международни отношения. Събитието бе модерирано от директора на Института за икономика и международни 
отношения Любомир Кючуков. 
Транспортната, енергийната и дигитална инфраструктура в нашия регион е много по-слабо развита от тази в Западна 
Европа, затова инициативата „Три морета“, на която България е домакин тази година, си поставя за цел да промени това, 
заяви Румен Радев. Инициативата „Три морета“ е платформа за сътрудничество между 12 държави членки на ЕС от Източна 
Европа и по думите на президента, обединявайки усилията на отделните страни, нашият регион може да бъде много по-
ефективен в стремежа си да постигне социално и икономическо сближаване със Западна Европа. 
Според различни изчисления за постигането на сходни нива в развитието на инфраструктурата на Източна Европа с тази в 
Западна Европа са нужни между 1 и 3 трилиона евро. Затова, според президента Радев, следва да бъде търсен баланс 
между огромните нужди и реалните финансови възможности на държавите от региона. „Източна Европа има огромна 
нужда от инвестиции и активният диалог на най-високо равнище е послание към бизнеса в тази насока, подчерта 
държавният глава. Интерес за инвестиционно партньорство към „Три морета“ вече е заявен и от държави, извън нейния 
географски обхват – Япония, Южна Корея, Великобритания, Катар. 
Румен Радев определи бизнес форума, който ще се проведе в рамките на срещата на върха през месец юли в София, като 
изключително важен инструмент на Инициативата „Три морета“. 
По думите му това ще даде възможност на представители на българския бизнес да се срещнат със световните лидери в 
цифровите и енергийни пазари, което ще стимулира и българската IT индустрия, дигитализацията и енергетиката, като 
създаде възможност за привличането на мащабни инвестиции. Държавният глава подчерта, че това е причината именно 
министърът на икономиката да бъде определен за национален координатор от българска страна на инициативата. 
В изказването си на форума президентът открои и интереса на България за разширяване на географския обхват на 
Инициативата „Три морета“ с привличането на Република Гърция като партньор в общите усилия за разширяване на 
транспортните, енергийни и дигитални коридори в Източна Европа. Според президента постигането на по-висока 
свързаност в Източна Европа е немислимо без завършването на транспортните коридори Север-Юг в Източна Европа, които 
свързват България с Румъния и Гърция. Президентът отбеляза и че строежът на нови мостове на река Дунав ще насърчи, 
както икономическия обмен, така и туризма и транзита на стоки през страната ни, което ще създаде нова икономическа 
перспектива за Северна България. 
Инвестициите в научна и образователна свързаност са основен фактор за постигането на устойчиво социално и 
икономическо сближаване в ЕС, подчерта още Румен Радев. Президентът припомни, че науката вече е водещ фактор  в 
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развитието на икономиката и затова следва да се утвърждава като приоритет и в регионалното партньорство в Източна 
Европа. 
На предстоящата среща на върха в София се очаква да бъде сключено споразумение за сътрудничество между научно-
изследователски центрове в 12-те държави участнички от Европейския съюз, което да даде по-голяма перспектива на 
младите учени да търсят интелигентни решения в областта на свързаността. 
 
√ Приключва работното посещение на Лаура Кьовеши  
Приключва работното посещение на главния прокурор на ЕС в България. Лаура Кьовеши избра България за първата страна, 
която посещава след встъпването си в длъжност. 
Вчера тя се срещна с главния прокурор Иван Гешев и министъра на правосъдието Янаки Стоилов, а по пътя си беше 
посрещната от протестиращи, които я поздравиха. 
Днес Кьовеши ще обобщи резултатите от проведените работни срещи. 
Ясно е, че основната цел на визитата е попълването на предвидения за България брой на европейски делегирани 
прокурори. Европейската прокуратура очаква да бъдат излъчени още 6-ма кандидати от страната ни. 
Правосъдният министър е подчертал пред европрокурора, че е информирал Висшия съдебен съвет за очакванията квотата 
да бъде бързо запълнена, за да заработи европейската структура. 
При срещата си с Иван Гешев прокурор номер едно на Европейския съюз е получила уверение за успешно сътрудничество 
между българската и общностната прокуратура. 
В Tуитър Иван Гешев добави, че с Лаура Кьовеши са обсъдили предизвикателствата пред магистратите в борбата срещу 
организираната престъпност и корупцията. 
 
√ "100% ваксиниран" - стикери в туристическите обекти с имунизиран персонал  
Първият специален стикер "100% ваксинирани" за персонала днес беше поставен на един от хотелите в курорта "Албена". 
Туристическите обекти, в които персоналът е напълно ваксиниран, ще получават стикера от министерствата на туризма и 
на здравеопазването. 
Всички кина, театри, ресторанти и хотели с много ваксинирани служители ще получават стикер, който дава гаранция за 
безопасност. 
"Знам какви са настроенията и какво гледат гражданите, които си планират почивка. Две неща - какво е нивото на 
заболеваемост в страната и какво е нивото на имунизация в страната", заяви главният държавен здравен инспектор 
доц. д-р Ангел Кунчев. 
Над 75% от персонала в курорта "Албена" вече е ваксиниран, поетапно ще бъдат имунизирани и чуждестранните 
служители в комплекса. Ще могат да се ваксинират и туристи. 
"В този момент в "Албена" се имунизират 137 души, вероятно ще са повече, защото има и хора, които като видят 
колко е достъпно, колко е близо, решават да се имунизират", допълни доц. д-р Ангел Кунчев. 
"Албена" е и единственият ни курорт, решил проблема с карантинирането - отделени са специални вили, като 
обслужването им става от оборудван персонал. 
"Те са отделени и то така, че, ако пожелаят, могат да си приготвят храна, ако пожелаят, може да им бъде донесена 
отвън", каза още министърът на туризма доц. Стела Балтова. 
Страната ни вече е заявила желание да участва за средства от европейския фонд, който финансира тестове за COVID-19. 
Той е с бюджет от 100 милиона евро, а парите се отпускат както за РCR, така и за бързи антигенни тестове. Това ще привлече 
у нас много чуждестранни туристи, тъй като ще облекчи пътуването между страните в Европейския съюз. 
 
√ Над 100 000 гледания на видео уроците "С БНТ2 на училище"  
Има над 100 000 гледания на уроците, които БНТ2 излъчва в помощ на подготовката на учениците за Националното външно 
оценяване на сайта на БНТ, на сайта на МОН и в социалните мрежи. Във Вайбър също има група, в която се качват уроците, 
съобщи в "Денят започва" изпълнителният продуцент на БНТ2 Николай Марков. 
Той допълни, че гледаемостта е голяма. В рамките на периода от януари, когато стартираха уроците тази година, те са 
достигнали до над 1 млн. и 800 000 зрители на възраст над 4 години, живеещи в домакинства с активен телевизионен 
приемник или около 27% от потенциалната телевизионна аудитория в България. 
Директорът на Дирекция "Учебници и училищна документация" в МОН Пенка Иванова заяви, че уроците са били и са в 
полза и на учителите, и на родителите, и най-вече на учениците. Те са гледани чрез БНТ4 и в чужбина, като по този начин 
е подпомогната и тяхната подготовка. 
По думите ѝ това е полезна инициатива, която е стартирала през 2020 година с обявяването на извънредното положение. 
Миналата година МОН създаде, а БНТ излъчи 517 урока. Уроците, излъчени миналата година, бяха за учениците от първи 
до четвърти клас и имаше 42 урока в помощ на учениците, на които предстояха държавни зрелостни изпити. 
И тази година доброто сътрудничество между МОН и БНТ продължи и бяха създадени и излъчени 180 урока. 
Николай Марков уточни, че до вторник ще бъдат излъчвани уроците, предназначени за седмокласниците и тяхното 
национално външно оценяване. Всички излъчени до момента уроци са достъпни на сайта на БНТ. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Трите послания на Байдън в началото на посещението му в Европа  
Американският президент Джо Байдън е на посещение в Европа за първи път от встъпването си в длъжност. В рамките на 
осемдневната си обиколка той ще участва в срещи на върха на Г-7, Европа и НАТО и ще разговаря лично с руския президент. 

