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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ И ПОСЛАНИКЪТ НА ПАКИСТАН МАРИАМ АФТАБ ОБСЪДИХА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО  
Асоциация на индустриалния капитал в България и посланикът на Пакистан г-жа Мариам Афтаб обсъдиха възможности за 
засилване на бизнес сътрудничеството между двете страни. 
По време на срещата извънредния и пълномощен посланик на Пакистан отправи покана към членовете на АИКБ за участие 
в специална бизнес конференция, посветена на възможностите за инвестиране в държавата от Близкия Изток, която ще се 
проведе в София през септември т.г. По думите на г-жа Мариам Афтаб сред най-важните за тях сектори са хранителната 
промишленост, логистиката, туризма, текстилна промишленост и IT. 

 
„Мисля, че Асоциация на индустриалния капитал в България може да 
бъде важна връзка между Пакистан и българските компании. 
Държавата ми е отворена за инвестиции във всички сектори, като 
можем да се похвалим с изключително либерално законодателство“, 
допълни още тя. 
Председателят на АИКБ представи дейността на организацията у нас 
и браншовите камари, които членуват в нея. 
„Нивото на търговско-икономическите отношение между държавите 
не е такова, каквото заслужава да бъде. За АИКБ е от изключително 
значение България непрекъснато да подобрява и разширява 
търговския и туристическия обмен, и инвестициите с държави като 
вашата. Вярвам, че сътрудничеството ни може да бъде изключително 
ползотворно“, заяви Васил Велев. 

 
√ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ АИКБ И ПЛАТФОРМАТА „BULGARIA WANTS YOU“ 
Наскоро беше сключено рамково споразумение между Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „Ди Ей 
Ей Медиа“ АД,  инициатор и собственик на иновативната платформа „Bulgaria Wants You“, създадена с цел да привлича и 
подпомага завръщането на български граждани от чужбина и да задържа живеещите в страната на местния трудов пазар. 
Рамковото споразумение е сключено за срок от три години. 
По този начин, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) става официален основен партньор на 
платформата в нейните дейности и в различните й комуникационни канали – социални мрежи, аутдор реклама, присъствие 
в телевизионния и радио ефир. В сайта на инициативата ще бъде създадена подстраница на АИКБ с представяне на 
дейността на Асоциацията. 
Платформата „Bulgaria Wants You“ ще информира обществеността за провежданите от компании – членки на АИКБ стажове 
и за обявени от тях свободни работни позиции. 
АИКБ и платформата „Bulgaria Wants You“ ще популяризират взаимно дейността си чрез общи дейности в областта на 
връзките с обществеността. 
Във връзка с постигнатите договорености, компаниите – членове на АИКБ, които биха пожелали участие в платформата, 
могат да се възползват от специална отстъпка в размер на 5% от цената за избран годишен пакет. Конкретните параметри 
на сътрудничеството между страните ще се уговарят писмено между тях за всеки отделен случай. 
Координатор на взаимодействието на АИКБ с платформата е заместник изпълнителният директор на АИКБ – г-жа 
Валентина Радева, към която можете да се обръщате по възникнали специфични въпроси на следните координати – тел. 
0884 251 809, електронна поща: v.radeva@bica-bg.org 
 
БТВ 
 
√ “България те иска“ провежда форума „Кариера и живот – защо в България?“ 
Над 900 потребители на платформата ще се срещнат със специалисти от света на бизнеса 

https://bulgariawantsyou.com/
mailto:v.radeva@bica-bg.org
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/06/IMG_1366-e1623400676880.jpg
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Над 900 потребители на платформата "България те иска" присъстват на най-големия работодателски форум „Кариера и 
живот – защо в България?“. Те ще се срещнат на живо с топ специалисти от света на бизнеса и едни от най-големите и 
отговорни работодатели в страната. 
"Днес е празник за нас, защото за по-малко от година успяхме да превърнем една кауза, в която екипът ни искрено вярва, 
в работещ модел. Работодателите, които имат щандове тук и всички вдъхновяващи лектори и потребители ще могат да се 
уверят, че България дава достатъчно много разумни причини да се върнеш или да останеш", разказа Андрей Арнаудов, 
основател на "България те иска". 
Събитието ще продължи до 17 ч. Входът е свободен, но се изисква предварителна регистрация. Между панелите има 
отворени и щандове на работодатели, с които посетителите могат да се срещнат. 
„Все по-реализуема става благородната цел да се обърнат миграционните потоци – т.е. повече българи да се завръщат в 
България, отколкото да я напускат“, допълни Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
Повече информация вижте във видеото. 
 
В. Труд 
 
√ Бизнесът: България е все по-предпочитано място за кариера и живот  
В София се проведе най-мащабното събитие на Bulgaria Wants You за 2021 година. "Живот и кариера - защо в България?" 
изпълни успешно своята мисия да събере на едно място топ специалисти от света на бизнеса и едни от най-големите 
работодатели у нас.  
„Мащабът на днешното събитие е без аналог. Във форума взеха участие 19 водещи компании, които буквално търсиха 
своите нови служители сред гостите на конференцията, чрез щандове с техни представители. Целта на събитието бе да 
мотивира присъстващите да се развиват у нас и да ги запознае с възможностите за работа, които компаниите в България 
предоставят. Посетителите имаха възможност да получат безценни съвети от професионалния и житейски опит на 
реализирани предприемачи и бизнес лидери. Посланието към всички в залата бе едно - „Намери причина да останеш в 
България“ – разказа Андрей Арнаудов – ТВ продуцент и съосновател на платформата BWY.   
Събитието продължи близо 8 часа, а 12 успели българи споделиха своите вдъхновяващи истории от сцената. Форумът 
започна с личния пример на Иван Христов и Андрей Арнаудов, които разказаха как „провалът“ може да бъде път към 
успеха. Икономистът Николай Василев отговори най-кратко, точно и ясно на основния въпрос на конференцията - Да 
останем ли в България? Да, разбира се! Василев посочи, че ние сме страната с най-атрактивни данъци в Европа, което е 
добра предпоставка за развиване на собствен бизнес. По думите му младите хора избират да учат зад граница поради 
различни причини, сред които по-големите мащаби и възможности. Той бе категоричен, че по-високият доход не е 
основната причина младите българи да напускат страната. Николай Василев изтъкна положителна тенденция, че покрай 
Covid пандемията, повече хора се върнаха, отколкото напуснаха страната, и изрази надежда те да се задържат у нас. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България бе официално обявена като основен партньор на платформата Bulgaria 
wants you. По думите на председателя на Управителния съвет Васил Велев - създавания в София БВП на жител е 33 300 
евро по паритет на покупателна способност, а в ЕС-27 той е средно 30 200 евро. Това прави столицата ни по-привлекателна 
за живот от други европейски градове, спрямо данните на Евростат за 2020 г. 
За избора между България и чужбина говори и предприемачът Геновева Христова - Мъри. Тя съпостави 
предизвикателствата и възможностите пред бизнеса, като даде пример – как може да си базиран в България и 
същевременно да работиш с целия свят. „Най-бързият начин да повишим качеството и средата на живот в нашата страна 
е като започнем да създаваме оригинални брандове и креативно съдържание. Максимално бързо трябва да стигнем до 
ниво на качество, което позволява да изнасяме своя собствена продукция извън граница. За съжаление сме много 
обременени като народ и веднъж завинаги трябва да се преборим с тази робската психика. Не може цял живот да работим 
за някой друг. Трябва да градим и творим за самите себе си и за имиджа на България.“  
Създателят на платформата "Уча се" - Дарин Маджаров акцентира, че повечето хора се страхуват да следват мечтите си, и 
че ако всички се вслушваме в “хейтърите”, светът просто няма да се движи напред. „Малко преди моята презентация бях 
на терасата и гледах хората, които бяха навън, обикаляха магазините, ходеха по кафенетата. Те не са лоши хора, разбира 
се, но поздравявам искрено хората в залата и истински вярвам, че те са избрали да направят нещо стойностно за себе си. 
Изборът им да бъдат на събитието днес, може да изглежда малка крачка, но именно поредицата от много малки крачки 
прави големия успех“.  
Отговор на въпроса: „Защо в България?“ даде и един българин, извървял дългия път от Уолстрийт и световни компании до 
създаването на собствена такава в България - Андрей Давчев: „Прекарах 5 години на Уолстрийт и реших, че това не е моята 
работа. Там обаче осъзнах, че всяка една криза крие своите възможности. Взимах заеми, за да плащам обучението си, 
ходих пеша с един единствен чифт обувки, но така се налага да живее човек, който следва мечтите си.  
Основателят на Софтуерния университет Светлин Наков говори за технологичната революция и професиите на бъдещето, 
като посъветва присъстващите да не бъдат роботи. „Трябва да се отърсим от очакването някой да свърши нещо за нас“ - 
каза той. 
 
 
 
 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/balgarija-te-iska-provezhda-foruma-kariera-i-zhivot-zashto-v-balgarija.html
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Лидерите на страните от НАТО се събират в Брюксел  
Седмица на важни дипломатически срещи - държавните и правителствени ръководители на страните от НАТО се събират 
днес в Брюксел. България ще бъде представена от президента Румен Радев. 
Сред темите на срещата на пакта са отношенията с Китай и Русия, както и изтеглянето на натовските войски от Афганистан. 
Очаква се да бъде обсъдено и подобряването на отбранителните възможности както в Космоса, така и онлайн. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че се надява в бъдеще между страните от Алианса да има по-
голяма политическа съгласуваност. Това е и първо участие във форума за Джо Байдън в качеството му на американски 
президент. 
 
√ Министърът на икономиката отправи обвинения за завишени цени на ремонтите на язовири  
Министърът на икономиката Кирил Петков дава брифинг за медиите. Гледайте на живо. 
Тази събота и неделя посетихме още 2 язовира - 3 от общо 10-те завършени. Язовир "Пазар дере" и язовир "Злати Войвода 
3 и 4". По думите му тези язовири са празни, въпреки че са отчетени като завършени към 31 декември миналата година. 
По закон те не могат да бъдат завирявани. По думите му става въпрос за безстопанственост, тъй като протоколите не са 
завършени. 
2,350 млн. лева струва ремонтът на "Пазар дере", 1,913 млн. струва този на двата водоема - "Злати войвода" 3 и 4. 
Транспортните разходи са едни и същи, въпреки че става въпрос за различни области - Сливен и Ловеч. - 1,16 лв за 
превозване на земна маса на тон на километър, 5 пъти по-скъпо от пазарната цена. 
Оттук нататък Министерството на икономиката ще поиска Държавната консолидационна компания да обясни защо 6 
месеца не е предала тези язовири за експлоатация и защо цените са такива. 
Министър Петков отхвърли обвиненията, че инспектираните язовири са били изпуснати дни преди да ги посети. 
Всеки договор ще преминава през комисия за контрол към Министерството на икономиката, каза още Кирил Петков. 
 
√ Министърът на икономиката: Обществени средства са планирани и разходвани без адекватен контрол  
Ново напрежение по оста - служебен кабинет - бивши управляващи. 
В шестминутно видео министърът на икономиката Кирил Петков представя резултатите от проверка на едно от 
дружествата под негова юрисдикция - Държавната кон-со-лидационна компания. 
Основната критика е към подчинената строителна компания "Монтажи" заради ремонт за над 2 милиона лева на язовир, 
в който обаче почти няма вода. 
По-късно на брифинг за медиите от същото място - бившите управляващи заявиха, че язовирът е източен умишлено. 
Проверката на министър Петков сочи, че със свое решение от 2018 година Министерският съвет отпуска 500 млн лева на 
министерството на икономиката за текущи ремонти на язовири. 
Министерството от своя страна увеличава капитала на ДКК със същите 500 мл.н лева. След това компанията подписва с 
дъщерното си дружество "Монтажи" поне 266 договора на стойност 631 млн. лева изплатени авансово. 
"Монтажи" пък от своя страна превъзлагат ремонта на язовирите на избрани подизпълнители, които получават 50% аванс 
в различен размер. По думите на министър Петков това прехвърляне на подизпълнители ясно показва, че фирма 
"Монтажи" няма капацитета да изпълни възложените поръчки. 
Наред с това фирмата е и с наложен запор заради неплатени задължения към НАП и други кредитори. Въпреки това тя 
продължава да се разплаща през дъщерно дружество - „Монтажи” - София. 
Като пример за лошо управление на дружеството и съответно на министерството, Петков дава конкретен язовир, 
ремонтиран за над 2 милиона лева. 
„Намираме се в язовир „Пазар дере” до Ловеч, Министерството на икономиката е принципал на Държавната 
консолидационна компания, която извършва ремонтни дейности на язовири, чрез „Монтажи”. Този язовир е сред топ 
десет приоритета на държавата. В момента язовирът ни струва 2 млн. и 350 000 лева ето как изглежда", каза 
министърът на икономиката Кирил Петков. 
Петков показва и реката която трябва да пълни водоема но всъщност изтича свободно. 
"И единственото, което този язовир за 2 350 000, е успял да запази, е всъщност тази локва", каза министър Петков. 
Показа и съоръжение, част от което е стара бутилка от безалкохолна напитка, свързано електрически. 
„Не знам дали като технология бутилка от "Кока Кола" е най-добрият начин за този тип съоръжения. Но вярвам, че 
когато държавата похарчи 2 млн., съоръженията трябва да са по-добре от това", каза още той. 
В понеделник материалите от тази проверка ще бъдат предадени в прокуратурата. 
Отговорът на бившите управляващи не закъсня и на брифинг за медиите на същия язовир те обявиха, че той е източен 
умишлено за 3 дни за да може Кирил Петков да се снима на него и да заблуди обществото. 
Екс икономическият министър обясни, че на обекта е монтирана контролно-измервателна система, която да следи в 
реално време нивото на водата и от тази онлайн система се разполага с графики, на които ясно се вижда как на 31 май 

https://bntnews.bg/news/na-zhivo-ministarat-na-ikonomikata-otpravi-obvineniya-za-zavisheni-ceni-na-remontite-na-yazoviri-1159219news.html
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язовирът е пълен. 3 дни по-късно ситуацията там била коренно различна. По думите на бившите управляващи експертен 
съвет е одобрил и всички харчове по проекта. 
Наред с това ремонтните дейности по обекта били крайно наложителни, защото язовирът често е преливал и е причинявал 
множество катастрофи по минаващия наблизо републикански път София-Варна. 
 