https://bntnews.bg/news/nad-100-000-gledaniya-na-video-urocite-s-bnt2-na-uchilishte-1158931news.html
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Какви са акцентите от посещението коментира в "Светът и ние" журналистът Веселин Паунов, кореспондент на БНР в 
Лондон. 
Първата среща на Байдън на британска земя беше с американски войници, на която той отправи няколко ясни послания. 
Едното е, че САЩ се завръщат на международната сцена, което е препратка към четирите години, пропуснати според него 
от предшественика му Тръмп. 
Другото ясно послание е, че демокрациите по света се обединяват, за да се справят с предизвикателствата. 
Третото - че НАТО, като най-голям военен и политически съюз, трябва да се модернизира, трябва да се инвестира в 
инфраструктура, в киберпространство. 
За Русия Джо Байдън каза: "Винаги съм бил ясен, че Съединените щати ще отвърнат по твърд и осезаем начин, ако 
руското правителство се впусне в зловредни дейности. Ще се срещна с господин Путин, за да му кажа това, което 
искам за знае. Съединените щати се върнаха." 
Британският премиер Борис Джонсън възлага големи надежда на срещата си с Байдън. За него най-важното е, дали ще 
успеят заедно да постигнат в обозримо бъдеще двустранно споразумение за свободна търговия. 
Веселин Паунов коментира, че това е големият проблем на Джонсън, тъй като американското правителство не е склонно 
да приеме прилагането на протокол за Северна Ирландия, който предвижда проверки на стоките по границата, т.е. по 
пристанищата. Твърди се в публикации в медии, че най-високопоставеният американски дипломат на Острова е заявил 
пред министъра за Брекзит лорд Дейвид Фрост, че де факто правителството провокира напрежение на остров Ирландия. 
Вижте повече подробности във видеото. 
 
Мениджър 
 
√ Държавата ще гарантира кредитите на студенти и докторанти с до 40 млн. лв.  
Министерският съвет одобри максималния размер на държавните гаранции по Закона за кредитиране на студенти и 
докторанти (ЗКСД) за 2022 г. Размерът е същият като този през настоящата година - до 40 млн. лв., съобщиха от 
правителствената информационна служба.  
21 692 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят заем от началото на кредитирането през 2010 
г. до март 2021 г. Гарантираните от държавата кредити за този период са в размер на 150 770 507,37 лв.  
Максималният размер на държавните гаранции се одобрява ежегодно с решение на правителството по предложение на 
министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.  
 
√ Отличиха най-добрите учебни компании и стартъпи на младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди 2021“  
„Изгряващи звезди 2021” успя да събере ученици, студенти, преподаватели, докторанти, доценти и професори, 
мениджъри и предприемачи, които заедно отбелязаха постиженията на най-отличилите се учебни компании и стартъпи 
от цяла България. Тази година над 1000 ученика от страната преминаха курс по предприемачество в училище и разработиха 
свои учебни компани, а кандидатите да създадат свой стартъп в преакселератора BEYOND, бяха над 400. Чрез тези два 
формата, JA Bulgaria осъществява най-мащабното обучение в страната ни, с което изгражда предприемаческо мислене, 
поведение и умения за релизиране на устойчиви бизнес идеи и начинания в реална среда. 
Проф. Николай Денков, министър на образованието и науката, поздрави участниците във форума и благодари на Милена 
Стойчева и екипа на JA Bulgaria за цялостния принос на организацията за развитие на предприемаческото образование в 
България. 
“Днешните времена се оказаха изключително динамични. Тези добри практики, тези добри навици, които имахме години 
наред се оказаха недостатъчни, за да бъдем на висотата на изискванията с промените, които се случват около нас, за да 
бъдем пълноценни за другите и себе си в тази променлива среда. Тук е и изключителната роля на JA Bulgaria – една 
организация, която аз познавам от много години и с която сме работили заедно и вече над десет години работи именно в 
тази насока, да създава нови практики и платформи, за да предоставя възможност за тяхното разпространение както в 
страната, така и извън пределите ѝ. Затова поздравявам организацията и г-жа Милена Стойчева, с която лично сме 
работили в някои от предишните етапи на развитието на организацията, защото тя и нейният екип се превърнаха в 
двигатели на промените. Те успяха да направят така, че в училищното образование да бъдат включени съответните 
предмети и учебни планове. Бих добавил, че г-жа Стойчева се превърна в символ на тази промяна и пожелавам да работим 
години напред, защото това е полезно за страната ни“, сподели Проф. Денков. 
Проф. Николай Денков и г-жа Милена Стойчева връчиха отличията за Предприемчиво училище на Република България на 
Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково, със специална благодарност към г-н Деян Янев и г-жа Дарина 
Влайкова. Отличието за „Предприемчива професионална гимназия на Република България“ за учебната 2020-2021 г. бе 
връчена на Търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, гр. Варна. Г-жа Милена Стойчева благодари за споделената 
визия за развитието на предприемаческата компетентност в България и дългосрочното партньорство в средното и висшето 
образование и си пожела в партньорство с институциите, организацията да продължи да създава добри практики и 
модели, приложими и на европейско ниво. 
За „Учебна компания на годината“ бе отличена КафеЕко, които предлагат иновация в отоплението – екологичен продукт, 
създаден от отпадъците, които ежедневно изхвърляме. Изпълнителният директор на европейската мрежа на JA – 
Салваторе Нигро ги поздрави лично и им пожела достойно участие на европейското състезание след по-малко от месец. 
На второ място се класираха „Bionic Givers” (биопестициди на базата на билкови масла и минерална сяра), следвани от 
„Веселите червейчета“ (домашен компостер с червени калифорнийски червеи, изработен от рециклирани материали). 

https://bntnews.bg/news/trite-poslaniya-na-baidan-v-nachaloto-na-poseshtenieto-mu-v-evropa-1158873news.html
https://risingstars.jabulgaria.org/
https://risingstars.jabulgaria.org/awards/
https://beyondaccelerate.com/
https://www.jabulgaria.org/
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Специалната награда за „Социални иноватори“ на NN България отиде при учебна компания „Тедър“ (образователни 
играчки за деца със затруднения, създадени от рециклирани материали), а наградата Hi-Tech от Виваком бе присъдена на 
учебна компания „Ko&CO Industries” (дезинфекциращ/почистващ въздуха озонатор). 
Г-жа Станислава Танева, управляващ директор и директор „Корпоративно банкиране“, Ситибанк България, обяви и 
победителя за най-добър стартъп на годината – „Wasteful“. Те създават павета от пластмаса и индустриален отпадък, като 
по този начин не само намаляват замърсяването, но и произвеждат продукт, който е по-лек, по-евтин и по-устойчив. 
За трета поредна година JA Bulgaria си партнира и с EIT Raw Materials за изграждането на познания за кръгова икономика 
и предприемачество сред младежите. В поздрава си към учебната компания, отличена в категорията „Кръгова икономика 
и устойчивост“ – Bio Foam, г-н Бернд Шефър, изпълнителен директор на EIT „Суровини“, приветства и всички участници. 
„Ние подкрепяме JA Bulgaria и сме благодарни за усилията, които полагате в изграждането на основата за устойчиво 
общество, заредено с предприемачески умения. Вашият принос на европейско ниво ни дава шанс да изградим бъдещето 
ни заедно, като поставяме на преден план зелената икономика и правилното приложение на възобновяемите природни 
енергийни източници. Общо в нашите програми вече са взели участие над 200,000 ученици и сме благодарни на всички 
вас за вашата усърдност, откритост и силни творчески решения. Ще се радваме да видим как се развивате и след 
образователните програми за предприемачи. Приветствам и вашия стремеж да поемете активна роля и отговорност в 
създаването на по-добри и по-умни решения, които да изградят бъдещето ни.“ 
Еврокомисар Мария Габриел също сподели своята подкрепа към младежкия форум „Изгряващи звезди“ с благодарност 
към JA Bulgaria за продължаването на традицията да организира емблематичната програма по предприемачество „Учебна 
компания“ и преакселератора Beyond, както и за възможностите, които дават на стотици български ученици и студенти, 
учители и преподаватели. 
„Бъдещето принадлежи на новите технологии, стартъпите и иновативните млади хора. Развитието на тези технологии 
трябва да бъде заради ползите за хората от тях. Това е нашият европейски подход – той свързва предприемачеството с 
образованието. Насърчава ангажираността на учениците и студентите спрямо предизвикателствата в реалния живот. 
Насърчава ги да мислят и да действат, за да вземат решения и търсят резултати. Стремим се да създадем по-силна, 
иновационна екосистема в Европа, която ще разчита на солидна мрежа от университети и научноизследователски 
центрове, способни  да превърнат научните знания в конкретни действия. Тя следва също така да осигурява по-лесен 
достъп до финансиране и да насърчава партньорствата в иновационната общност. Ето защо е необходимо висшето 
образование да бъде по-добре свързано с бизнеса. Участието на индустрията ще допринесе за свързването на теорията и 
практиката, науката и крайния продукт и това ни отвежда към Европейския институт за иновации и технологии. Много е 
важно да инвестираме в цифрови умения. С новия план за действия в областта на дигиталното образование отговаряме на 
призива за предоставяне на цифрови умения – както основни, така и за напреднали. Предложих създаването на 
Европейско иновационно пространство в тясно сътрудничество с организации като Джуниър Ачийвмънт, бизнеса, 
образователните институции и преди всичко младите ни таланти. Скъпи ученици и студенти, всички разчитаме на вас! На 
творчеството и предприемачеството ви, за да посрещнем предизвикателствата на нашето време. Бъдете дръзки, с нови 
идеи, не се страхувайте от трудностите, а ги превръщайте в опит и успехи!“, каза Мария Габриел. 
Пълното класиране на компаниите победители в тазгодишното издание можете да видите на сайта на „Изгряващи звезди 
2021.“ 
 
√ Държавните дружества проверяват за договори с фирмите на Божков и Пеевски  
Министърът на финансите Асен Василев нареди всички фирми с над 50% държавно участие да проверят дали сред 
партньорите им не са някои от компаниите, свързвани с Делян Пеевски и Васил Божков. 
Както е известно на Пеевски и Божков, техните семейства и свързваните с тях компании бяха наложени санкции от страна 
на САЩ по силата на закона Магнитски. Вчера българското Министерство на финансите публикува разширен списък с 
юридическите лица, които са притежавани или контролирани от Божков и Пеевски, който включва дружества, 
регистрирани не само в България, но и в Люксембург, Албания, Вирджинските острови, ОАЕ, Кипър, САЩ, Франция, Гърция 
и Антилите. 
Проверка на „Мениджър Нюз“ показа, че значителна част от цитираните в списъка дружества са с наложен запор или не 
осъществяват дейност. 
„Това, което сме направили като решение на МС, е по-тясно от дефиницията на свързани лица в ДОПК, по тясно и от 
дефиницията за свързани лица в КОНПИ. Причината да е толкова тясно е наистина да се ограничи кръгът и ефектът върху 
държавните дружества. В Закона за обществените поръчки ясно се казва, че ако една поръчка би нанесла икономическа 
щета или застрашава икономическата сигурност на страната, това лице може да бъде изключено по допустимост. Смятаме, 
че решението на МС е в границите на закона”, заяви Асен Василев. 
 
√ Кьовеши се срещна с Янаки Стоилов и Иван Гешев  
Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов и екипът му проведоха среща с европейския главен прокурор Лаура 
Кьовеши. 
Стоилов е запознал Кьовеши с приоритетите си като служебен министър на правосъдието, заявявайки, че е информирал 
Висшия съдебен съвет за очакванията да бъдат излъчени нови български предложения за европейски делегирани 
прокурори на мястото на отхвърлените шестима, пишат от министерството. 
Правосъдният министър е посочил пред Кьовеши високите очаквания на българското общество за активни и резултатни 
действия на европейската прокуратура. Той изрази готовността на министерството за сътрудничество с Европейската 
прокуратура. 

https://risingstars.jabulgaria.org/awards/
https://risingstars.jabulgaria.org/awards/
https://www.manager.bg/blgariya/koi-kompaniite-na-peevski-i-bozhkov-ss-sankcii-ot-sashch
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Кьовеши е подчертала, че за ръководената от нея институция е много важно да отговори на високите очаквания и всички 
делегирани прокурори  да заработят своевременно. Европейският главен прокурор подчерта, че с българското държавно 
обвинение е подписано работно споразумение за назначаване на 10 души и това не е въпрос, който подлежи на дискусия. 
Европейският главен прокурор и министър Стоилов са обсъдили и темата за специализираното правосъдие. Гостът изрази 
становище, че въпросът е дискусионен и в Европейския съюз няма единен модел. Според Кьовеши решението по въпроса 
е политическо и зависи какво е предложението на министъра на правосъдието. По думите й разследванията срещу лица, 
заемащи висши длъжности, следва да приключват бързо, защото това е в интерес на самите тях, на обвинението и на 
обществото. 
Малко по-късно Кьовеши се е срещнала и с главния прокурор на България Иван Гешев.  
Обвинител №1 у нас е изразил увереност в перспективите за успешно сътрудничество в интерес на европейските граждани 
между Прокуратурата на Република България и Европейската прокуратура по противодействие на измамите със средства 
на Европейския съюз, злоупотребите с ДДС, изпирането на пари, корупцията и организираната престъпност, съобщиха от 
прокуратурата. 
На срещата са присъствали още заместниците  на главния прокурор Даниела Машева, Красимира Филипова, Десислава 
Пиронева и завеждащият Отдел 8 във ВКП - "Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с 
Европейската прокуратура" прокурор Камен Михов. От страна на Европейската прокуратура участие в срещата са взели и 
българският представител в Европейската прокуратура Теодора Георгиева, и.д. ръководител на сектор „Стратегии и 
изпълнение“ Милан Ярон и говорителят Тине Холевоет. 
Иван Гешев е поздравил Лаура Кьовеши във връзка с официалния старт на 1 юни 2021 г. на работата на Европейската 
прокуратура. 
 