БНР 
 
√ След постепенното отпадане на Covid мерките: Най-търсени на пазара на труда са нискоквалифицираните работници 
Водещите икономически центрове привличат най-много работна сила, сочи анализ на Института за пазарна икономика. 
Броят на заетите в страната остава сравнително постоянен. 
Последните данни за заетите в страната са от годината преди пандемията - над 2,3 милиона души. Най-много са наетите в 
София. Следват Пловдив и Варна, казва Адриан Николов от Института за пазарна икономика: 
„Големият град като че ли най-успешно успява да даде най-много възможности за най-широк профил от хора - от по-добре 
образовани до по-слабо образовани, със специализация в различни насоки на икономиката. От значение в случая са 
заплащането и стандартът на живот. Тъй като по-големите градове имат доста по-конкурентни пазар и на труда, съответно 
там и заплатите са по-високи“.  
Има и общини с под 1000 наети, а повече от половината от общините губят наети между 2018 и 2019 година.  
 След постепенното отпадане на ограничителните мерки вследствие на пандемията най-търсени на пазара на труда са 
нискоквалифицираните работници: 
„Появиха се много обяви за търсене на готвачи, на сервитьори, на шофьори и подобни професии. Това е големият фактор, 
който в момента всъщност движи тази динамика на трудовия пазар“.  
 
√ Всички банки с делови взаимоотношения със санкционираните по закона "Магнитски" са взели мерки  
Всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения със санкционираните по глобалния пакт „Магнитски“ 
граждани вече са предприели необходимите ограничителни мерки, съобщиха от БНБ. 
От там уточняват, че мерките включват блокиране на сметки, карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези 
мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на Службата за контрол на 
чуждестранните активи на Съединените щати, допълват от БНБ. 
БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани 
в списъци на американската Служба за контрол на чуждестранните активи  или аналогични списъци на Министерството на 
финансите на Република България, уточняват от Централната банка. 
Освен това Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност 
за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. За това се изисква уведомление 
от ДАНС, прокуратурата или съдебна инстанция. 
За допълнителните указания, изпратени до банките, БНБ е информирала Министерския съвет, ресорните министерства и 
ДАНС. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с 
прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото 
внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание. 
 
√ Дискусия за достъпно и ефективно правосъдие  
„Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“ е темата на дискусия, организирана от 
Министерството на правосъдието, след възникналото напрежение около проект, обсъждан в Съдийската колегия  на 
Висшия съдебен съвет. 
Целта на форума е да се поставят и обсъдят въпросите относно обхвата, съдържанието и критериите за структурата и 
правомощията на съдилищата в България, обясни миналата седмица служебният правосъден министър  Янаки Стоилов: 
„Това е въпрос, който не може да бъде решаван ведомствено, Защото той засяга подсъдността, достъпа и ефективността 
на правосъдието. Той по същество премахва Районния съд като основен първоинстанционен съд. Тези въпроси трябва да 
бъдат обсъждани по-задълбочено, комплексно и те не могат да бъдат въведени в действие без необходимите 
законодателни промени. Моят призив ще бъде на тази дискусия на този въпрос да не се гледа просто като на изпълнението 
на поредния проект, а на нещо, което много сериозно засяга осъществяването на правосъдие“. 
Още по темата - в предаването на „Хоризонт“ „Преди всички“ в разговора с Даниела Марчева от Висшия съдебен съвет 
след 8,30 ч. 
 
√ Дискусия на МК ще обсъжда свободата на словото  
По инициатива на Министерството на културата, идната седмица ще се проведе дискусия за медийната среда в България, 
чиято цел според министъра проф. Велислав Минеков е да отговори на въпроси като защо България е слязла от 34-о на 
112-о място по медийна свобода, за медийната собственост и за финансирането от държавата на частни медии. 
Министърът каза пред БНР, че иска дискусията да изясни чия е медийната собственост и как са били финансирани 
определени медии. 
"Тази тема е много парлива", каза още професорът и добави, че не е била обсъждана през годините. 
 
√ Проф. Денков: В училищното образование трябва да има деполитизация 
МОН пуска за публично обсъждане картата за висше образование 

https://bnr.bg/horizont/post/101477259
https://bnr.bg/horizont/post/101477259
https://bnr.bg/post/101482632/prof-velislav-minekov
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Интервю на Диана Янкулова с проф. Николай Денков в предаването ''Неделя 150'' 
"Повече от 1/3 от регионалните началници в образованието са ангажирани с партийна дейност, което е притеснително. 
Изненадващо е, че в закона няма ясно регламентирано изискване партийна политическа дейност да не се случва в 
училищната система. Този пропуск трябва да бъде преодолян. Висшето образование е освободено от политически 
доктрини. В училищното образование също трябва да има изискване за деполитизация на системата".  
Това коментира пред БНР служебният министър на образованието проф. Николай Денков. И допълни, че има сигнали за 
натиск върху учители и върху директори по време на предизборни кампании.  
"Важно е да се подготвим за следващата учебна година. Сегашната ще завърши сравнително успешно. Но това не ни 
успокоява, защото през последните години нямаме качествен скок нагоре в представянето на учениците въпреки 
значителното увеличаване на средствата в тази сфера... Трябва да се минимизира разликата между отделните региони и 
възрастовите групи".  
В предаването "Неделя 150" проф. Денков каза:  
"Имаме добър баланс между това колко места субсидира държавата и завършващите студенти. Във висшето образование 
има промяна в правилната посока, но не е достатъчна. За да могат университетите ни да се състезават с европейските, 
трябва да повишат значително научната си дейност... Почти сме готови с картата за висше образование, следващата 
седмица ще я качим за публично обсъждане".  
Интервюто с проф. Николай Денков можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ МЗ публикува за обществено обсъждане изменение в наредбата за медицинските стандарти  
Здравното министерство публикува за обществено обсъждане изменение в наредбата за медицинските стандарти. 
Пред "Хоризонт" директори на здравни заведения коментираха, че със законовите промени може да се стигне до 
некачествени здравни услуги. 
Според медиците, чрез измененията ще се даде възможност на всички болници да извършват сложни операции. 
Срокът за обсъждане на наредбата за медицинските стандарти е 8 юли. 
 
√ Германия закупи за 2 млн. евро данни от Дубай, за да разкрие данъчни измами  
Германският финансов министър Олаф Шолц потвърди в петък, че правителството е закупило данни за активите на 
германските граждани в Обединените арабски емирства (ОАЕ), за да разкрие масово укриване на данъци. Съобщава се, че 
продадената на немските власти информация струва 2 милиона евро и съдържа записи на хиляди данъкоплатци, които 
притежават земя и недвижими имоти в региона на Персийския залив. 
"Сега данните ще бъдат оценени от регионалните данъчни власти. Укриването на данъци не е леко престъпление, това си 
е престъпление", каза Шолц. Министерството на финансите заяви, че получените данни ще разкрият активи, скрити от 
данъци, както и трансгранични трансакции. 
Според по-ранни съобщения на "Шпигел" (Spiegel) информацията е била предложена от анонимен информатор в Дубай в 
замяна на пари и е била доставена под формата на компакт диск (CD). 
 
√ Лидерите на страните от НАТО се събират в Брюксел  
Президентът на Съединените щати Джо Байдън пристигна в Брюксел за вчерашната среща на върха на НАТО. България ще 
бъде представена от делегация, ръководена от държавния глава Румен Радев. В програмата на Радев са предвидени срещи 
с други държавни лидери. 
В петък генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че лидерите на съюзниците ще се договорят за промени в 
стратегическата концепция на Алианса 2030. 
Той подчерта, че последните от тях са направени през 2010 година в Лисабон, а оттогава светът доста се е променил, както 
и заплахите за сигурността и отбраната - в настоящата концепция Китай не е споменат изобщо, за климатичните промени 
се говори съвсем бегло, а отношенията на Алианса с Русия са били на съвсем друго ниво. 
Генералният секретар допълни, че сега те са в най-ниската точка от времето на Студената война.  
За да се намали напрежението, страните-членки ще обявят, че са против разполагането на ядрени ракети с наземно 
базиране в Европа по информация на изданието „Дифенс нюз“. 
Това става два дни преди предвидената среща между президентите на Съединените щати Джо Байдън и на Русия 
Владимир Путин в Женева. 
Движението около щаб квартирата на НАТО и части от белгийската столица бе силно ограничено поради мерките за 
сигурност.  
 
√ Г-7 в съперничество с Пекин с инфраструктурен план за трилиони долари  
Наситеният със събития втори ден от срещата на високо равнище на Г-7 в английското графство Корнуол, завърши с 
барбекю на плажа. По-рано лидерите обсъдиха разпределението на ваксините по света и одобриха голям план за подкрепа 
на инфраструктурни проекти в по-бедните страни. 
Новият проект на Г-7 е алтернатива на китайската инициатива „Един пояс, един път“. 
Една от основните теми през втория ден бе разработване на стратегия за противодействие на китайската конкуренция. 
Очаква се проектът да възлезе на около 40 трилиона долара. Целта е да се помогне на изоставащите държави да догонят 
богатите в инфраструктурата. Обърнато бе отново голямо внимание на разпределянето на ваксините и предотвратяването 
на пандемии в бъдеще. 

https://bnr.bg/post/101482588/prof-nikolai-denkov
https://bnr.bg/horizont/post/101482173/stoltenberg-otnosheniata-nato-rusia-sa-v-nai-niskata-si-tochka
https://bnr.bg/horizont/post/101482558/nato-shte-se-obavi-protiv-adreni-raketi-s-nazemno-bazirane-v-evropa
https://bnr.bg/horizont/post/101482558/nato-shte-se-obavi-protiv-adreni-raketi-s-nazemno-bazirane-v-evropa
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Към щедрите обещания за предоставяне на ваксини на по-бедните страни се присъедини и ЕС, който се очаква да изнесе 
700 милиона дози до края на годината. 
Участвалия в срещата председател на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус информира 
журналистите, че световните лидери са обсъдили хипотезата за изпускането на коронавируса от китайска лаборатория и 
че трябва да се поиска от Китай по-голяма яснота по въпроса. 
Сянка върху форума хвърля единствено Протокола за Северна Ирландия след като от проведените срещи на британския 
премиер Борис Джонсън с лидери от ЕС стана ясно, че не е постигнат напредък. 
Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която също присъства на срещата на върха на Г-7, написа в 
Туитър, че до този момент Евросъюзът е дарил 3 милиарда евро на инициативата КОВАКС, която е подкрепена от 
Световната здравна организация. Тази сума трябва да подсигури дози ваксини за страни с по-ниски доходи. 
Евросъюзът е експортирал 350 милиона дози ваксини, което е половината от продукцията му на ваксини, написа още Фон 
дер Лайен, както и уточни, че целта е до края на година на общността е да изнесе 700 милиона дози ваксини. 
 
√ Г-7 с критично комюнике към Китай  
Групата на седемте най-развити държави излезе с критично комюнике по отношение на Китай. 
Лидерите на Съединените щати, Япония, Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия предупредиха Пекин да 
зачита автономията на бившата британска колония Хонконг, както и правата на мюсюлманите в западната китайска 
провинция Синдзян. 
Г-7 заявиха още, че ще се противопоставят на едностранни опити за промяна на статуквото в Източно Китайско и Южно 
Китайско море. И призоваха за прозрачно и експертно проучване на произхода на Covid-19, който бе засечен за пръв път в 
китайския град Ухан. 
Президентът на САЩ  Джо Байдън подчерта, че до момента международните следователи не са били допуснати до 
лабораториите в Ухан - потенциален източник на заразата. 
 
√ Г-7 ще отпуска по 100 млрд. долара годишно на бедните страни  
Шестте най-развити западни икономики и Япония ще отпускат по 100 милиарда долара годишно в помощ на по-бедните 
държави. Това е записано в проект за комюнике, с което трябва да завърши тридневната среща на високо равнище в 
Корнуол. 
По въпроса за борбата с климатичните промени се очаква лидерите от Г-7 да се ангажират със строги мерки. Те ще обещаят 
да намалят почти наполовина въглеродните си емисии до 2030 година спрямо нивата от 2010-та година. Освен това 
седемте възнамеряват да спрат финансирането на въглищни проекти в развиващите държави и да предложат финансови 
компенсации на всяка страна, която прекрати употребата на въглища. 
Канцлерът на Германия Ангела Меркел заяви, че присъствието на новия американския президент Джо Байдън на срещата 
на Г-7, е дало нов тласък на разговорите: 
"Ние можем да работим по решения на тези проблеми с нов импулс. И мисля, че е много добре, че станахме по-конкретни" 
Заключителният трети ден на срещата на високо равнище на Г-7 в английското графство Корнуол е посветен основно на 
борбата с климатичните промени. 
Лидерите на Г-7 са изправени пред най-важните решения в човешката история свързани с климатичните промени, това 
заяви сър Дейвид Атънбъро, който ще присъства днес на срещата, в чийто дневен ред основна точка е намаляване на 
въглеродните емисии и възстановяване на биоразнообразието. Атънбъро предупреди преди срещата, че „хората са на 
ръба на унищожаването на цялата планета“. Очаква се Великобритания, Съединените щати, Канада, Япония, Франция, 
Германия и Италия да обещаят да намалят почти наполовина вредните емисии до 2030 година в сравнение с нивата от 
2010 година. 
Обединеното кралство вече пое ангажимент за съкращение с 58%. 
 
√ На срещата на Г-7 Борис Джонсън изрази оптимизъм за икономическото възстановяване  
Британският премиер Борис Джонсън заяви в петък, че са налични "всички причини да бъдем оптимисти" относно 
икономическото възстановяване след коронавирусната пандемия. По време на откриването на първата официална сесия 
на срещата на върха на Г-7 в Обединеното кралство той посочи, че водещите икономики "имат потенциал да отскочат 
много силно". 
Джонсън обаче предупреди, че Г-7 не трябва "да повтаря грешката от последната голяма криза, последната голяма 
икономическа рецесия през 2008 г., когато възстановяването не беше еднакво във всички части на обществото". 
Той заяви, че "неравенствата могат да бъдат затвърдени“ след пандемията и призова Г-7 "нашите общества да се приравнят 
на по-високо ново и да се възстановим по-добре“, включително "да създадем много, много милиони работни места с 
висока заплата и висококвалифицирани“, като страните адресират изменението на климата и преминаване към по-
екологични икономики. 
Британският премиер каза на останалите лидери на най-напредналите икономики в света, че срещата им на върха във 
формата Г-7 е шанс да се извлекат уроци от пандемията на коронавируса и да се гарантира, че те няма да повторят 
грешките, допуснати по време на пандемията. 
Обръщайки се към лидерите на Групата на седемте, както и на Европейския съюз, той каза: 
"Всъщност мисля, че това е среща, която наистина трябва да се случи, защото трябва да сме сигурни, че ще научим уроците 
от пандемията, трябва да се уверим, че няма да повтаряме някои от грешките, които несъмнено сме допуснали през 
последните около 18 месеца". 
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"И ние трябва да сме сигурни, че сега ще позволим на нашите икономики да се възстановят". 
Борис Джонсън също така каза пред останалите лидери на Г-7, че настоящата среща е трябвало да представлява затворен 
и неформален разговор "край огъня", но се е превърнала в "гигантски медиен цирк“. 
Докато нареждаше на медиите да напуснат срещата след встъпителните бележки, Джонсън каза: 
"Това беше замислено като приятелски разговори край огъня между великите демокрации в света, но се превърна в 
гигантски медиен цирк, в който трябва да се поздравяваме по няколко пъти". 
 
√ Северна Ирландия - кой ще е първи министър  
След срещата на Г-7 проблемите за британския премиер по отношение прилагането на Протокола за Северна Ирландия 
останаха. Лидерите на Европейския съюз, присъствали на срещата, категорично заявиха, че Борис Джонсън трябва да 
спазва сключените споразумения. Проблеми обаче има и в самата Северна Ирландия, където не е сигурно дали избраният 
от най-голямата партия на юнионистите за първи министър Пол Гиван ще бъде одобрен на поста. 
Бъдещето на северноирландското правителство виси на косъм след като стана ясно, че републиканската партия „Шин 
Фейн“ отказва да одобри кандидатурата на Гиван за първи министър. 
Новият лидер на Демократичната юнионистка партия Едуин Пуутс номинира Пол Гиван като наследник на Арлийн Фостър, 
която официално се оттегля днес от поста, но за да бъде назначен се изисква и одобрението на „Шин Фейн“, която 
официално участва в подялбата на властта. 
Ако двете най-големи партии не постигнат решение до 7 дни няма да може да бъде сформирано правителство и почти със 
сигурност ще се наложи спешен избор за първи министър. Арлийн Фостър, която бе начело на Демократичната юнионистка 
партия пет години, бе принудена да подаде оставка след бунт на депутатите от нейната партия във връзка с Протокола за 
провинцията. 
Пуутс може да назначи министри, но не и първи министър и заместник-първи министри без одобрението на двете партии 
съгласно регламента. 
От „Шин Фейн“ обвиняват юнионистите в постоянно блокиране на приемане на законодателство за ирландския език, така 
че със сигурност ще поискат да изтъргуват това срещу ратифицирането на номинацията на Пол Гиван. 
 
√ Ефектът от глобалния минимален корпоративен данък, каква е разумната ставка 
Тема на Марта Младенова в предаването ''Събота 150'' 
Международната система за облагане ще претърпи най-голямата си промяна от близо столетие, след като финансовите 
министри на седемте най-силни икономики в света се споразумяха за минимален глобален корпоративен данък със ставка 
поне 15%. И докато политическите анализатори виждат революционна стъпка към по-справедливо облагане на печалбите 
на големите корпорации, данъчните експерти предупреждават, че дяволът е в детайлите, а мултинационалните компании 
имат екипи, които могат да заобиколят всеки закон, за да се бъдат ударени от високите корпоративни ставки. Ако изобщо 
се стигне до въвеждането на глобалния минимум, то ще бъде със сигурност след няколко години, прогнозираха за "Събота 
150" професор Джон Къртън - преподавател в Университета в Торонто, който е част и от изследователска група на Г-7 
и професор Луси Гадeнот университета "Уоруик". 
Финансовите министри на страните от Г-7 се договориха за въвеждането на глобален корпоративен минимален данък със 
ставка "поне 15%". Това изречение обиколи международния новинарски обмен точно преди седмица светкавично, а 
анализаторите веднага сблъскаха позициите си - едни са категорични, че това ще доведе до справедливо облагане, а други 
предупредиха - очакват ни обедняване и разтваряне на ножицата между бедни и богати. Да не бързаме със заключенията 
е първият отговор на професор Джон Кърън, който преподава в Торонто и е част от изследователска група с фокус 
политиката на седемте най-големи икономики в света - Съединените щати, Япония, Германия, Великобритания, Франция, 
Италия и Канада. 
"Настоящото споразумение, постигнато от финансовите министри на страните от Г-7, е революционна стъпка в промяна на 
глобалната система за данъчно облагане, която е създадена преди близо век. Постигнатото споразумение се състои от два 
стълба - единият е минимален данък, който всяка корпорация трябва да плаща на собственото си правителство, а другият 
- да плаща данък на страната, в която продава и реално прави приходите си. 
Началото, защото това е само начало, ми се струва адекватно. Говорим за 15% минимален корпоративен данък. За онези 
компании, които имат печалба, надвишаваща 10% марж за най-големите и най-печеливши мултинационални предприятия, 
20% от приходите да остават в държавата, където са генерирани. Мисля, че и в двата случая ставката трябва да е по-висока. 
Президентът на Съединените щати и още няколко лидери на държави от Г-7 са съгласни с това", коментира Къртън, като 
подчерта, че се очаква остра реакция от държави - данъчни убежища като Ирландия, Люксембург - тоест страни - членки 
на Европейския съюз, които биха могли да сложат прът в преговорите, както и Лихтенщайн - въпреки че няма членство в 
Евросъюза, тази малка държава е в сърцето на Европа. И още - силните държави искат своето: 
"Трябва да видим и британците, които имат няколко данъчни убежища - и вътре в територията си, и в отвъдморските й 
територии - например в Карибския басейн, където са Вирджинските острови, могат да се справят с болката от глобалния 
минимум. Всъщност, Лондон настоява финансовият център вътре в града - Лондонското сити, също да бъде изключение 
от правилото". 
Следващата важна стъпка е срещата на Г20, където трябва да се чуе гласът на Индия, Китай и Турция, а оттам не е сигурно, 
че ще има позитивна реакция, допълни Къртън и отбеляза, че американският президент Джо Байдън ще си има вътрешни 
проблеми заради глобалния минимум: 
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"И също така все още не знаем дали, как и кога президентът Джо Байдън ще убеди Сената, който контролира данъчната 
политика и разходите от хазната. В него обаче половината сенатори са републиканци, а те исторически са против по-
голямото облагане на богатите.  
Професор Луси Гадeн от университета "Уоруик" също е предпазлива в оценките си преди да се види резултат от срещите в 
по-разширен формат: 
"Сега е необходимо съгласието на повече държави. Следващата среща на Г-20 ще бъде от изключителна важност за това. 
Необходимо е да се уточнят детайлите, така че новата система да не създаде и нови възможности за заобикаляне на 
данъчното облагане. 
Не всички данъчни убежища са еднакви. Споменахте за Ирландия, която има едно от най-ниските в света корпоративно 
облагане - 12,5%. Има и други причини технологичните гиганти да инвестират в Ирландия - страната предлага 
квалифицирана работна ръка и е член на Европейския съюз, което означава - достъп до единния европейски пазар. Също 
така страната има много добра правна рамка, така че изобщо не е сигурно, че Ирландия ще изгуби толкова, колкото 
Бермуда например". 
Джон Къртън вече сподели мнение, че ставката на глобалния корпоративен данък трябва да е по-висока от 15%. Съгласна 
ли е и Луси Гаден? 
"Решението за ставката на глобалния корпоративен минимален данък трябва да бъде взето от гражданите на големите 
държави. Очевидно е, че не може да бъде твърде ниска ставка, защото в такъв случай ще се изгубят много постъпления в 
хазната. Например 5% - това означава "Гугъл" да плаща 5%, докато останалите компании в страната се облагат с 20 на 
сто. Нека подчертаем, че споразумението е за „поне 15%“, което означава, че нищо не пречи на държавите да сложат по-
висока ставка от 15 на сто". 
Каква трябва да е позицията на България, след като у нас корпоративната ставка е 10%? 
"Държавите ще запазят правото да облагат с каквато ставка решат малките компании. В много държави малките компании 
се облагат с по-ниска ставка или имат някакви допълнителни облекчения при облагането. Към момента глобалният 
минимум е договорен само за големите компании, а не за малките - дори и да имат международна дейност". 
Ясно е, че текстовете са насочени основно към технологичните гиганти, макар че в поне този вид на споразумението, може 
да се окаже, че "Амазон" ще се "промъкне“ под 10-процентния марж, коментират анализаторите и припомнят, че наистина 
"дяволът е детайлите", които ще бъдат прецизирани още много дълго време. И все пак - ще платят ли големите 
технологични компании справедлив данък? 
"Знаете, че 100-те най-големи корпорации са основно в дигиталния бизнес. Те направиха много големи печалби, но в някои 
случаи изпълнителните им директори и собствениците дори не платиха стотинка на собственото си правителство като 
данък. През пандемията те умножиха многократно печалбите си. Това са най-богатите сред богатите, така че е много добра 
начална точка за подобен глобален данъчен режим". 
А фармацевтичните гиганти? 
"Фармацевтичните компании все още не са в тази позиция. Те се движат в тази посока, но някои от тях не са толкова 
печеливши. Освен това ние сме длъжни да им оставим достатъчно печалба или поне надежда за такава, за да продължават 
да инвестират в разработки за ваксини, които са ефективни и за новите варианти на коронавирус, за които вероятно все 
още дори не предполагаме". 
Чак когато бъдат ясни детайлите и държавите могат да преценят как ще се променят постъпленията им от данъци, ще стане 
ясно дали и ще има цялостно преформулиране на данъчните системи в някои от страните. Реакцията на големите 
корпорации и потенциалните промени в бизнес моделите им също са ключов елемент от начина, по който ще изглежда 
новият международен данъчен ред, категорични са експертите. 
 
√ Путин обяви очакванията си от срещата с Байдън  
Продължаването на руско-американския Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия е проява на 
професионализъм от стана на американския президент Джо Байдън. Това заяви в телевизионно интервю президентът на 
Русия Владимир Путин. 
Владимир Путин изрази надежда, че личната му среща с Джо Байдън на 16 юни в Женева ще създаде условия за 
възобновяване на руско-американския диалог по въпросите от взаимен интерес. По думите му това са стратегическата 
стабилност и контролът на въоръженията, регионалните конфликти, глобалните екологични проблеми и икономиката: 
"Има за какво да говорим. Има общи теми. Ако след срещата създадем механизми за работа по всички тези направления, 
струва ми се, че това вече би било добре и бихме могли да кажем, че срещата не е била напразна".  
Путин посочи, че Русия е готова да предава на Съединените щати киберпрестъпници, ако бъде подписано съответното 
споразумение и американската страна поеме същите ангажименти. 
"Въпросът с киберсигурността е един от най-важните днес, защото изключването на цели системи води до много тежки 
последици, а се оказва, че това е възможно", каза руският президент.  
В Женева Владимир Путин и Джо Байдън ще се срещнат за първи път в качеството си на президенти на Русия и на 
Съединените щати. Ще припомня, че двамата имаха среща в Москва през 2011г. година, когато Байдън беше 
вицепрезидент, а Путин – министър-председател. 
 
√ САЩ и Япония обявиха двустранно партньорство за чиста енергия  
САЩ и Япония обявиха в петък инициатива за подпомагане на борбата с изменението на климата, наречена Японско-
американско партньорство за чиста енергия (JUCEP). 
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Според направеното съвместно изявление, партньорството има за цел "да подкрепи страните от Индийско-Тихоокеанския 
регион и в останалия свят, за да ускори усилията им за декарбонизация и да се постигне енергийна сигурност и устойчив 
растеж". 
Ключовите области на сътрудничество в рамките на партньорството включват освен това възобновяеми енергийни 
източници, модернизация на електроенергийната мрежа, ядрена енергия и технологии за декарбонизация. В 
инициативата също така се отбелязва, че страните възнамеряват да ангажират частния и държавния сектор "за 
идентифициране и увеличаване на търговските възможности в енергийния преход и декарбонизацията". 
Още през април японският премиер Суга обяви, че двете страни възнамеряват да работят заедно по борбата с изменението 
на климата, като този въпрос ще бъде и една от основните теми за разговори по време на започналата в петък среща на 
върха на Г-7. 
 
√ Край на ерата "Нетаняху", Израел има нов премиер  
Бенямин Нетаняху е свален от властта, Нафтали Бенет е новият премиер на Израел. След гласуване в парламента Бенет 
беше избран за премиер на Израел, предаде АФП. 
Така се слага край на 12-годишното управление на досегашния премиер Бенямин Нетаняху. Вотът е съпроводен от протести 
за и против дългогодишния министър-председател. 
"60 членове на Кнесета гласуваха за доверие на правителството, 59 гласуваха против, един се въздържа", заяви 
председателят на парламента Мика Леви след приключване на откритото гласуване на депутатите. Сесията в Кнесета беше 
излъчена пряко от парламентарната пресслужба. 
В следващите няколко часа се очаква новият кабинет да положи клетва, с което ще се сложи край на 12-годишното 
постоянно управление на Бенямин Нетаняху, съобщиха от пресслужбата на израелския парламент. 
Нафтали Бенет, крайнодясният депутат, който замени Бенямин Нетаняху като министър-председател, обеща, че 
коалицията ще "представлява целия Израел". 
Той също се зарече, че пъстрата коалиция от идеологически съперници ще се противопостави на подновяването на 
сделката за иранската ядрена програма. 
"Израел няма да позволи на Иран да има ядрени оръжия", каза Бенет преди специалната сесия, на която беше сложен 
край на 12-годишното управление на Нетаняху. 
Конфликтният министър-председател Бенямин Нетаняху се зарече преди сесията, че израелската опозиция ще има силен 
и ясен глас, ако бъде свален от власт, което вече е факт. Безпрецедентната коалиция между лидера на центристката 
опозиция Яир Лапид и ултранационалистът Нафтали Бенет има мнозинство от едва един депутат в израелския парламент. 
Милионерът  Бенет ще бъде премиер две години, а след това поста ще заеме бившият телевизионен водещ - Лапид. 
Двамата ще бъдат начело на правителство, в което влизат 8 партии от целия политически спектър, а в управлението за 
първи път влиза и формация, която представлява 21% от арабското малцинство в Израел. 
Вотът в Кнесета е съпровождан от контрапротести на равини на Западната стена на Ерусалим в защита на Бенямин 
Нетаняху, както и от протести против бившия премиер. Опонентите му започнаха тържествата за края на 12-годишното му 
управление още снощи с възгласи „Чао, чао, Биби!“ 
„Шокирана съм, че израелският народ позволи на този диктатор и психопат да ръководи страната 12 години. Ние сме 
интелигентен народ и как позволихме да повлече страната надолу - не разбирам“. 
По думите на самия Нетаняху новата управляващата коалиция е най-голямата изборна измама в историята на Израел и 
новите управляващи не отразяват волята на избирателите. 
Новият алианс бе сформиран по-рано този месец от Яир Лапид. 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: Наетите се концентрират в големите икономически центрове 
Разпределението на наетите и относителния им дял ясно очертават водещите регионални икономики и най-добре 
развитите местни пазари на труда  
Водещите икономически центрове са магнит за работна сила. Това е следствие от по-добрите работни места, които 
предлагат по-високо заплащане и по-добрата възможност за реализация. Разпределението на наетите и относителния им 
дял ясно очертават водещите регионални икономики и най-добре развитите местни пазари на труда, пише Адриан 
Николов от Института за пазарна икономика. 
По последни данни за 2019 г. броят на наетите по трудово и служебно правоотношение общо в страната надхвърля 2,32 
милиона души, като броят им остава относително стабилен спрямо предишната година. Най-голям е броят им в столицата 
– 768 хиляди души, следвана от Пловдив със 145 хиляди души и Варна със 129 хиляди. Общините с над 20 хиляди наети са 
общо 17. Общините с под 1000 наети са 76, с под 2000 – 132, или половината от всички. Очаквано предвид голямото им 
население, всички общини в челните двадесет са областни центрове. 
Между 2018 и 2019 г. най-голям ръст на наетите – със 17,4 хиляди души – се наблюдава в столицата, резултат както на 
много динамичния пазар на труда и голям брой свободни работни места, така и на положителната миграция в пред 
кризисния период. В рамките на година наетите в Пловдив нарастват с почти 3 хиляди души, а значителен ръст се 
наблюдава и във Враца (796 души), Димитровград (573 души) и Ботевград (541 души). Повече от половината общини обаче 
губят наети между 2018 и 2019 г., като най-сериозен е спадът в Раковски (-1769 души), Казанлък (-1569 души) и Бургас (-
1505 души). 