√ Отпускат държавна помощ на туроператорите  
Отпускат държавна помощ от почти 16,5 млн. лв. на туроператорите. Това обяви зам.-министърът на туризма Даниела 
Стоева. Според нея това ще даде сигурност както на бизнеса, така и на хората, отменили своите пътувания. 
"С тази финансова помощ фирмите трябва да върнат на клиентите си пари, платени за неосъществени пътувания през 2020 
г. Това е втора част от планираните 51 млн. лв. Първата част беше изплатена. Тя беше от порядъка на 4% от оборота на 
компаниите. Останалата сума ще бъде преразпределена между компаниите, които все още дължат пари", поясни Стоева.  
Процедурата за кандидатстване стартира от 1 юли, а самото изплащане ще се осъществи в края на месеца. Всяка фирма 
може да получи до 15% от годишния си оборот за 2019 г., но и не по-голяма от дължимите суми по туристическите пакети 
за неосъществени пътувания.  
Според изчисления на Министерството на туризма отпусканата сума би трябвало да покрие 95% от задълженията към 
потребителите. 
Междувременно стана ясно, че туристическите обекти, в които персоналът е ваксиниран, ще получават специални стикери, 
дело на министерствата на туризма и на здравеопазването. Първият беше залепен днес на един от хотелите в комплекс 
"Албена" от министър Стела Балтова и главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.  
Идеята е стикерите да позволят на обектите да се рекламират по-успешно, че са безопасни и да привличат гости. Кунчев 
уточни, че ще разпореди служителите на РЗИ по морето да популяризират новата инициатива сред собствениците на 
хотели и заведения.  
 
√ Малко над 13% от хотелите у нас са били заети през април  
Приходите от нощувки през април достигат 21.9 млн. лв., като 16.1 млн. лв. са от български граждани, а 5.8 млн. лв. - от 
чужди граждани, съобщи Националният статистически институт. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през 
април е 13.5 на сто. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 15.7 на сто, следват местата 
за настаняване с 3 звезди - 13.6 на сто, и с 1 и 2 звезди - 11.3 на сто. 
През април по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са работили 1 732 обекта с над 10 легла - 
хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51.3 хил., а на леглата 
- 103.8 хиляди. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април, е 413.7 хиляди. Българските 
граждани са направили 333.0 хил. нощувки, а чуждите - 80.7 хиляди. 
През април в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 68.5 на сто от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.4 на сто - на 
българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20 на сто от нощувките на чужди граждани и 29.7 на сто - на 
българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.5 и 34.9 на сто. 
Броят на пренощувалите в местата за настаняване през април достига 197.2 хил., като 84.8 на сто от тях са български 
граждани, които са имали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 30.0 хил. и са направили средно по 2.7 нощувки, като 
73 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. 
 
√ Смениха ръководството на "Напоителни системи"  
Земеделският министър Христо Бозуков смени Съвета на директорите на "Напоителни системи". С протоколно решение на 
министъра са освободени Снежина Динева, Пламен Иванов и Силвия Русинова. До провеждането на конкурс за членове 
на органа на управление на дружеството на техните места са назначени съответно Димо Чопков, Георги Стоянов и Ангел 
Ангелов.  
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Смяната на управлението на "Напоителни системи" става след извършена одитна проверка, започнала на 25 май 2021 г. 
Одитът е установил нередности и организационни пропуски в управлението на дружеството, съобщават още от 
земеделското министерство. 
 
√ България на второ място по приключените разследвания на ОЛАФ през 2020 г.  
България е на второ място в ЕС по брой на случаите, разгледани и приключени от Европейската служба за борба с измамите 
със средства от ЕС (ОЛАФ). Броят на започналите разследвания за злоупотреби у нас е 8, колкото са и в Унгария и Румъния. 
Най-много случаи са били разследвани в Италия – 13. Това показва доклад на ОЛАФ за дейността през 2020 г. 
У нас 7 от всички 8 случая са приключили с изписани препоръки от страна на ОЛАФ. 
Докладът показва още, че в по-широкия период между 2016 и 2020 г. българските власти са взели отношение по само 4 от 
общо 12 препоръки, отправени от ОЛАФ по засечени злоупотреби у нас. При това от тези 4 случая има само 1 повдигнато 
обвинение. За 4 годишния период най-много повдигнати обвинения има в Италия - 10, от общо 29 препоръки, направени 
след разследвания на ОЛАФ. 
Общият брой на засечените от ОЛАФ нередности във връзка с усвояването на Европейски структурни и инвестиционни 
фондове и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в периода 2016 г. – 2020 г. е 1275, които имат 
финансово отражение на 2,2% от всички средства. Трябва да се има предвид, че тези нередности са както свързани със 
злоупотреби, така и такива, които не са свързани със злоупотреба. 
В съседна Румъния за същия период общият брой на нередностите е 4327, които имат отношение по 3,4% от средствата.   
Най-много нередности са отчетени в Испания (5681), които имат отношение по 1,9% от средствата. Най-голям дял от 
средствата е засегнат от нередности в Словакия – 19%, като там техният брой е 1281. 
 
√ ЕБВР отпуска 60 млн. евро на „Еврохолд“ за придобиването на ЧЕЗ  
Европейската банка за възстановяване и развитие ще увеличи до 60 млн. евро заемът, който предоставя на на българското 
застрахователно и финансово дружество „Еврохолд България“ АД. 
Финансирането е за срок от 5 години и е с цел придобиването на активите на електроразпределителното дружество ЧЕЗ в 
България, предаде Ройтерс. 
Освен заема от ЕБВР „Еврохолд“ ще използва също така планирано увеличение на капитала и друго външно финансиране, 
за да приключи до края на месец юни сделката по придобиването, която се оценява на 335 млн. евро. 
По-рано „Еврохолд“ дори нае дъщерното дружество на американската инвестиционна банка JPMorgan, за да структурира 
дълговото финансиране за цялостното финансиране, което се оценява на 490 млн. евро. Според оценката на ЕБВР общите 
разходи ще бъдат  525 млн. евро. 
Част от заема от ЕБВР ще бъде използван за подобряване на инфраструктурата на ЕРП, се казва в съобщение на банката. 
Първоначалното споразумение между „Еврохолд“ и ЧЕЗ бе сключено през 2019 г. Компаниите получиха одобрение за 
сделката от КЗК през  есента на 2020 г. 
 