https://bnr.bg/horizont/post/101477333/opozicionni-partii-v-izrael-postignaha-saglasie-da-sastavat-pravitelstvo
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Относителният дял на наетите е белег за активността и динамичността на местните пазари на труда[1]. Отнесен към 
населението на 15 и повече години (което включва и хората в пенсионна възраст), най-голям е делът на наетите в малки 
индустриални общини – Челопеч (86%), Сопот (84%), Девня (83%), Раднево (73%), като тези много високи дялове отразяват 
обстоятелството, че тези общини привличат много работна сила от съседни общини. Челната петица се допълва от 
туристическия център Несебър (70%), а делът на наетите спрямо населението на столицата е 68%. В 253 общини обаче 
делът на наетите е под 50% от населението на 15 и повече години. 
 

 
 
Последиците от пандемията през 2020 г. обаче най-вероятно водят със себе си и значителни изменения в регионалната 
карта на наетите. Ръстът на безработицата, на който бяхме свидетели беше концентриран в големите икономически 
центрове и по-малките общини, където туризмът е водещ икономически отрасъл, и по тази причина можем да очакваме, 
че общинските данни за наетите през кризисната година ще отразят тази динамика и съответно ще затвърдят лидерството 
на малките индустриални общини.  
[1] Трябва да се има предвид, че делът на наетите по трудово и служебно правоотношение не отговаря на 
коефициента на заетост, тъй като в броя на наетите се включва и ежедневната трудова миграция, тъй като 
източникът им са отчетите на фирмите и организациите към статистическия институт. 
 
Капитал 
 
√ "Булгатрансгаз" затъва в дългове покрай "Турски поток" 
Държавната компания вече има 2.57 млрд. лв. задължения и излиза на счетоводна загуба за 2020 г. 
Над 250% ръст на задълженията до невероятните 2.57 млрд. лева отчита държавният газов оператор "Булгартрансгаз" през 
2020 г. От финансовия отчет на дружеството се вижда, че задълженията към банки се увеличават от 391 млн. лв. до 922 
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млн. лв., а търговските и други задължения на дружеството пък направо избухват - от само 10 млн. лв. в началото на 2020 
г. до внушителните 1.25 млрд. лв. в края на годината. 
Заедно с това наличните парични средства и еквиваленти в "Булгартрангаз" намаляват от 572.3 млн. лв. до 336.5 млн. лева. 
На този фон дружеството отчита печалба 115 млн. лв. от оперативната си дейност - пренос на природен газ. Но след 
приспадане на огромните курсови разлики (-41.6 млн. лв.) и данъците реалната печалба за периода е 72.5 млн. лв., като 
намалява с над 30% на годишна база. Извън това обаче са направени и преоценки на наличните количества природен газ 
в хранилището "Чирен" и преносната мрежа, с отчитането на които дружеството реално излиза на загуба 25.6 млн. лева 
при положителен финансов резултат 103.3 млн. лв. за 2019 г. 
Накратко: в годината, в която се изграждаше продължението на "Турски поток", финансовото състояние на 
"Булгартрансгаз" драматично се влошава. Разбира се, срещу всички тези разходи и задължения стоят инвестициите в нова 
газопреносна мрежа, които, поне на теория, би трябвало да се изплащат в бъдещите години. Засега обаче те се виждат 
само като придобити активи - общо за дружеството промяната е от 2.58 на 4.55 млрд. лева. 
"Турски поток" виси с 1.25 млрд. лв. 
През миналата година държавният газов оператор е платил за придобиване на имоти, машини и съоръжения 1.08 млрд. 
лв. при 687.4 млн. лв. през 2019 г. Въпреки това само за продължението на "Турски поток" през страната остават да се 
дължат още 1.25 млрд. лева. Отделно са задълженията за компресорните станции, за да може проектът за пренос на руски 
газ от Турция до Сърбия да заработи, както и ангажиментите по десетките по-малки проекти за газопроводи и подмяна на 
стари трасета. 
По договора със саудитския консорциум "Аркад", който изграждаше "Турски поток" и беше на практика превзет от 
руснаците, въпросните средства ще се изплащат на вноски в период от 10 години при годишна лихва 4.1%. Въпреки че през 
миналата година "Булгартрансгаз" неколкократно заяви, че осигурява заемно финансиране при по-изгодни условия, с 
което да предплати на "Аркад", за да си спести разходи, сега от отчета се вижда, че това едва ли ще се случи. Ясно е 
записано, че въпросните 1.25 млрд. лв. ще се дължат при лихва 4.1% до 1 януари 2031 г. 
Потреблението на газ 
Извън финансовите параметри, от отчета на "Булгатрансгаз" става ясно, че през 2020 г. потреблението на преносен газ в 
страната е намаляло с 12.9%. До голяма степен това може да се обясни с ограниченията заради коронавируса, които 
доведоха до спирането на някои индустриални консуматори в периода април - септември. Именно тогава пренесените по 
националната мрежа количества природен газ са с 20 - 30% по-малко. Обратното - през октомври и ноември има ръст 
съответно с 32% и 24% на годишна база. 
При транзитния пренос на газ също има големи промени. Пренесените количества по дългосрочния договор с "Газпром" 
за поредна година спадат с повече от 50% - за 2020 г. са били 3.1 млрд. куб.м, за 2019-а - 6.9 млрд. куб.м, а за 2018-а са 
отчетени 14.3 млрд. кубика. Това е така заради отпадналия транзит към Турция, след като "Газпром" пусна в действие 
"Турски поток". 
"Булгартансгаз" все пак е успял да компенсира част от това, като е пренесъл количества на други газови търговци и 
доставчици, които за миналата година са приблизително 3.9 млрд. куб.м - основно алтернативните доставки за българския 
пазар през Гърция, както и вероятно малък пренос към Румъния. 
 
√ Износът е с нов рекорд през април 
В чужбина са продадени български стоки за 5.75 млрд. лв., което е с 48% над кризисния април 2020 г. и е най-високата 
постигана месечна сума  
Стойността на продадените български стоки в чужбина през април превишава рекордната сума от предходния месец с 10 
млн. лв., като така общо износът леко превишава 5.75 млрд. лв. за месеца. Никога дотук България не е отчитала месечно 
толкова голям износ в стойност. 
Числото, очаквано, е значително над отчетеното през същия период на миналата година (с 48%), който беше "най-
затвореният" заради пандемията месец. Увеличението е видимо както на пазара на ЕС, така и при трети страни. Съдейки 
по подробната разбивка на данните, която е налична само за трети страни засега, високото ниво на продажбите отчасти се 
дължи на инфлацията при цените на някои суровини като медта и петрола. Числата обаче показват и възстановяване при 
производителите на машини, части и електротехника. 
Вносът на месечна база се свива, но на годишна също расте - с 52.5% до малко над 6 млрд. лв. през април. От разбивката 
на търговията с трети страни (където повишението е цели 45% на годишна база) става ясно, че част от растежа идва от 
инфлацията, видима през вноса на медни руди и продукти и сурови нефтени масла. 
Втори месец с рекорд 
С най-голям принос към растежа на експорта към трети страни през април остават продажбите на мед и медни стоки, 
където заради по-висок експорт на рафинирана мед и медни сплави в необработен вид общият ръст е 50.7% на годишна 
база до 311 млн. лв. Увеличението идва от по-високата цена на медта на международните пазари, докато изнесените 
количества в трети страни намаляват. 
С над 40% растат и продажбите на машини и апарати, електроника и електротехника, като общата стойност на експорта 
към трети страни от тези две групи достига 268 млн. лв. при 187 година по-рано. Това обаче е лек спад спрямо пиковия 
месец март, когато общата сума на продажбите достигна 321 млн. лв. 
Като цяло износът на български стоки към трети страни достига 1.86 млрд. лв. през април при малко над 2 млрд. лв. месец 
по-рано и малко над 1.44 млрд. лв. година по-рано. Големият фактор за месечното понижение са по-слабите продажби на 
пшеница (двойно под реализираното през март). 
Европейският бум през март 

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/16/4127009_kak_rusiia_si_vze_gazoprovoda_i_3_mlrd_leva/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/16/4127009_kak_rusiia_si_vze_gazoprovoda_i_3_mlrd_leva/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/22/4130385_bulgariia_e_promenila_sroka_na_dogovora_s_arkad_za/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/02/10/4173000_bulgartransgaz_iska_da_vzeme_nov_kredit_ot_155_mln_evro/
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През април търговията с ЕС продължава да бумти, съдейки по данните на националната статистика. Износът на български 
стоки към държави от ЕС се увеличава с 59% на годишна база и с 4.3% на месечна. 
Според подробната разбивка за март (когато увеличението също беше двуцифрено) и тук фактори са цената на медта и 
усиленото търсене на машини, части и апарати от на европейския пазар. 
Количествата изнесени мед и медни стоки (голяма част нерафинирана мед) от България към Европа остават приблизително 
без промяна на годишна база, но сумата на продажбите расте с 65% през март. Фактор за повишението е и износът на 
златни руди, където продажбите растат от 67 млн. лв. през март 2020 на 165 млн. лв. година по-късно. Тук увеличението е 
както заради количествата, така и заради цената на златото. 
Добра новина е и значителният ръст в групите за машини и части, които са сред най-големите в българския износ към ЕС. 
Например експортът на машини, апарати и техните части се повишава с 20% на годишна база през март до 354 млн. лв. 
заради по-силни продажби на хладилници и фризери, части за двигатели и турбини, помпи за течности, арматурни 
артикули за тръбопроводи и резервоари. 
Износът на стоки от групата на електроника и електротехника пък се повишава с 36% до 467 млн. лв. през март и това се 
дължи на продажбите на жици и кабели, където вероятно има ценови ефекти, части за апаратура за управление на 
електрически вериги и табла и конзоли за електрическо управление и разпределение. Експортът на автомобилни 
компоненти също се възстановява, но най-значителен е растежът при електрическите и обикновените велосипеди - 
съответно 57% (до 66 млн. лв. за месеца) и 75% (до 27 млн. лв.). 
 
Дневник 
 
√ Служебният премиер: Заварихме хаос, опитваме да оправим това  
Заварихме един хаос в много сегменти от изпълнителната власт. Опитваме се по най-добрия начин да оправим това. За 
съжаление възможностите и времето са ни малко, но се надяваме този процес да продължи и в близките години, каза в 
събота пред "Дарик радио" служебният премиерът Стефан Янев. Той допълни, че два месеца не може да се промени 
начина на управлението на държавата. 
Премиерът посочи, че има съпротива срещу действията на служебното правителство. В отговор на въпрос той каза, че не 
води статистика колко души в държавната администрация са били сменени. 
"Определящото е професионализмът и отчетността на всички в държавната работа. Работата е в интерес на обществото. 
Вторият принцип е дали тези хора професионално осъществяват действията си в обществен интерес. Това са критериите. 
В това отношение са направени вече редица кадрови промени. Ако новоназначените хора не отговарят на тези критерии, 
ние сме ги назначили, ние ще ги освободим", каза Стефан Янев. 
Според него както санкциите по закона Магнитски, така и посещението на Кьовеши, са сигнал към България от нейните 
съюзници. "Те ни дават сигнал, че знаят, но не могат да ни свършат работата", коментира служебният премиер. 
Говорейки за инцидента с МиГ-29, при който загина пилотът, Янев каза, че трагедията е в резултат на неглижирането на 
българската армия в продължение на години. 
 
√ Изборната агитация ще струва на държавата два пъти по-малко, отколкото през март  
Двойно по-малко пари от държавния бюджет за предизборна агитация ще получат участниците в изборите на 11 юли. За 
разлика от вота на 4 април, за който бяха раздадени почти 1 млн. лв. за т.нар. медийни пакети, този път сумата възлиза на 
около 550 хил. лв. От това финансиране ще се възползват 10 партии, 4 коалиции и 1 независим кандидат. 
Медийните пакети са финансовите средства, получавани от формациите, които нямат право на държавна субсидия - 
партиите, които на последните парламентарни избори са спечелили под 1% от действителните гласове, и коалициите, 
взели под 4% от гласовете. Целта е за следващия вот те да могат да финансират участията си в медиите по време на 
кампанията и да публикуват политическа реклама в социалните мрежи. 
По закон максималният размер на т.нар. медийни пакети е 40 хил. лв. Според решение на Централната избирателна 
комисия партиите и коалициите ще си разпределят 546 667 лв., а още 5 хил. лв. ще отидат при независимия кандидат за 
депутат Давид Леви. 
Общият разход за медийни пакети възлиза на 551 667 лв. 
ВМРО - със субсидия и медиен пакет 
Участниците в кратко съществувалия 45-и парламент - ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ", БСП, ДПС, "Демократична България" 
и "Изправи се! Мутри вън", няма да получат парична помощ. Преди три месеца на повечето от тях се полагаха средства - 
ГЕРБ получи заради коалицията със СДС, "Има такъв народ" и "Изправи се! Мутри вън" взеха, защото за първи път се явиха 
на избори, а "Демократична България" - защото никой от членовете на коалицията нямаше право на субсидия. 
Доскорошният партньор в управлението - ВМРО, обаче ще получи финансиране, въпреки че на изборите взе 3.64% от 
бюлетините и има право на държавна издръжка. Причината е, че на 11 юли партията на Красимир Каракачанов ще се яви 
в коалиция с две други формации - "Воля" на Веселин Марешки и НФСБ на Валери Симеонов, които нямат право на 
държавна субсидия, тъй като отидоха заедно на изборите през март и не прескочиха 4-процентната бариера. Така заради 
участието на "Воля" - НФСБ новото обединение "Българските патриоти" ще получи близо 27 хил. лв. за медийни пакети. 
На предишните редовни избори именно ВМРО, "Воля" и НФСБ бяха рекордьорите по разходване на средства за рекламна 
кампания, сочи проучване на Института за развитие на публичната среда. Според него коалицията "Воля" - НФСБ е 
похарчила 1 154 658 лв., а партията на Каракачанов - 623 736 лв. По традиция най-големият разход, който партиите и 
коалициите декларират преди избори, е този за медийно отразяване. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/06/11/4220397_bnb_naloji_ogranichitelni_merki_spriamo/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/06/11/4219805_nezavisimost_na_vsiaka_cena_kljuchovata_fraza_na/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/06/09/4218742_incidentut_s_mig-29_iztrebitel_izchezna_v_cherno_more/
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По закон, за да бъдат отразявани, политическите формации трябва да сключат договор с доставчиците на медийни услуги 
- електронни, печатни и онлайн медии, които предварително са обявили публично условията и тарифите си за отразяване 
на предизборната кампания. Цените трябва да са едни и същи за всички партии, коалиции, инициативни комитети и 
регистрирани кандидати. Тарифите на обществените медии - БНР и БНТ, се определят от Министерския съвет. 
По данни на Института за развитие на публичната среда на парламентарните избори през април най-много средства от 
медийни пакети е привлякла телевизия "Евроком" - 414 600 лв. Общо 18 политически субекта са насочили средства от 
медийните си пакети към телевизията. На второ място по привлечени средства е БНТ със 191 794 лв. от 12 сключени 
договора. Най-много средства към обществената телевизия са насочени от коалиция "Демократична България" (37 500 лв.) 
и коалицията "Изправи се! Мутри вън!" (28 500 лв.). Третата най-предпочитана медия е "Офнюз" ("Офф медия") с 65 000 
лв. 
 
 

 
 
 
√ Кьовеши между очакванията и реалността  
Анализът е препубликуван от сайта "Тоест". 
Лаура Кьовеши завърши посещението си в България, първото в държава от Европейския съюз след 1 юни 2021 г., когато 
официално стартира работата на Европейската прокуратура. Визитата ѝ беше обявена ден преди властите в САЩ да 
оповестят санкциите си по закона "Магнитски" за шестима български граждани, между които олигархът в изгнание Васил 
Божков и бившият депутат от ДПС Делян Пеевски. 
В същия ден, в който европейската главна прокурорка пристигна в София - на 10 юни, Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) представи Доклада си за 2020 г. Службата е проверила осем съмнения за измами с европейски средства 
в нашата страна, а за периода от 2016 до 2020 г. са констатирани 1275 случая на нередности със структурните фондове и 
средствата за развитие на селските райони. 
Отново в четвъртък на заседание на Европейския парламент депутатите дискутираха нарастващия риск от злоупотреба с 
бюджета на ЕС и настояха Европейската комисия бързо да се заеме с тежките нарушения на принципа на правовата 
държава в някои държави членки, които сериозно застрашават справедливото, законосъобразно и безпристрастно 
разпределение на средствата в Съюза. В противен случай може да се стигне до съдебно производство срещу Комисията, 
която не прилага регламента за обвързаност с условия за спазване на принципа на правовата държава. 
Съвпадението на визитата на главната прокурорка на ЕС в България с тези събития може и да е случайно. Но едва ли. 
По-вероятно е г-жа Кьовеши да е разполагала с предварителна информация относно задействането на закона "Магнитски" 
срещу български олигарси и държавни служители. Това е достатъчно сериозна причина тя да започне от България 
обиколката си на държавите, които участват в създаването на Европейската прокуратура. Още повече че делата от нашата 
страна ще бъдат под нейното пряко наблюдение, заедно с тези от Германия и Латвия, потвърди Лаура Кьовеши на 
пресконференцията си пред български медии. 
В Европейската прокуратура вече са пристигнали дела от националните власти и от OLAF, а само за една седмица са 
подадени над сто сигнала. Това съобщи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс след края на Съвета "Правосъдие 
и вътрешен ред", проведен в Люксембург, на който е присъствала и Кьовеши. 

https://openparliament.net/2021/06/09/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/
https://toest.bg/kovesi-mezhdu-ochakvaniyata-i-realnostta/?fbclid=IwAR1Y35rqoiSRftm99UX-KZTrHKUiLz2u3uWUqoPMPbnn-SzOo8OAK16RxoQ
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Досега са делегирани 88 прокурори от 20 страни, а общият им брой ще бъде 140. Очевидно този процес върви трудно и 
среща съпротива не само в България. Затова безспорно една от причините за идването на европейската главна прокурорка 
у нас е необходимостта от ускоряване на процедурата за избор на още шестима делегирани европейски прокурори от 
България. Тази процедура ще бъде отворена следващата сряда и няма краен срок. 
"Има правила, по които процедурата трябва да бъде проведена тук. След това ще оценим кандидатите - надявам се те да 
ги изпълнят. Аз съм консервативна. Ако те не покрият критериите, няма да отправя предложение за назначенията им." 
Кьовеши посочи като предизвикателство факта, че Европейската прокуратура в София не е напълно представена. 
Прокурорите, които предстои да бъдат избрани, трябва да са опитни, смели и дръзки, да са напълно независими и да имат 
опит в разследване на финансови измами, корупция и пране на пари. Освен делегираните прокурори трябва да бъдат 
определени следователите и разследващите полицаи, които ще работят с тях. "Необходима е дискусия и да намерим 
решения. Ако не можем да работим с необходимите ресурси и капацитет, не можем да бъдем ефективни", допълни тя. 
Но защо Кьовеши държи България да бъде представена с 10 делегирани европейски прокурори? 
Отговорът на този въпрос е ключ към всички останали, които бяха отклонени, съвсем резонно, от главната прокурорка на 
ЕС на пресконференцията в петък. И той може да е само един: броят на делегираните прокурори трябва да отговаря на 
очаквания обем работа, който ще има Европейската прокуратура във връзка с една държава членка. 
Пред "Тоест" доцент д-р Христо Христев, преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на СУ, коментира, че е 
странно Германия да има 11, Италия - 9, Румъния - 6, а България - 10 делегирани прокурори. За него броят на избраните 
досега четирима делегирани прокурори е оптимален, но разбира мотивите на Лаура Кьовеши. По думите му обаче се 
наблюдават нереалистични свръхочаквания в обществото ни, че Европейската прокуратура едва ли не от ден първи на 
дейността си ще открие широк фронт срещу всички корупционни практики у нас. Наред със сравнително тясната 
компетентност, която има Европейската прокуратура, резултатите от дейността ѝ ще зависят пряко и от работата на 
делегираните български прокурори: 
"Трябва да си даваме сметка, че неизбежно стои въпросът как делегираните прокурори ще работят съвместно с нашата 
прокуратура и разследващи органи. Тези хора излизат от системата и в бъдеще ще зависят от нея, затова не можем да 
очакваме чудеса. За мен много по-важен е разговорът как оценяваме състоянието на нашата прокуратура и разследващи 
органи например в контекста на санкциите по закона "Магнитски", наложени от САЩ, и какво трябва да направим, за да 
не се налага все така да очакваме други да решават наши вътрешни проблеми." 
Без съмнение, прокурорската колегия от Висшия съдебен съвет не предложи достатъчно подходящи кандидати за 
делегирани европейски прокурори, защото Иван Гешев не иска да изпрати в Люксембург хора, за които не е сигурен, че 
ще му пазят гърба - неговия и на онези, които го изстреляха начело на държавното обвинение. По тази причина 
отхвърлените при селекцията български кандидати не са познати в юридическите среди у нас и в чужбина като хора с 
нужната експертност и натрупан опит в материята, с която трябва да работят - а именно измами с европейски средства, 
корупция и пране на пари. В същото време бяха пренебрегнати възможни кандидати с доказан опит (с уредбата за защита 
на финансовите интереси на ЕС) и авторитет - като Божидар Джамбазов, Сава Пенков или Галина Тонева например. 
И според доцент Христев, който работи от 2007 г. с тази правна материя, специалистите в нея не са толкова много и никой 
от излъчените за делегирани европейски прокурори от България не е познат на широката аудитория като доказан експерт 
в противодействието на посегателствата върху финансовите интереси на ЕС. Като друг много важен, при това обективен 
проблем, преподавателят по европейско право посочва липсата на капацитет при голяма част от полицаите, които на 
практика провеждат едно разследване. Няма яснота каква част от кадрите са подготвени и могат да проведат подобно 
разследване, което протича в много строга рамка, и да съберат годни доказателства, които да издържат в съдебния процес. 
При това не трябва да се забравя, че юрисдикцията на Европейската прокуратура е много ясна и тясно определена.  
Тя ще разследва единствено злоупотреби с европейски средства над 10 млн. евро, измами с ДДС на територията на повече 
от две държави, както и организираната престъпност. "Нашата власт е да разследваме и вкарваме в националните 
съдилища тези престъпления. Трябва да сме в контакт с националните прокуратури и няма да се намесваме, а ще 
сътрудничим", заяви на пресконференцията в София Лаура Кьовеши и отказа да коментира специализираните съдилища 
с аргумента, че има различна практика в европейските страни и това е вътрешен въпрос. Но посочи, че производството по 
делото трябва да е ясно. 
В това, което чухме от Кьовеши по време на нейната визита в България, няма изненада. Тя говори като европейски главен 
прокурор и каза толкова, колкото ѝ позволява високият пост. Затова не коментира нито конкретни производства, нито 
американските санкции по закона "Магнитски" и дали срещу лицата в списъка ще има разследвания и от Европейската 
прокуратура, нито протестите срещу главния прокурор на България Иван Гешев и искането на неговата оставка. 
"Аз не съм тук да оценявам качеството на работа на българската прокуратура. Но трябва да съм сигурна, че всички 
национални органи ще подпомагат дейността на Европейската прокуратура, и да се уверя, че имаме всичко необходимо, 
за да защитаваме парите на европейците." 
Но репликата на Кьовеши, че ще разследва хора с власт и пари, за да докаже, че законът е еднакъв за всички, макар и 
декларативна, прозвуча като недвусмислена заявка за нейните намерения. Друго поведение от нейна страна щеше да бъде 
странно и неадекватно. 
По-важното обаче е не какво каза европейската главна прокурорка, а какво премълча. А тя знае много, има различни 
канали, по които получава информация от България, и не всички са институционални. Да се надяваме, че Кьовеши вече е 
наясно със ситуацията у нас и знае, че работата на Европейската прокуратура тук ще бъде подмолно саботирана, както 
саботираха избора на делегираните прокурори. Затова, въпреки всички надежди, които българските граждани възлагат на 
младата, но твърдо решена да води битка с корупцията прокурорка, 
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не бива да забравяме, че по всяко повдигнато обвинение от Европейската прокуратура ще се произнася българският 
съд. 
И в този смисъл реформата на съдебната ни система наистина изглежда още по-важна и спешна. Но за нея трябва 
мнозинство в следващото Народно събрание и политическа воля да бъде осъществена. 
 
√ Защо в Полша стана толкова скъпо  
За година заплатите в Полша се покачиха с 10 процента, но цените на плодовете и зеленчуците например нараснаха с 20%. 
Инфлацията в страната скочи до над 5%. Някои се опасяват, че полската валута се обезценява, разказва "Дойче веле". 
Пандемията все още не е отминала. Но в Полша вече имат друга водеща тема: скъпотията. "Защо е толкова скъпо?", пита 
вестник "Газета виборча", а "Речпосполита" отговаря на въпроса така: "Плащаме с инфлация за икономическия ръст". 
В действителност в Полша сега се случва това, за което германски финансови експерти предупреждават отдавна: 
инфлацията се покачва, актуално до над 5 процента. За сравнение: инфлацията в съседна Германия през май беше 
наполовина - 2.5 процента. 
Парите се обезценяват 
Полската злота губи от стойността си и това вече се усеща силно, казва по този повод финансовият експерт Павел 
Майтковски. "В сравнение с миналата година заплатите скочиха с 10 процента, а цените на плодовете и зеленчуците 
нараснаха с 20 на сто. Тоест поскъпването вече се усеща. Към това трябва да се добавят и по-високите разходи за 
производство, за транспорт и за увеличените заплати, добавя експертът. 
И всичко това се отразява на цените. Най-добре си личи при цените на горивата: за един месец бензинът и дизелът са 
поскъпнали с повече от 30 процента, по данни на националната статистика. 
Паниката е излишна? 
Това е нещо нормално и е последица от пандемията, твърди икономическата консултантка Лидия Адамска. "Инфлацията 
в Полша е резултат от процеси, които наблюдаваме в актуалната ситуация в целия свят. Но полската икономика като цяло 
стои добре - БВП се увеличава, а данните за заетостта и безработицата са окуражителни", твърди тя. 
Няколко са факторите, които притискат в момента полската валута, но само малка част от тях в действителност са свързани 
с пандемията. Ниските лихви, които трябва да стабилизират икономиката, всъщност водят до обезценяване на парите. 
Освен това след срива на цените на суровия петрол миналата година сега те отново растат, което оскъпява бензина и 
дизела. Към това трябва да добавим и по-високите цени на хранителните стоки, което се дължи и на последиците от сушата 
през последните години - слабата реколта означава винаги високи цени на продукцията. 
И минималната заплата расте 
Влияние оказва също и политическото решение за вдигането на минималното почасово заплащане на 18.30 злоти (около 
4.10 евро) от началото на годината. Мярката трябва да разпредели по-справедливо резултатите от икономическия подем 
в страната. Но покрай по-високото заплащане скачат и цените на услугите. 
Със сигурност скоро ще бъдат взети мерки, убеден е икономистът Игнаси Моравски, според когото инфлацията се оказва 
нещо като цената за ниската безработица. "Предполагам, че скоро Централната банка ще вдигне лихвите, за да озапти 
инфлацията", казва още той. Кога обаче ще стане това и колко още ще скочи инфлацията преди това - никой в Полша не се 
наема да прогнозира. 
 