√ Кристина Доротея де Бройн е новият представител на УНИЦЕФ в България  
Новият представител на УНИЦЕФ в България е Кристина Доротея де Бройн. Тя поема поста от д-р Джейн Муита, която беше 
представител на УНИЦЕФ в България в продължение на 3 години и се пенсионира след дългогодишна работа в 
организацията. 
Кристина де Бройн връчи акредитивните си писма в Министерството на външните работи на 9 юни. Под нейното 
ръководство УНИЦЕФ България ще продължи да работи с националните партньори, гражданското общество и частния 
сектор, за да подобри живота на децата в България, включително най-уязвимите. 
"Високо ценим активното и ползотворно сътрудничество с УНИЦЕФ по въпроси от общ интерес за подобряване качеството 
на живота на българските деца. Насърчаването на правата на децата е основен приоритет за България, активно преследван 
във всички наши политики и действия", заяви Уляна Богданска, генерален директор "Глобални въпроси". 
"За мен е чест да представям УНИЦЕФ в България и очаквам с нетърпение да работя с правителството и партньори, за да 
изградим по-добро бъдеще за всяко дете. Ще продължим усилията си да носим позитивна промяна за децата, да намалим 
неравенствата сред децата, и да гарантираме, че правата на децата се спазват. УНИЦЕФ високо оценява глобалния 
ангажимент и активната роля, която България заема като застъпник за правата на децата, и работата на страната като 
съпредседател на групата "Приятели на децата и Целите за устойчиво развитие", както и участието й в Съвета на ООН по 
правата на човека", заяви Де Бройн. 
Кристина де Бройн работи за децата като международен служител в продължение на повече от 20 години. Тя има дълъг 
опит по света с работата си в областта на хуманитарните дейности и развитието, включително и в централата на УНИЦЕФ. 
Преди да поеме поста в България, тя работи като зам.-директор на офиса на УНИЦЕФ за връзки с институциите на ЕС в 
Брюксел, като има водеща роля в процесите, свързани с иновативни партньорства, мобилизиране на ресурси и 
поддържане на стратегически партньорства. Представя УНИЦЕФ при взаимодействия на световно ниво пред различни 
партньори от ЕС на политическо равнище. Била е също зам.-представител на УНИЦЕФ в Кот д'Ивоар, работила е за УНИЦЕФ 
и в Сенегал, Шри Ланка и централата на организацията в Ню Йорк. Преди да се присъедини към УНИЦЕФ, Де Бройн работи 
за Министерството на външните работи на Нидерландия като политически съветник в отдела по правата на човека, 
укрепването на мира и хуманитарната помощ.  
Кристина де Бройн е родена в Нидерландия. Има магистърска степен по Публични политики и публична администрация 
от Университета в Лайден и бакалавърска степен по Европейско право в областта на правата на човека/Политически науки. 
Омъжена е, с две деца.   

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/olaf_report_2020_en.pdf
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√ 46% от българите са почти щастливи, 6% - напълно щастливи  
Почти щастлива за трета поредна година е нацията, с лек ръст нагоре на съвкупния показател за щастие, който за 2021 
година е 57 т. от 100 максимални. Това отчита Третият Национален индекс на щастието, съставен по поръчка на списание 
„Мениджър“ от агенция G consulting. Данните бяха представени от социолога Живко Георгиев на специалното събитие 
„Трети обществен разговор за щастието на нацията“ в София днес. 
Добрата новина е, че противно на очакванията за катастрофален спад на индекса най-вече заради тежката двойна криза – 
икономическа и здравна, породена от ковид-кризата такъв не се регистрира.  
И тази година националният Индекс на щастието проследява 50 индикатора, групирани в 12 измерения, но и обръща 
специално внимание на ефекта от ковид-пандемията. Индексът регистрира пълна гама от щети, нанесени в този период от 
време, но не здравните последствия са на първо място по негативен резултат, а ограничаването на контактите с близки и 
познати – 69%. Следват негативни емоции като потиснатост и депресия, породени от психозата в обществото – 53% и 
провалени планове за почивка и пътувания в чужбина. 
Като цяло 40.2% заявяват, че сега качеството на живота им е по-ниско от това непосредствено преди пандемията срещу 
Сравнението на данните за България от 2021 г. с глобалните за 2020 г. препотвърждава зависимостите, регистрирани и в 
предишните вълни на проучването. 
Страната ни устойчиво е над средните глобални стойности по компонентите: 
                                                България Глобален индекс 
Социална подкрепа  74.7   65.2 
Психично здраве  70.4   64.8 
Физическо здраве  66.4   60.3 
Удовлетвореност от живота 63.1   58.8 
Баланс на времето  54.1   48.9 
И продължава да е под глобалните средни стойности в категориите: 

• Субективно благосъстояние (-8.3) 

• Достъп до култура  (-9.3) 

• Стандарт на живот (-7.4) 

• Качество на околната среда (-14.0) 

• Местна общност (-6.5) 

• Управление – (-10.1) 
Почти без изменения и тази година се запазва разпределението на индивидуалните стойности на националния Индекс. 
Според актуалните данни 6% от изследваните са напълно щастливи с резултат между 77-100 точки. 22% от населението е 
в групата на щастливите с резултат 66-76 точки. Отново най-голяма е групата на почти щастливите - 46%, с резултат между 
50-65 т. За отбелязване е, че и в трите групи на територията на щастието има ръстове с по 1 процент в сравнение с 
предходния Индекс. Впечатление прави регистрирането на спад при нещастните, т.е. участниците с резултат под 50 точки, 
което тази година е с 3% в сравнение с данните от 2020-та. 
Представителите на активното, под 40-годишна възраст градско население с високи доходи и модерен, донякъде 
хедонистичен начин на живот са най-потърпевшите от кризата и противоепидемичните мерки. До голяма степен това се 
обяснява с високите показатели на измерени негативни преживявания като силно ограничаване на контактите с близки и 
познати (69%), потиснатост и депресираност от обществената психоза (53%), провалени планове за пътувания и почивки 
(46%) 
В същото време за разлика от предходните две проучвания по-скоро позитивни промени се наблюдават при социални 
категории и групи, които преди COVID времената бяха на дъното на Индекса на щастието. При категорията на пенсионерите 
и лицата на възраст 70+ години например за първи път е регистриран дял на нещастните под 40%. 
Още една любопитна разлика в сравнение с предишните две изследвания е, че хората, живеещи на село са по-щастливи 
от тези в столицата. 
 
√ ЕП притиска ЕК за действия срещу нарушителите на върховенството на закона  
Европейският парламент прие вчера решение, с което настоява Европейската комисия до две седмици да предприеме 
действия, свързани с възможността за ограничаване или спиране на бюджета на ЕС към страни, в които е нарушено 
върховенството на закона. Резолюцията беше приета с 506 гласа "за", 150 "против" и 28 въздържали се, се отбелязва в 
съобщение на ЕП.  
Отчита се, че макар новите бюджетни правила да влязоха в сила от 1 януари, ЕК не е предложила мерки досега и не е 
последвала настояването на евродепутатите това да се случи до 1 юни. ЕП предупреждава, че това е достатъчно въпросът 
да бъде отнесен до Съда на ЕС и че започва подготовка за внасяне на иск.  
Евродепутатите очакват ЕК бързо да се заеме с тежките нарушения на принципа на правовата държава там, където 
сериозно е застрашено справедливото, законно и безпристрастно разпределение на европейския бюджет. Според ЕП 
следва да се прилагат всички възможности, включително и предложение за задействане на процедурата по чл.7 от 
Договора за ЕС, по която дадена страна може да бъде лишена от право на глас при взимането на общите решения.  
ЕП добавя, че нарушенията на демокрацията и основните права, включително нападките срещу свободата на медиите и 
журналистите, както и на свободата на сдружаване и събиране, трябва да бъдат сред поводите за предприемане на 
бюджетни мерки.  
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ЕК съобщи по-рано, че очаква решение на Съда на ЕС до дни по жалбата на Полша и Унгария срещу новите бюджетни 
правила. Комисията отбеляза, че вече е готова с първите набелязани стъпки, но предпочита да изчака съдебното 
становище.  
 
√ ЕЦБ запазва благоприятната парична политика  
Европейската централна банкa реши да запази благоприятната си парична политика, оставайки без промяна основните си 
лихви и размера на „Пандемичната програма за извънредни покупки“ (PEPP), предаде Си Ен Би Си. 
На днешното си заседание ЕЦБ остави основната лихва по операциите за рефинансиране, известна още като „репо 
лихва“,на ниво от 0,00%. Заемната лихва се запазва на равнище от 0,25%, а депозитната лихва остава на ниво от  минус 
0,5%. 
 „Управителният съвет очаква лихвите да останат на настоящите, или на по-ниски нива, докато не се забележи, че 
перспективите за инфлацията се доближават до нивото от „близо до, но по-малко от 2%“в рамките на прогнозния период, 
и че това доближаване е отразено в базовата инфлационна динамика“, заявиха от централната банка. 
Последните данни показват, че потребителската инфлация в 19-членния блок на единната валута е надминала целта на 
ЕЦ, достигайки 2% през месец май. От централната банка заявиха в миналото, че очакват цените да нараснат през 2021 г., 
но само временно. 
От срещата стана ясно още, че ЕЦБ ще продължи да извършва покупки на активи по програмата PEPP, като нейният размер 
от 1,85 трлн. Долара остава непроменен. Програмата ще действа най-малко до края на 2022 г. От Управителния съвет на 
ЕЦБ очакват темпото на извършване на нетните покупки по PEPP да се ускори през третото тримесечие. 
ЕЦБ ще запази и настоящия темп на покупки по програмата за закупуване на активи (APP) - 20 млрд. месечно. . 
Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи да 
продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят стимулиращото въздействие на основните лихвени 
проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава. 
ЕЦБ също така представи нови прогнози за икономически растеж в еврозоната. Централната банка очаква брутният 
вътрешен продукт на региона на единната валута да нарасне с 4,6% през 2021 г. и 4,7% през 2022 г. Предходните прогнози 
бяха съответно за ръст от 4% и 4,2%. 
ЕЦБ ревизира нагоре и инфлацията, като сега очакванията са годишна инфлация от 1,9% през 2021 г. и 1,5% през 2022 г. 
 
√ Лондон продължава да играе водеща роля в европейските финанси  
Париж и Франкфурт имат да свършат много работа, ако искат да подкопаят доминацията на лондонското Сити във 
финансовия сектор. До това заключение стига базирания в британската столица мозъчен тръст New Financial, който 
установява, че международната финансова дейност във Великобритания е пет пъти по-голяма, отколкото тази във Франция 
или Германия, предава Блумбърг. 
Макар че докладът разчита на данни от 2019 г. – преди Брекзит да влезе в сила и Лондон да загуби короната си като най-
големия център за търговия с акции в Европа, той подчертава преднината на британската столица пред европейските й 
конкуренти във валутната търговия и търговията с деривати, управлението на активи, рисковия капитал и банкирането.  
Това преимущество, изградено в продължения на десетилетия, бе поставено под въпрос през последните години, след 
като през 2016 г. британците подкрепиха на референдум излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. 
Финансовите фирми вече не могат да използват офисите си в Лондон за някой операции в рамките на ЕС, което принуди 
редица банки, сред които JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs, да пренесат активи на стойност стотици милиарди долари 
и да преместят хиляди служители в континентална Европа. Въпреки всичко това, Лондон продължава да е най-важният 
финансов център в Европа. 
„Докладът показва, че ще трябва да преместите огромен обем активност от Великобритания към Франция, Германия и 
други финансови центрове в ЕС, преди те да настигнат британската столица“, коментира Уилям Райт, управляващ директор 
на New Financial. По думите му дори ако 10% от международната активност във Великобритания се премести, страната ще 
продължи да бъде лидер. 
Несигурно бъдеще 
С времето все повече бизнеси може да напуснат Лондон. Финансовите услуги останаха извън търговската сделка за 
Брекзит, а отделен договор за сътрудничество между финансовите регулатори на ЕС и Великобритания е изправен пред 
редица проблеми, тъй като отношенията между двете страни продължават да се влошават. Европейският съюз не веднъж 
сигнализира, че не бърза да дава т.нар „еквивалентност“ на британските закони, която ще позволи извършването на 
операции с европейски бизнеси от Лондон. 
Според доклада Великобритания е вторият най-голям финансов център в света след САЩ. Китай се нарежда на трета 
позиция, докато Франция и Германия са съответно на 6-то и 7-мо място. 
 
√ Великобритания иска глобалният данък на корпорациите да не важи за Лондон  
Великобритания ще настоява новият глобален данък за мултинационалните корпорации да не важи за столицата Лондон, 
предаде „Гардиан“. 
Както вече съобщихме страните от G7 се споразумяха за въвеждането на глобален минимален корпоративен данък. Той 
ще важи за 100-те най-големи компании в света. Идеята е данъкът има два стълба – 20% от приходите над 10% марж на 
печалбата, дължими в страната, в която са реализирани продажбите и втори – минимален данък печалба от 15%. Целта на 
инициативата е да се лишат големите корпорации от възможност да изнасят печалбите си в офшорни зони, където не 
плащат никакви данъци. 
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Според финансовия министър на Великобритания Риши Сунак обаче след Брекзит въвеждането  на задължителен данък 
ще накара много от големите банки още по-сериозно да се замислят дали има смисъл да остават във Великобритания. 
Към момента се преговаря и не е ясно за какво точно изключение ще настоява Лондон – вероятно за услугите, 
предоставяни от банки, инвестиционни фондове и застрахователи. 
„Предполага се, че ще има редица изключения от глобалния корпоративен данък и все още не е ясно как ще се управляват 
те“, коментира Крис Сангер, ръководител на отдела по управление на риска в одиторската компания E&Y. 
Детайлите на споразумението за въвеждането на единния данък все още предстои да бъдат обсъдени в по-широка група. 
Това се очаква да стане  на заседанието на G-20 идния месец, където в преговорите ще се включат Китай, Индия, Бразилия, 
Русия и други. 
Според източници на Гардиан някои страни от ЕС вече лобират за изключването на финансовите услуги от първия стълб на 
данъка. „Европейските страни не искат да въвличат прекалено много компании в изискванията на данъка. Те искат да се 
фокусират над американските технологични компании, като Google и Amazon”, коментира източникът. 
Настояването на дадени страни и градове за изключение от общото правило няма как да стане без останалите преговарящи 
да не поискат нещо в замята, а въвеждането на прекалено много изключения може да направи глобалната данъчна 
реформа нефункционираща. 
 
√ Инфлацията в САЩ достигна близо 13 годишен връх  
Потребителската инфлация в САЩ достигна най-високото си ниво от близо 13 години, сочат данните на Министерството на 
труда, цитирани от Си Ен Би Си. 
През май годишната инфлация в САЩ се ускори с 5,0%, което е най-високата стойност от август 2008 г. , точно преди 
световната финансова криза да завлече американската икономика към най-лошата рецесия от времето на Голямата 
депресия. Тогава бе регистриран скок с 5,3%. Анализаторите, анкетирани от Dow Jones, очакваха годишната инфлация да 
скочи с 4,7%. 
Най-голям принос за скока имат цените на енергията, която са нараснали с цели 28,5% на годишна база. Ръстът при цените 
на хранителните стоки е значително по-скромен – 2,2% 
Индексът на потребителските цени в САЩ са се повиши с 0,6% през май спрямо предходния месец, когато бе отчетен ръст 
от 0,8%. 
Макар че тези резултати са по-високи от всички, виждани след финансовата криза, Федералният резерв на САЩ не им 
отделя особено внимание. Според централната банка настоящият ръст на инфлацията е временен, като той ще започне да 
отшумява с напредването на годината. От централната банка поясняват, че стойностите изглеждат по-високи поради 
сравненията с миналата година, когато голяма част от икономическата активност бе ограничена заради ограничителните 
мерки срещу разпространението на коронавируса. 
Основният CPI индекс (изключвайки цените на храни и енергия) е нараснал с 3,8% на годишна база при очакван ръст от 
3,5%. Това е най-бързото темпо на растеж от май 1992 г. На месечна база се отчита ръст от 0,7%. 
 