√ Байдън и Путин се съгласиха, че двустранните отношения са в ниска точка  
Президентът на САЩ Джо Байдън заяви вчера, че президентът на Русия Владимир Путин е прав, казвайки, че отношенията 
между двете страни са в най-ниската си точка от години. Той подчерта, че всичко зависи от това дали руският президент 
действа в съответствие с международните норми, което според него не винаги е така. 
Същевременно Байдън, който ще се срещне с Путин в Женева тази седмица, подчерта, че не търси конфликт, но увери, ще 
бъде много откровен с него относно американските опасения. 
Междувременно руският президент Владимир Путин каза, че очаква предстоящата му среща с президента на САЩ Джо 
Байдън да помогне за постигане на диалог между двете страни и възстановяване на личните контакти, съобщи Ройтерс, 
цитирайки Интерфакс. 
В излъчени вчера откъси от интервю за държавната телевизия "Россия-1", Путин констатира, че в навечерието на срещи на 
високо равнище двете страни обикновено намаляват "негативната реторика", какъвто е случаят и сега. Той заявява, че 
очаква "създаването на реално функциониращи механизми" по въпросите от взаимен интерес, което по думите му е и цел 
на американската страна. 
Сред въпросите от взаимен интерес той изброява стратегическата стабилност, регионалните конфликти, опазването на 
околната среда. Казва също, че двете страни може да работят ефективно и в икономическата сфера и добавя, че има 
"взаимен интерес" към тази възможност. 
Владимир Путин изразява надежда, че срещата му с Байдън няма да бъде напразна. Той очаква тя да създаде условия за 
дискусия по въпроси на сигурността, включително въоръженията, и казва, че Байдън е проявил "професионализъм" с 
решението САЩ да удължат действието на договора за намаляване на стратегическите оръжия (Нов СТАРТ). 
Путин заявява, че е Русия е готова да предава на САЩ киберпрестъпници, но само ако и американската страна предава на 
Москва престъпници и двете страни постигнат споразумение по този въпрос. Белият дом съобщи, че на срещата си с Путин 
на 16 юни Байдън ще постави въпроса за кибератаките с искане на откуп, идващи от Русия. 
 
 
 

https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%BE/a-57842802
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Мениджър 
 
√ Румен Радев и Антъни Блинкен обсъдиха санкциите "Магнитски" и Северна Македония  
Президентът Румен Радев проведе в петък телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. Разговорът 
e бил по инициатива на Антъни Блинкен и в него са били обсъдени различни теми, сред които стратегическото 
партньорство между България и САЩ, санкциите по Глобалния закон „Магнитски“ срещу български физически лица и 
компании, сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната, възстановяването след пандемията от коронавирус, 
както и европейската интеграция на Република Северна Македония, съобщиха от пресцентъра на "Дондуков" 2. 
Президентът Радев е определил наложените санкции по Глобалния закон „Магнитски“ като силен знак в подкрепа на 
стремежа на българските граждани за утвърждаване на демокрацията, справедливостта и прозрачността. Това е принос 
на САЩ в борбата с корупцията, както и за укрепване на демокрацията и насърчаване на потенциала на българската 
икономика, заявил от своя страна Антъни Блинкен. 
Румен Радев оценил високо двустранното партньорство в отбраната, и призова за увеличаване и на индустриалното 
сътрудничество в тази сфера. Подчертано е било дългогодишното партньорство в модернизацията на Българската армия, 
включително чрез въвеждането на модели на съвременно военно обучение. Антъни Блинкен е откроил и приноса на 
страната ни по отношение на стратегия НАТО 2030. 
По време на разговора президентът Радев подчерта амбициите на България да използва европейските средства по Плана 
за възстановяване и устойчивост за решителна модернизация на страната и призова за увеличаване и на инвестициите от 
САЩ в сфери с висока добавена стойност като информационните технологии, науката и образованието. 
Обсъдена е била европейската перспектива на Албания и Република Северна Македония, като Антъни Блинкен е изразил 
очакване за ускоряване на процеса на европейска интеграция за югозападната ни съседка. Двамата са споделили 
обща позиция, че това е в интерес на стабилността и сигурността не само на региона, но и на Европа. 
Държавният глава е припомнил последователната ни подкрепа за членството на Република Северна Македония и призова 
за постигането на устойчиви и необратими резултати в изграждането на добросъседски отношения, както и за стриктното 
спазване на Копенхагенските критерии за членство, което ще ускори и процеса по приемането на преговорна рамка от ЕС 
за югозападната ни съседка. 
 
√ Ръст на вноса и износа ни през първото тримесечие  
Над 16% ръст отбелязва износа ни през първото тримесечие на 2021 г. За периода от България общо са изнесени стоки на 
стойност 21 259.6 млн. лв., което е с 16.6 на сто повече в сравнение със същия период на 2020 година, показват 
предварителни данни на Националния статистически институт.  
През периода януари - април 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 23 164.6 млн. лв. (по цени CIF), или с 
18.2 на сто повече спрямо същия период на 2020 година. Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е 
отрицателно за първите три месеца на годианта и е на стойност 1 905.0 млн. лева. 
През април 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5 753.7 млн. лв. и нараства с 47.9 на сто спрямо същия месец на 
предходната година. През същият месецгобщият внос на стоки нараства с 52.5 на сто спрямо същия месец на предходната 
година и възлиза на 6 042.0 млн. лева.  През април общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е 
отрицателно и е на стойност 288.3 млн. лева. 
Търговия с трети страни 
През периода януари - април 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава със 7.7 на сто в сравнение 
със същия период на 2020 г. и е на стойност 7 016.9 млн. лева. За същият период носът на стоки в България от трети страни 
п се увеличава с 15.8 на сто в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 8 969.9 млн. лева (по цени CIF). 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през първото тримесечие е отрицателно и е в 
размер на 1 953.0 млн. лева. 
През април 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 28.8 на сто спрямо същия месец на предходната 
година и е в размер на 1 860.5 млн. лева. Същевременно с това вносът на стоки в България от трети страни нараства с 46.9 
на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 447.4 млн. лeвa. През април външнотърговското салдо 
(износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 586.9 млн. лева. 
Търговия с ЕС 
През първото тримесечие на 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.7 на сто спрямо същия период на 
2020 г. и е в размер на 10 349.5 млн. лева. Вносът на стоки в България от ЕС през същия период се увеличава с 11 на сто 
спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 10 600.1 млн. лева (по цени CIF). Външнотърговското салдо (износ FOB - 
внос CIF) на България с ЕС през първите три месеца на годината е отрицателно и е на стойност 250.6 млн. лева. 
През март 2021 г. износът за ЕС нараства с 29.5 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 733.8 
млн. лева. През същият месец вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 25.1 на сто спрямо същия месец 
на предходната година и е в размер на 4 033.7 млн. лева. 
 
√ Янаки Стоилов: Има редица сигнали от България към Европейската прокуратура  
Посещението на европейския главен прокурор беше изцяло работно. Темите, които обсъдихме, не са обхващали въпроси 
извън проблематиката, засягаща нейната дейност. Най-важният резултат от тази визита беше, че ще стартира бързо 
попълването на останалите места - 6 от 10, на българските европрокурори. Това заяви в ефира на Нова 
телевизия служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов относно състоялата се среща с европейския главен 
прокурор Лаура Кьовеши в България.  

https://nova.bg/news/view/2021/06/14/330194/%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2021/06/14/330194/%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
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"В началния етап на работата стана дума, че от България има постъпили редица сигнали към Европейската прокуратура. 
Тепърва може би ще стават ясни тези, които заслужават по-голямо внимание. Това, което тя очаква, е да има 
сътрудничество както с Прокуратурата, така и с други органи в България, включително и с такива от системата на МВР. 
Според мен това е правилно, защото колкото по-задълбочено е това сътрудничество, толкова по-добре", каза още той.  
Според Стоилов е добре, че са се засегнали и някои други теми, които се отнасят до правната система на България. 
"Например за специализираното правосъдие, което става ясно, че е повече политически, отколкото юридически въпрос. 
Това е в компетенцията на българските власти", каза още правосъдният министър.  
По думите му, констатацията на Лаура Кьовеши е, че специализираното правосъдие е излишно и че дали ще го има, зависи 
повече от предложението на министъра на правосъдието, на правителството и на парламента. "Тя изрично заяви, че се 
преследват определени престъпления. Няма списък от хора, които трябва да понесат отговорност, но трябва да се знае, че 
е необходимо да има проверки и разследване по най-високите етажи на властта и те трябва да приключват бързо и с ясен 
резултат", посочи Стоилов.  
На въпрос дали е противоконституционно да се прави у нас допълнителен списък, свързан с изготвения от САЩ за 
санкциите по закона „Магнитски”, правосъдният министър коментира така: "Този въпрос има две страни – фактическа и 
юридическа. Фактическата опира до това кои са тези фирми и каква е тяхната дейност. По тази причина ние проучваме в 
министерството, досега не сме установил да има фирми, които работа с министерството, но то има по-широк състав от 
т.нар. второстепенни разпоредители. Очакваме в близките дни да имаме яснота по този въпрос. Вторият въпрос е 
юридически – всякакви подобни мерки трябва да са съвместими с българския правен ред и тук трябва да се прилага 
законът за мерките срещу изпиране на пари и да се приспособява нашето законодателство, защото няма директно 
действие".  
Според него в случая има и още един голям проблем. "Наблюдаваме, че освен по национален и международен път, се 
формира и нещо като световно, глобално право, което излиза от тези рамки и не покрива всички стандарти, известни 
досега", посочи служебният министър на правосъдието.  
Запитан за информация относно клипа, за който се говореше, че показва сексуално насилие над бизнесмен, затворен в 
затвор, той коментира: "Във връзка със случая направих две неща. Изпратих сигнала до главния прокурор, въпреки че той 
вероятно е разполагал с него, за да може да бъде проверен специално в тази част, защото прокуратурата разполага с 
възможности за разследване и събиране на допълнителна информация. Назначих проверка в местата за лишаване за 
свобода. Някакви допълнителни данни оттам не излизат, но се установиха други случаи за подобни нарушения, така че по 
тях ще има съответстващи действия".  
"Оттук нататък нашето внимание е съсредоточено върху това да се извърши проверка на по-големите обществени поръчки 
в затворите", допълни Янаки Стоилов.  
 
√ Ричард Алибегов: Ако ваксинацията стане задължителна ще се губи персонал  
Ресторантьорският и туристическият бранш се опасява ваксинирането срещу COVID-19 да не стане задължително, защото 
тогава могат да започнат да губят персонал, стана ясно от изказване на Ричард Алибегов - от Конфедерацията на българския 
туристически бизнес - в предаването "Събуди се" по НОВА ТВ. 
„Управителите на някои обекти вероятно ще започнат вътрешна кампания, за да направят всичко възможно персоналът 
да се ваксинира”, обясни Павлин Косев, председател на Варненската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. А ще 
има ли дискриминация между ваксинирани и неваксинирани, коментираха и адвокатът по медицинско право Мария 
Шаркова. „Ако говорим за ресторантьорския бранш, 90% от клиентите вече са на открито и персоналът не е нужно да носи 
маски. Не е здравословно хората да стоят с тях по време на жегите. Отпадането на маските крие и риск, защото обществото 
може да остане с впечатление, че няма вирус и да реши да не се ваксинира. Тогава може да се окажем отново затворени 
през зимата”, каза Алибегов. 
По думите му, има неточности в очакваната заповед, които трябва да бъда уточнени преди тя да влезе в сила. Според него, 
трябва да се дефинира какво точно се има предвид под термина "малко заведение" и какво ще се случва, ако само един 
член на персонала, например, не е ваксиниран. 
„Не смятам, че ще има дискриминация между ваксинирани и неваксинирани. Нормално е да не е нужно да си правите PCR 
тест, за да преминете границата с Гърция, ако сте имунизирани”, каза, на свои ред, Шаркова. И добави, че ваксинационният 
статус е част от чувствителните лични данни, засягащи здравословното състояние на гражданите и затова трябва да се 
измисли механизъм, по който да се изисква законово документът за ваксинация. Работодателят не може да го изисква от 
служителите си и контролът ще трябва да се осъществява от регионалните здравни инспекции”, уточни адвокатът по 
медицинско право. 
 
√ Обявиха победителите в Годишните награди за отговорен бизнес  
111 инициативи за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие на 78 компании се състезаваха за Годишните 
награди за отговорен бизнес 2020 на Българския форум на бизнес лидерите. Победители бяха обявени на церемония на 
10 юни в София 
18-ото издание на Годишните награди за отговорен бизнес – най-утвърденият и авторитетен национален конкурс за 
корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие се проведе под мотото „Дай добър пример“. 
Престижните отличия бяха връчени от министъра на икономиката Кирил Петков, министъра на финансите Асен Василев, 
министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, министъра на труда и социалната политика Гълъб 
Донев, заместник-министъра на околната среда и водите Ренета Колева, кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, 



18 

 

изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия д-р Бойко Таков и 
ръководителя на отдела за международна търговия в британското посолство Тим Буйсере. 
Целта на БФБЛ като организатор на престижния ежегоден конкурс е да насърчи и популяризира приноса на частния сектор 
към изграждането на справедлива социална среда и устойчиво бъдеще. „Интересът към настоящото издание на Наградите 
показа, че ковид-19 не отмени обществените ангажименти на отговорните компании, а дори ги активизира – много от тях 
трансформираха своите инициативи, за да отговорят на актуалните социални предизвикателства, и всички станахме 
свидетели на безпрецедентна мобилизация и солидарност“, подчерта председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян при 
откриването на церемонията. 
"Инвеститор в обществото" се оказа най-оспорваната категория в тазгодишното издание на 
конкурса. Всички кандидатури в отделните категории бяха представени накратко по време на церемонията, а компаниите, 
класирани на първо, второ и трето място от независимото експертно жури, получиха своите плакети и сертификати. 
Министърът на финансите Асен Василев връчи наградите в най-атакувата категория „Инвеститор в обществото”. Носител 
на престижната титла за 2020 г. е Идеал Стандарт Видима със „Силата да помагаш“ – проект за добротворство, инспириран 
от ситуацията с коронавируса. 
Втори са от Ейч Пи България с HP Inspires Giving – програма за корпоративно дарителство и доброволчество в подкрепа на 
граждански организации. Третото място заеха две компании с равен брой точки – Дънди Прешъс Металс Крумовград с 
инициативата си в партньорство с Община Крумовград за развитието на устойчиви бизнеси и създаването на нови работни 
места, независими от минната дейност, и Бош Инженеринг Център София с кампания за безопасно и екологично 
шофиране.  
Победител във втората най-конкурентна категория „Инвеститор в знанието” стана ЧЕЗ България с „Енергия за бъдещето“ – 
платформа за образование и кариерно консултиране на ученици и студенти. Втори са Комак Медикал с проекта „Път към 
университета“, насочен към млади хора от малки населени места. Третото място е за Шел България за подкрепата им за 
играждането на детския научен и енергиен център „ПланeтУм“ в Бургас. Наградите връчи министърът на образованието и 
науката проф. Николай Денков. 
Третият по популярност приз „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд”  2020 отиде при Титан Златна Панега 
Цимент за проекта за осигуряване на достъп до качествено образование за учениците в региона на Ловеч с фондация 
„Заедно в час”. На втора позиция са Дънди Прешъс Металс Крумовград с програма за изграждане на умения за работа в 
минната индустрия в неминен регион, а на трета – Нестле България с Nestle eBusiness Академия. Те получиха отличията си 
от министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев. 
Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова обяви компаниите, отличени в категорията „Маркетинг, свързан с кауза”. 
Първото място спечели Шнайдер Електрик с подкрепата си за фондация „За нашите деца“ в изграждането на комплекс за 
ранно детско развитие в Пловдив. Втори са Ейвън Козметикс България с мисията си срещу насилието над жени, а третото 
място зае Сервие Медикал със SuperGlucoDog – проект за обучение на високоспециализирани кучета за лични асистенти 
на хора с диабет. 
Лидл България е „Инвеститор в околната среда” за 2020 г. с дългогодишния проект за опазване на речното 
биоразнообразие „Дай шанс на балканката“. Подгласници са Евротекс с TexCycle – инициатива за събиране и 
оползотворяване на ненужни дрехи, и Теленор с програмата си за подобряване на екологичното здраве на обществото. Те 
получиха отличията си от заместник-министъра на околната среда и водите Ренета Колева. Финалистите в тази 
категория получават допълнителен бонус – номинация за престижните Европейски бизнес награди за околна среда, на 
които БФБЛ е координатор за България. 
В категорията „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие” първи са Филип Морис България с 
подкрепата си за програмата „Забавно лято, грижовна есен”, осъществявана  от Фондация Bcausе в 
тютюнопроизводителните региони. На второ място е Пивоварница „Каменица“ с инициативата „Топла кухня“ за хора в 
нужда, а на трето – Астелас Фарма с информационната кампания в подкрепа на донорството „Да дариш живот“. Отличията 
връчи д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия. 
Министърът на икономиката Кирил Петков обяви носителите на новата специална награда „Многообразие на работното 
място“, учредена за първа година от Хартата на многообразието в България – инициативата на Българския форум на бизнес 
лидерите и Центъра за изследване на демокрацията за насърчаване на равнопоставеността и  приобщаването. 
Престижното първо място зае Лидл България с цялостната си програма в областта на човешките ресурси Lidl: Top Employer 
in Аction, на второ място е Хилтън София с проекта си за професионална интеграция на младежи със Синдром на Даун, а 
на трето – ЧЕЗ България с „Енергия за бъдещето“. 
Специалната награда Еngage за принос на служителите към социалноотговорен проект на компанията, която се определя 
от британското посолство в София, отиде при Комак Медикал за програмата „Път към университета“ и бе връчена от Тим 
Буйсере, ръководител на отдела за международна търговия в посолството. 
*** 
НАГРАДЕНИТЕ В ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ: 
  
„ИНВЕСТИТОР В ОБЩЕСТВОТО“ 
1. Идеал Стандарт – Видима 
2. Ейч Пи България 
3. Дънди Прешъс Металс Крумовград 
3. Бош Инженеринг Център София 

https://www.bblf.bg/uploads/files/1134_yCUKG9O2.pdf
http://www.bblf.bg/uploads/files/1135_Hov1ib2u.pdf
https://diverse-bg.eu/
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„ИНВЕСТИТОР В ЗНАНИЕТО“ 
1. ЧЕЗ България 
2. Комак Медикал 
3. Шел България 
  
„ИНВЕСТИТОР В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И УСЛОВИЯТА НА ТРУД“ 
1. Титан Златна Панега Цимент 
2. Дънди Прешъс Металс Крумовград 
3. Нестле България 
  
„ИНВЕСТИТОР В ОКОЛНАТА СРЕДА“ 
1. Лидл България 
2. Евротекс 
3. Теленор България 
  
„МАРКЕТИНГ, СВЪРЗАН С КАУЗА“ 
1. Шнайдер Електрик 
2. Ейвън Козметикс България 
3. Сервие Медикал 
  
„НАЙ-ДОБРА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА МСП“ 
1. Филип Морис България 
2. Пивоварница „Каменица“  
3. Астелас Фарма 
  
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА DIVERSITY@WORK 
1. Лидл България 
2. Хилтън София 
3. ЧЕЗ България 
  
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ENGAGE 
Комак Медикал 
  
Компаниите, номинирани за Наградите за отговорен бизнес 2020: А1 България; Адвокатско дружество „Гугушев и 
партньори“; АЕЦ „Козлодуй“; Аксенчър България; Аладин Фуудс; Алианц България Холдинг; АСТЕЛАС ФАРМА; 
АстраЗенека България; Аурубис България; Бенефит Системс България; Биосертифицирана ферма „Розино“; Данон 
Сердика; Девин; Дженерали Застраховане; дм България; Дънди Прешъс Металс Крумовград; Дънди Прешъс Металс 
Челопеч; Евротекс; Ейвън Козметикс България; Ейч Пи Инк България; ЗАГОРКА; Идеал Стандарт – Видима; Издателска 
къща „Уникарт“; Империя Онлайн; Каменица; Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България; Комак Медикал; 
Куестърс България; КЦМ; КЦМ 2000; Лидл България; МенторМейт; Мусала Софт; Нестле България; Нов български 
университет; Новотел София; Пивоварница Каменица; Пощенска банка; ПрайсуотърхаусКупърс България; ПРЕСТИЖ-96; 
Райфайзенбанк България; Райхле и Де-Масари България Пръдакшън; Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт; Роберт 
Бош; Сервие Медикал; Сердика Център; Скейлфокус; СМДЛ Геномен Център България; СофтУни; Стопански дейности 
КЦМ; Теленор България; TЕЛЪС Интернешънъл Юръп; Титан Златна Панега Цимент; УниКредит Булбанк; ФАНТАСТИКО 
ГРУП; Фармалекс България; Фесто Производство; Филип Морис България; Хаос Софтуер; Хаят Риджънси София; Хилтън 
София; Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри България Център; ЧЕЗ България; BG-Mamma; BRUM Scooters; Cargill Bulgaria; 
Gamifinno; Job Tiger; JTI България; Kaufland България; L'Oreal България; М3 Communications Group, Inc.; Netpeak България; 
SAP; Schneider Electric; Shell; VIVACOM. 
 
√ Европейските авиопревозвачи искат отмяна на щедрите правила за компенсация 
Водещите европейски авиолинии търсят начин за отмяна на законите за компенсации на Европейския съюз, след като 
миналата година бяха принудени да върнат обратно 10 млрд. евро на своите клиенти заради блокадите, свързани с 
пандемията от COVID-19, предаде Блумбърг. 
Европейската директива EU261, която определя дължимите обезщетения при отмяна на полети или закъснения, беше 
обременителна за авиокомпаниите още преди настъпването на пандемията, заявиха лидерите на големите 
авиопревозвачи по време на годишната си среща Airlines 4 Europe. Според тях регламентът не е съвместим с масовите 
заземявания на самолети, наложени на компаниите по време на кризата. 
„Това е може би един от най-санкциониращите закони за защита на правата в световен мащаб“, коментира главният 
изпълнителен директор на Air France-KLM Бен Смит по време на съвместен убенинар, в който участваха още шефовете на 
Deutsche Lufthansa AG, IAG, Ryanair и EasyJet. „Много е важно да продължим напред, за да развием този закон и да го 
превърнем в нещо, което е по-реалистично и балансирано“, добави той. 

mailto:DIVERSITY@WORK
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Множество европейски авиолинии опитаха да убедят клиентите си да променят датите на своите пътувания, за да избягнат 
връщането на пари. Макар че много пътници приеха предложението, авиопревозвзачите трябваше да върнат парите на 
тези, които се възползваха от европейския регламент. Европейската комисия от осем години обмисля промени по 
директивата EU261, която бе въведена през 2005 г., но все още няма приложени корекции. 
„Пандемията беше изключително трудна за авиокомпаниите, но разхлабването на жизненоважната защита на 
потребителските права на милиони пътуващи е напълно погрешен подход за разрешаването на проблемите в бранша“, 
коментира Рори Боланд от британската група за защита на потребителите „Which?“. 
Въпреки че от групата са "за" по-голямата държавна подкрепа за авиационната индустрия, Боланд казва, че COVID-10 е 
затвърдил аргумента за реформи в посока „укрепване на правата на пътниците и създаване на гаранция, че 
авиокомпаниите и туристическите оператори ще бъдат изправени пред реални последици, ако нарушат правилата“. 
По думите му авиокомпаниите не са изплатили полагаемите обезщетения на милиони хора, въпреки закона. 
 
√ ЕЦБ притиска Deutsche bank да посочи наследник на своя председател  
През последните месеци Европейската централна банка е призовала на няколко пъти Deutsche Bank да посочи наследник 
на председателя Надзорния си съвет Пол Ахлейтнер, предаде Ройтерс, позовавайки се на запознати източници. 
Ахлейтнер ще слезе от поста следващия май след 10 трудни години в управлението, белязани от две смени на 
изпълнителен директор, загуби за милиарди евро и огромни глоби. 
Предвид сравнително малкото време, оставащо до оттеглянето на 64-годишния австриец, ЕЦБ все още чака от Deusche 
Bank да обяви името на човека, който ще заеме мястото му. 
Банката наскоро се върна на печалба, но продължава да е под строго наблюдение от регулаторите, които отговарят за 
здравето на глобалната финансова система, в която Deutsche Bank, като един от най-големите кредитори в света, играе 
ключова роля. 
Регулаторите са особено загрижени за практиките на германската банка срещу прането на пари – проблем, с който банката 
се бори през целя мандат на Ахлейтнер. 
През април германският финансов регулатор BaFin нареди на Deutsche да предприеме допълнителни мерки срещу прането 
на пари и да удължи срока на програма специален надзор, която следи напредъка на банката в областта. 
ЕЦБ пристика Deusche за посочване на наследник на Ахлейтнер, тъй като централната банка иска да има достатъчно време, 
за да провери кандидата, който ще го замести. 
Според източниците за нов председателя Надзорния си съвет на банката се спрягат три имена, като най-вероятен избор се 
посочва шефът на германският борсов оператор Deutsche Börse Теодор Ваймер. 
Самият обаче отрече тази възможност по-рано през годината, като заяви, че за него е „тема не е на дискусия“. 
 
√ Макрон настоява Джонсън да удържи на обещанието, дадено на европейците  
Президентът на Франция Еманюел Макрон настоя британският премиер Борис Джонсън да удържи на "думата, дадена на 
европейците" в рамките на Брекзита, на фона на напрежения в Северна Ирландия. Това съобщи президентската 
канцелария, цитирана от Франс прес. 
Френският държавен глава заяви, че е "готов" за обновление на френско-британските отношения, но "подчерта, че този 
нов ангажимент налага британците да удържат на думата, дадена на европейците, и да спазват рамката, определена от 
споразуменията за Брекзит", посочи Елисейският дворец след среща между двамата лидери в кулоарите на форума на Г-
7. 
Ситуацията около Северна Ирландия и специални търговски разпоредби, предвидени за британската провинция след 
Брекзита, влошават отношенията между обединеното кралство и ЕС. Това хвърля сянка върху лидерския форум на Г-7, 
който тече в Югозападна Англия, където ръководителите на великите сили и на ЕС разчитат да демонстрират единен фронт, 
изпълнен с желание да вдъхне нова динамика в мултилатерализма, за да улесни възстановяването след пандемията и 
борбата срещу затоплянето на климата, пише БТА. 
Лондон обвинява Брюксел, че възприема "прекалено пуристки подход" в прилагането на новите специфични митнически 
разпоредби за Северна Ирландия, предвидени в "северноирландския протокол", договорен след трудни преговори в 
рамките на Брекзита. Оставяйки де факто Северна Ирландия в европейския митнически съюз и общия пазар, тези мерки 
пораждат напрежения в британската провинция, дори сблъсъци, например в началото на април. 
В сряда в Лондон имаше дискусии по този въпрос, но не се стигна до напредък - ЕС заяви, че без колебание ще вземе 
ответни мерки, ако Лондон откаже да прилага положенията от протокола. 
След разговора на четири очи с Макрон се очаква Джонсън да говори също с ръководителите на ЕС и с германската 
канцлерка Ангела Меркел. 
Като изтъкна, че Г-7 не е площадка, където задължително трябва да се стигне до "незабавно решение", говорителят на 
британския премиер отбеляза вчера, че "всички опции са на масата", а стремежът е да се опази единството на кралството, 
застрашено според него от протокола. 
Горд с ирландските си корени, президентът на САЩ Джо Байдън също потвърди, че подкрепя протокола, който дава 
възможност да се избегне връщането на твърда граница на острова и гарантира според него мира в британската 
провинция, сключен през 1998 г. след три десетилетия кръвопролития. 
 
√ Китай призова САЩ и Русия да съкратят ядрените си арсенали  
Дни преди срещата на високо равнище между президентите Джо Байдън и Владимир Путин в Женева китайският външен 
министър Ван И призова САЩ и Русия да съкратят още ядрените си арсенали, предаде Ройтерс. 
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Ван направи изявлението си от Пекин, говорейки пред Конференцията по разоръжаване на ООН. Китайският първи 
дипломат заяви, че новите съкращения ще помогнат за постигане на многостранно ядрено разоръжаване и отправи едва 
прикрит упрек срещу САЩ. 
"Китай се противопоставя на разработването и разполагането на регионални и глобални системи за противоракетна 
отбрана от една определена страна, което подкопава стратегическата стабилност. Освен това Китай се противопоставя на 
разполагането на базирани на сушата балистични ракети със среден обсег в съседство с други страни, извършвано от 
същата тази държава", добави Ван И. 
Администрацията на Байдън е заявявала, че САЩ планират да се съревновават с нарастващото влияние и военна мощ на 
Китай в Азиатско-тихоокеанския регион. Пекин също е ядрена сила, но арсеналът му е далеч по-малък. 
Представителят на САЩ по разоръжаването Робърт Ууд застана пред форума в Женева, за да призове Китай да се включи 
в двустранни преговори за намаляване на риска и повишаване на стратегическата стабилност, като подчерта, че властите 
в Пекин досега са отблъсквали американските опити за започване на диалог. 
Ван заяви също, че "едностранните актове на тормоз от страна на САЩ" са в основата на иранския ядрен проблем. "За да 
има връщане към сделката, е естествено първо да бъдат отменени наложените на Иран санкции", добави той, като призова 
да се удвоят усилията за връщане към спазването на иранското ядрено споразумение. 
 