√ Глобалният банков надзор настоява за строг контрол за банките, които притежават крипто  
Банките, които имат експозиции в криптовалути, трябва да изпълняват най-тежките капиталови изисквания, за да 
отговорят на по-високия риск. 
За това настоява Базелския комитет за банков надзор, основният глобален орган по изготвяне на правила за контрол на 
търговските банки, създаден през 1974 г., в който членуват Централни банки от 45 от водещите страни. 
В доклад, публикуван днес, комитетът съобщава, че дори и към момента експозициите на банките към криптовалути да са 
ограничени, „ръстът на крипто активите и свързаните с тях услуги имат потенциал да повишат притесненията относно 
финансовата стабилност и рисковете за банките“. 
Основните рискове, свързани с крипто пазара са кредитен риск, финансови измами, хакване, пране на пари и финансиране 
на тероризъм. 
Някои от активите – като биткойн – може да бъдат обвързани с нови изисквания, докато токените може да станат част от 
съществуващите правила за минимални капиталови изисквания за банките. Същото важи и за „стабилните койни“ – 
дигитални валути, чийто курс е фиксиран към дадена стандартна валута. Банките трябва да осъществяват постоянен 
контрол. 
Според предложенията на Комитета банките ще трябва да държат капиталов резерв равностоен на техните активи в 
криптовалута. Например за всеки 100 долара стойност в биткойн те трябва да имат минимални резерви от 100 долара, 
пише Файненшъл таймс. 
Тези стандарти ще важат и за активи, създадени от DeFi – компании с децентрализирани финанси, както и за незаменимите 
токени NFT. Ще се прави изключение единствено за дигиталните валути на централните баки, когато те бъдат пуснати в 
обращение. 
 От началото на 2021 г. с рязкото повишаване на цената на биткойн няколко американски банки обявиха, че ще предоставят 
възможност за инвестиции в криптовалутата на своите клиенти. Сред тях са Bank of New York Mellon и Morgan Stanley. 
Консултациите по новите регулации приключват през септември 2021 г. 
 
√ Цените на петрола вървят към трето седмично повишение  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, но са на път да регистрират трети пореден седмичен ръст на 
фона на очакванията за възстановяване на търсенето на гориво в Европа, Китай и САЩ, където нарастващите нива на 
ваксинация водят до облекчаване на противоепидемичните мерки, пише Ройтерс. 



24 

 

Към 8:30 часа българско време цената на сорта брент се понижи с 0,31 долара, или 0,43%, до 72,21 долара за барел. 
Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,29 долара, или 0,41%, до 70,00 долара за барел. За седмицата брентът 
е на път да поскъпне с 0,5%, а американският суров петрол – с 0,6%. 
„Ако вземете тази седмица, със сигурност имахме примери за повишаване на цените на фона на надеждите за търсенето, 
но резултатите бяха смесени“, коментира Вивек Дар от Commonwealth Bank. 
В сряда Енергийната информационна администрация съобщи, че запасите от бензин на САЩ са нараснали със 7 млн. 
барела в седмицата до 4 юни, а тези на дестилатите, които включват горивата за отопление и дизела, са се увеличили с 4,4 
млн. барела – много повече от очакваното от анализаторите. 
Данните за завръщане на трафика по пътищата в Северна Америка и Европа обаче са окуражителни, отбелязват от ANZ 
Research. 
„Дори пазарът за самолетно гориво показва данните за подобряване, като броят на пътуванията по въздух в Европа е 
нараснал със 17% през последните две седмици, сочат данни на  Евроконтрол“, коментират  анализаторите на ANZ. 
Междувременно Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) потвърди прогнозата си, че търсенето на 
петрол през 2021 г. ще нарасне с 5,95 млн. барела на ден, което е повишение с 6,6% в сравнение с предходната година.  
 
√ Разнопосочна търговия на борсите в Европа преди срещата на ЕЦБ  
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха смесени резултати в ранната търговия в четвъртък, 
докато инвеститорите чакаха заседанието на Европейската централна банка. Очакванията бяха, че ЕЦБ ще запази 
благоприятната си парична политика, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,29 пункта, или 0,06%, до 454,15 пункта, оставайки близо до рекордните 
си нива след четиридневна серия на повишения. 
Автомобилният сектор бе на червено за трети пореден ден, като индексът SXAP се понижи с 0,54%. Акциите на германския 
гигант Volkswagen поевтиняха с 0,76%, след като се появи доклад, в който се казва, че компанията очаква недостига на 
чипове да отслабне през третото тримесечие, но проблемите с доставките да продължат в дългосрочен план. 
Немският показател DAX напредна с 4,94 пункта, или 0,03%, до 15 586,08 пункта. 
 Френският измерител CAC 40 записа спад от 10,95 пункта, или 0,17%, до 6 552,5 пункта. Акциите на Френската компания 
за разпространение на дигитална музика Believe Digital се сринаха с 13,59% при борсовия й дебют. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 20,85 пункта, или 0,29%, до 7 101,86  пункта, след като стана 
ясно, че компанията Altice Group ще придобие 12,1% дял в британския телеком BT за 2,2 млрд. паунда. Акциите на BT 
поскъпна с 2,77%. 
На фокус бе вчерашното заседание на Европейската централна банка и изказването на нейния управител Кристин Лагард. 
Срещата идва на фона на данните за нарастващ инфлационен натиск по света, особено при суровините, докато 
икономиките се възстановяват от дългите блокади заради COVID-19. 
Тези данни засилиха опасенията, че големите централни банки ще намалят фискалните стимули по-рано от очакваното. 
Редица централни банкери обаче заявиха, че програмите за стимулиране на икономиката няма да бъдат съкращавани, 
докато не се появят признаци за силно възстановяване на пазара на труда. 
„Смятаме, че ЕЦБ не е убедена, че е настъпил момента за забавяне на покупките, като това е видимо и от последните 
коментари на централните банкери“, коментират от  RBC Capital Markets 
През май годишната инфлация в Еврозоната се ускори до 2% спрямо  същия период на миналата година – по-голям ръст 
от очаквания от икономистите и най-високото ниво на показателя от ноември 2018 г. Така бе надмината целта на ЕЦБ от 
„малко под 2%“. 
Загуби на Уолстрийт 
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в сряда, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 152,68 пункта, или 0,44%, до 34 447,14 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 се понижи със 7,71 пункта, или 0,18%, до 4 219,55 пункта, като най-големи загуби записаха 
финансовия и индустриалния сектор. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 13,16 пункта от 
стойността си, или 0,09%, достигайки ниво от 13 911,75 пункта. 
Манията по мемееакциите продължи и в сряда, като този път вниманието на инвеститорите инвеститорите на дребно от 
Reddit бе насочено към Clean Energy Fuels, чиито книжа поскъпнаха с 31,52%. Книжата на Clover Heath, които поскъпнаха с 
над 85% в предходната сесия, се разделиха с 23,61% от стойността си в сряда. 
Въпреки това мнозина на Уолстрийт вярват, че настоящите акции на инвеститорите на дребно са фокусирани върху малко 
имена и няма да окажат сериозно влияние върху пазара, каквото се наблюдава по време на манията по GameStop от 
януари. 
На фокус тази седмица са данните за инфлацията, които трябва да покажат, дали нарстването на цените е временен 
феномен, предизвикан от възстановяването на икономиката от рецесията. 
„Американските акции са до голяма степен заключени в един диапазон от средата на април, като няма изгледи скоро те 
да преминат тази рамка“, коментира Едуард Моя, старши пазарен анализатор в Oanda. 
Днес ще бъде публикуван индексът за потребителските цени (CPI) в САЩ за май. През април той се повиши с 4,2% на 
годишна база, което е най-бързото темпо на увеличение от 2008 г. насам. Ако цените продължат да растат, Фед може да 
бъде принуден да затегне паричната си политика. 
По-рано стана ясно, 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. 
Ръст в Азия 
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Азиатските фондови борси регистрираха повишения в четвъртък, пренебрегвайки загубите на Уолстрийт 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 97,76 пункта, или 0,34%, до 28 958,56 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 19,46 пункта, или 0,54% до 3 610,86 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Compositе напредна с 26,04 пункта, или 1,09%, до 2 422,58 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng остана почти без промяна, записвайки минимален спад от 3,75 пункта до 28 738,88 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 8,46 пункта, или 0,26%, до 3 224,64 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 32,3 пункта, или 0,44%, до 7 302,5 пунлта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 1,99 пункта, или 0,37%, до 540,11 пункта. BGBX40 се повиши с 0,39 пункта, или 0,33%, до 120,10 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,87 пункта, или 0,33%, до 575,68 пункта. BGREIT се понижи с 0,23 пункта, или 0,15%, до 151,78 пункта. 
 
√ Еврото се устреми към прага от 1,22 долара  
Курсът на еврото се устреми към прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2190 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2174 долара 
 
Cross.bg  
 
√ Гълъб Донев утвърди Етичен кодекс за социалните услуги 
Министърът на труда и социалната политика в служебното правителство Гълъб Донев утвърди Етичен кодекс на 
служителите, предоставящи социални услуги, съобщиха от ведомството на официалната си интернет страница. Документът 
има за цел да регулира отношенията между институциите и организациите, предоставящи социални услуги, и техните 
потребители. Кодексът отхвърля проявите на насилие във всичките му форми, както и действия, които нарушават или 
ограничават правата на потребителите на социални услуги, посочват от социалното министерство. 
Оттам допълват още, че спазване на законите, зачитането на достойнството и правата на хората, ползващи социални 
услуги, професионализъм и добросъвестност, са основните норми за поведение, които гарантират високото качество на 
подкрепата за хора в уязвимо положение. 
Създаването и утвърждаването на кодекса е регламентирано в Закона за социалните услуги. Всички доставчици на 
социални услуги, служителите, доброволците и стажантите в тях, са длъжни да спазват разписаните в него норми за етично 
поведение, посочват от Министерството на труда и социалната политика. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Започва предизборната кампания - очаквания и нагласи. Коментар на Антоанета Христова и Антоний Тодоров. 
- След инцидента с МИГ-29 - анализът на експертите Тодор Тагарев и Йордан Божилов. 
- На живо от Варна - командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов с последни новини от 

издирвателната операция. 
- Контролът над вируса - главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- България избира - новите депутати! За старта на предизборната кампания - първите две партии от последния 

парламентарен вот. Очаквайте интервюта с Томислав Дончев от ГЕРБ и Виктория Василева от „Има такъв народ". 
- Експертиза доказва - шофьорът, обвинен за смъртта на Милен Цветков, е бил дрогиран с три вида наркотици. 

Гостува адвокат Менко Менков. 
- Футболът завладява Европа! Какво предстои да видим на Европейското първенство? На живо от Рим преди 

първия сблъсък 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пускат гинеколози да правят сърдечни операции 
в. Труд - Безумен план за махане на маските 
в. Телеграф - 9000 пратки се загубиха 
в. Монитор - Хващат по 15 нарушения дневно на строежи по морето 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Откриха закон, който позволява забрана да се работи с фирми от нашия черен списък по "Магнитски" 
в. 24 часа - МиГ-ът на Терзиев се е взривил, преди да падне във водата 
в. Труд - Откриха части от тялото на изчезналия пилот 
в. Труд - Преместиха 55 млн. лв. за втора пенсия в НОИ 
в. Телеграф - Говорителят на ЦИК Цветозар Томов: Има нов кандидат за доставка на 5000 машини 
в. Телеграф - Военният министър съобщи страшната вест: Майор Валентин Терзиев е загинал 
в. Монитор - 45 231 заявления подадени за гласуване в чужбина 
в. Монитор - ОЛАФ хвана над 1275 нередности с еврофондовете у нас 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа - Проф. Николай Денков, министър на образованието и науката: Учителите са герои, но им трябва по-голяма 
свобода за творчество 
в. Труд - Професор Христо Смоленов пред "Труд": Летецът майор Терзиев заслужава паметник в душите ни 
в. Телеграф - Георги Първанов, президент в периода 2002-2012 г.: Няма да падне месия отгоре 
в. Монитор -Васил Тончев, социолог: Най-вероятно седем партии ще влязат в парламента 
Водещи анализи 
в. Сега - Черният списък на плачещите корумпета 
в. Сега - Санкциите по закона "Магнитски" изненадаха и управляващите 
в. Сега - ГЕРБ ревна в Брюксел като дете, преди да го набие майка му 
в. Сега - 7 неудобни въпроса за трансплантациите 
в. 24 часа - Министър на имиджа? Перфектното решение сега! 
в. Труд - Достойната външна политика за PC Македония трябва да продължи 
в. Телеграф - Ще гледа ли някой стикерите? 
в. Монитор - Игра на "котка и мишка" 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 юни 
София. 

- От 10.30 часа чрез платформата Zoom ще се проведе отворена среща по Национална научна програма 
„Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)". 

- От 11.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн брифинг с българския евродепутат Радан Кънев по 
повод приетата от Европейския парламент резолюция относно въздействието на европейските правила в областта 
на свободното движение на работници и услуги в рамките на ЕС, включително в условията на пандемия. 

- От 12.30 часа в Дома на Европа на ул. „Георги С. Раковски" 124 ще се проведе пресконференция с участието на 
европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. 

*** 
Асеновград. 

- От 10.00 часа на ул. „Спортист" 6 ще се състои церемония по откриване на Градския плувен комплекс. 
*** 
Ботевград. 

- От 18.00 часа в зала „Ботевград" в сградата на общината ПП МИР ще открие предизборната си кампания за 
предстоящите парламентарни избори в Ботевград. 

*** 
Бургас 

- От 10.00 до 16.00 ч. в Културен център „Морско казино" ще се проведе Национален конкурс „Аз имам дарба" 
*** 
Велико Търново 

- От 17.30 часа в Общината ще се проведе среща със занаятчии, земеделски производители и всички 
заинтересовани лица по темата за FairDeal - първата платформа за дигитален маркетинг на занаятчийски и 
селскостопански продукти. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в сградата на Висшето училище по мениджмънт ще се проведе информационно събитие по проект 
„Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн". 

- От 13.30 часа в жк. „Добротица" ще се състои откриване на паметна плоча на загиналите летци и поднасяне на 
венци и цветя. 

*** 
Пловдив  

- От 11.00 часа в сградата на Централна поща главният изпълнителен директор на „Български пощи" Деян Дънешки 
ще пусне в употреба малотиражно издание на тема „60 години от полета на първия човек в космоса Юрий 
Гагарин". 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Тракийския университет ще се състои церемония за връчване на дипломите на студенти от три 
бакалавърски и шест магистърски специалности. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в НЧ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ" ще бъде даден старт на проекта, посветен на 165 години театър в Шумен 

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. 