√ Китайските власти се сдобиха с правото да закриват технологични компании  
Китай прие закон, който затяга контрола над съхранението на данни, пише Bloomberg. Властите вече ще имат право да 
отнемат лиценза на технологичните компании, които неправилно съхраняват или обработват „ключови държавни данни“. 
Освен това, властите ще могат да затворят предприятието или да наложат глоба до 1,6 милиона долара. 
Компаниите могат да бъдат санкционирани за обработка на данни в чужбина, прехвърляне или предоставяне на 
информация на чуждестранни правоприлагащи органи без разрешението на китайските власти. Законът ще влезе в сила 
на 1 септември. Експертите посочват, че това е поредният удар за технологичните гиганти. 
"Затягането на гайките" в бранша от страна на китайското правителство продължава от няколко месеца. Противоречията 
между властите и предприемачите се засилиха заради конфликта между собственика на Alibaba Джак Ma и националния 
регулатор в областта на информационните технологии. 
Последва срив на първичното публично предлагане на дъщерно дружество на Alibaba, забрани за стотици приложения и 
услуги, за които се твърди, че представляват заплаха за личните данни на жителите. 
В същото време изобилието от технологични компании, които се стремят да излязат на борсата, беше определено като 
едно от основните предимства на икономиките на САЩ и Китай пред европейската. Това е заключението, до което са 
стигнали авторите на проучване, проведено от консултантската компания McKinsey. 
 
√ Кристалина Георгиева предупрeди за задълбочаване на различията в темпа на икономическо възстановяване от 
пандемията  
Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева предупреди за задълбочаващи 
се различия в процеса на икономическо възстановяване от COVID пандемията и липса на достъп до ваксини в някои страни, 
съобщи БТА. 
В изявление пред репортери в кулоарите на срещата на върха на Г-7 в Югозападна Англия Георгиева каза: 
"Предупреждавахме за опасни разминавания в хода на възстановяването. Най-новите данни потвърждават, че тази 
тенденция не само продължава, но се задълбочава". 
Ръководителката на МВФ добави, че макар да очаква ръстът на инфлацията да е временен, светът не бива да приема това 
за даденост, а също, че най-много я безпокои инфлацията в някои нововъзникващи икономики. 
 
√ Цената на медта тръгна надолу  
Цената на един от най-търсените метали в последно време - мед започна да се понижава само няколко дни след като 
прехвърли психологическата граница от 10 000 долара за тон, което е най-високата й стойност за последните 10 години. 
По последни данни на Лондонската борса за търговия на метали цената й е 9800 долара за тон, което е близо 9% спад от 
предходния пик, който беше регистриран точно преди 1 месец. 
На 10 май цената на медта достигна 10 800 долара за тон. Поскъпването й бе с над 30% само от началото на 2021 г. При 
това последните години преди пандемията цената на медта се котираше между 6000 и 7000 долара за тон. 
Причините за рязкото поскъпване са много – търсенето на полупроводникови чипове, обявяването на новия 
инфраструктурен план на Джо Байдън, стабилният икономически растеж в Китай, необходимостта от нови технологии в 
тон с борбата срещу климатичните промени. 
Но най-голямата причина според анализатори е отварянето на глобалната икономика, като производителите бързат да се 
запасят с доставки, които поне към момента няма как да бъдат изпълнени веднага. За сравнение ще отбележим, че цената 
не медта при обявяването на глобалната пандемия също направи рязка промяна – само че надолу. Тогава в рамките само 
на месец цената й се понижи с 16%. 
 
√ МАЕ прогнозира пълно възстановяване на търсенето на петрол през 2022 г.  
Световното потребление на петрол ще се възстанови до нивата отпреди кризата до края на 2022 г., за първи път 
надхвърляйки границата от 100 милиона барела на ден (b/d). Това се посочва в юнския доклад на Международната 
енергийна агенция (МАЕ), получен от ТАСС. При този сценарий износителите на петрол от споразумението ОПЕК+ ще 
трябва да отслабят производствените ограничения, за да отговорят на търсенето, отбелязва агенцията.  

https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Copper#tabIndex=2
https://tass.ru/ekonomika/11625307
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Според експерти на МАЕ, глобалното търсене на петрол ще се увеличи с 5,4 милиона барела на ден през 2021 г. и с още 
3,1 милиона барела на ден през 2022 година. "Потреблението на петрол ще продължи да се възстановява и, ако не 
настъпят промени, до края на 2022 г. ще достигне 100,6 милиона b/d. По този начин светът ще се върне към предкризисното 
ниво на търсене до началото на четвъртото тримесечие", се казва в доклада.  
Международната енергийна агенция подчертава, че петролните запаси на развитите страни за първи път от началото на 
кризата през пролетта на миналата година са спаднали под 5-годишната средна стойност. От юли 2020 г., когато световните 
петролни запаси достигнаха рекордното си ниво от 3,22 милиарда барела, те намаляха със среден темп от 1,1 милиона 
барела на ден. 
Ръст на производството на нефт  
Според доклада на МАЕ, активното възстановяване на търсенето на петрол ще подтикне страните производителки на 
петрол да увеличат предлагането, през 2022 г. доставките на страни извън ОПЕК+ ще нараснат с 1,6 милиона b/d спрямо 
0,7 милиона b/d през 2021 година. 
"Удовлетворяването на нарастващото потребление на петрол едва ли ще бъде проблем", смята МАЕ. Дори след 
възстановяването на производството с 2 милиона b/d през май-юли, страните от обединението ОПЕК+ все още разполагат 
с 6,9 милиона b/d неизползван ефективен капацитет. Ако санкциите срещу Иран бъдат отменени, той ще върне 1,4 милиона 
барела дневно на пазара за кратко време. 
Лидерът в възстановяването на предлагането през 2022 г. ще бъде САЩ, на който се падат над 0,9 милиона барела дневно 
ръст на предлагането. Канада, Бразилия и Норвегия също ще увеличат доставките на петрол. 
Ако петролните санкции бъдат отменени, Иран ще може да увеличи производството на петрол през третото тримесечие. 
До края на тази година производството му може да се увеличи със 750 хиляди b/d до 3,15 милиона b/d. 
Изпълнение на виенската сделка  
Страните от ОПЕК+, участващи в споразумението за намаляване на добива на петрол през май 2021 г., увеличиха 
производството си с 320 хиляди барела на ден до 40,39 милиона b/d, главно поради Саудитска Арабия, която в рамките на 
споразуменията ОПЕК+ връща доброволно намалени през февруари 1 милион барела.  
Така Саудитска Арабия през май увеличи производството на петрол с 340 хил. барела на ден до 8,48 милиона барела на 
ден. Но кралството все още преизпълнява целта си за намаляване на производството на петрол с близо 50%. 
10 държави от ОПЕК през май изпълниха споразумението със 124% от плана, а страните извън ОПЕК - с 94%. 
През юни производството на страните от ОПЕК+, според споразумението, ще нарасне с 0,7 милиона барела на ден, а през 
юли - с още 0,84 милиона барела на ден. Така през юли общото намаление на производството на петрол в алианса ще 
възлезе на 5,8 милиона барела на ден срещу 9,7 милиона барела на ден през май миналата година. 
Освен това, според МАЕ, най-големите производители на петрол в ОПЕК+ като Саудитска Арабия, ОАЕ и Русия - вече 
инвестират в разширяване или поддържане на производствения капацитет. Така само в страните от ОПЕК тази цифра през 
2022 г. ще нарасне с 0,2 милиона b/d до 34,3 милиона b/d. Като цяло безплатният ефективен капацитет на страните от 
ОПЕК+ ще се увеличи до 50,55 милиона b/d през 2022 г. срещу 50,37 милиона b/d.  
 
√ Цените на петрола започват седмицата на зелена територия  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, подкрепени от по-добрите перспективи за търсенето, 
докато разпространението на ваксини срещу COVID-19 допринася за премахване на ограниченията върху пътуването, пише 
Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време цената на сорта брент се повиши с 0,36 долара, или 0,50%, до 73,05 долара за барел. 
Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,34 долара, или 0,48%, до 71,25 долара за барел. 
На фона на разхлабването на ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса, трафикът на превозни 
средства се връща към нивата си от пандемията в Северна Америка и голяма част от Европа, а във въздуха има все повече 
самолети. 
В петък Международната енергийна агенция (МАЕ) прогнозира, че световното потребление на петрол ще се възстанови до 
нивата отпреди кризата до края на 2022 г., за първи път надхвърляйки границата от 100 милиона барела на ден. 
Според експерти на МАЕ, глобалното търсене на петрол ще се увеличи с 5,4 милиона барела на ден през 2021 г. и с още 
3,1 милиона барела на ден през 2022 година. 
Миналата седмица от Goldman Sachs заявиха, че очакват цената на брента да достигне 80 долара за барел това лято на 
фона на възстановяването на икономическата активност по света. 
 
√ Оптимизъм на европейските борси в края на седмицата  
Водещите европейки борсови индекси регистрираха повишения в ранната търговия в петък, подкрепени от надеждите, че 
големите централни банки ще запазят благоприятните си политики въпреки нарастващата инфлация, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,66 пункта, или 0,37%, до 456,22 пункта. Бенчмаркът бе на път да 
завърши с ръст шеста поредна сесия и да регистрира седмично повишение. 
Немският показател DAX се повиши с 24,02 пункта, или 0,15%, до 15 595,24 пункта. Френският измерител CAC 40 записа 
ръст от 33,94 пункта, или 0,52%, до 6 580,43 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 41,66 пункта, или 0,59%, до 7 129,84 пункта, следвайки ръст с 
1,2% на подиндекса на ресурсните компании SXPP с 1,96%. До тези резултати се стигна, след като Службата за национална 
статистика на Великобритания (ONS) съобщи, че икономиката на страната е нараснала с рекордните 27,6% през април 
спрямо същия месец на предходната година, На месечна база ръстът е 2,3%. 
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На пазарите се отрази решението на Европейската централна банка да остави без промяна основните си лихви и размера 
на своята „Пандемичната програма за извънредни покупки“ (PEPP). Централната банка обаче промени прогнозите си за 
растежа на икономиката и на инфлацията 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. 
 „Ценовият натиск в Европа остава слаб. Дори след ревизиите на прогнозите, ЕЦБ не очаква инфлацията да достигне 2% в 
рамките на прогнозния период“, коментират анализатори от BCA Research. 
„Макар че централната банка ще иска да подготви пазара за намаляване на покупките най-късно до декемврийското си 
заседание, тя ще продължи да отлага това решение колкото се може по-дълго“, добавят те. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в четвъртък, след като инвеститорите пренебрегнаха данните 
за по-висока от очакваното инфлация през май, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад ръст от 19,1 пункта, или 0,06%, до 34 466,24 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 19,63 пункта, или 0,47%, до нов рекорден връх от 4 239,18 пункта. Индексът 
на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 108,58 пункта, или 0,78%, до 14 020,33 пункта. 
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%. 
Опасенията от нарастващата инфлация натежаха на фондовите борси през последния месец, като инвеститорите се 
страхуват, че ръста на цените ще увеличи разходите за компании и ще накара Федералния резерв на САЩ да се откаже от 
благоприятната си парична политика. 
На пазара се отразиха и данните за заетостта. Подадените за първи път молби за помощи за безработица са достигнали 
376 хил. през седмицата до 5 юни, съобщиха от Министерството на труда. Очакванията на анализаторите, анкетирани от 
Dow Jones, бяха за 370 хил. заявления. Въпреки че резултатът е по-висок от прогнозираното, това е най-ниското равнище 
на показателя от началото на пандемията. 
На корпоративния фронт акциите на UPS поскъпнаха с 1,06%, след като JP Morgan повиши рейтинга си за книжата на 
компанията. Акциите на Boeing поскъпнаха с 0,11%, а тези на Delta Airlines поевтиняха с 0,52%. 
Цената на книжата на продавача на видео игри GameStop се понижи с 27,16%, след като компанията избра бившият 
ръководител на австралийските операции на Amazon Мат Фърлонг за нов главен изпълнителен директор и обяви, че 
продажбите й са нараснали с 25% през последното тримесечие. Компанията също така заяви, че може да продаде още 5 
млн. акции. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в последната 
сесия за седмицата. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 9,83 пункта, или 0,03%, до 28 948,73 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 21,11 пункта, или 0,58%„ до 3 589,75 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Compositе изтри 14,65 пункта от стойността си, или 0,60%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 407,93 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна със 103,25 пункта, или 0,36%, до 28 842,13 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 24,68 пункта, или 0,77%, до 3 249,32 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 регистрира ръст от 9,8 пункта, или 0,13%, до 7 312,3 пункта 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст 1,93 пункта, или 0,36%, до 543,49 пункта. BGBX40 се понижи с 0,07 пункта, или 0,06%, до 120,86 пункта. BGTR30 
изтри 0,59 пункта от стойността си, или 0,10%, достигайки ниво от 579,88 пункта. BGREIT се понижи с 0,23 пункта, или 0,15%, 
до 151,78 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2104 долара  
Курсът на еврото се задържа близо до прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2104 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,2125 долара. 
 
Cross.bg  
 
√ Трета фаза за подкрепа с оборотен капитал на засегнатите от Covid бизнеси  
От тази седмица започва третата фаза за подкрепа на компаниите с оборотен капитал, ако са пострадали от ограниченията, 
свързани с коронавируса. Осигурени са нови 55 милиона лева за фирмите. 
За да се възползват от финансиране по трета фаза на програмата за оборотен капитал, фирмите трябва да докажат, че имат 
преустановени дейности или затворени обекти в периодите от 22 до 31 март 2021 г. или до различни дати през април 2021 
г., съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, подчертават от Националната агенция за приходите. 
Формулярите за кандидатстване в трета фаза ще се подават отново по електронен път през електронния портал на 
приходната агенция. Крайният срок за кандидатстване е 22 юни. 
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От агенцията съветват кандидатите, които искат проверката за допустимост на посочените кодове на икономическа 
дейност, да подадат годишните си отчети в НСИ преди да кандидатстват за подкрепа чрез оборотен капитал за малки и 
средни предприятия. 
До момента по мярката са изплатени близо 120 млн. лева по първите две фази на програмата, допълват от НАП.  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Инцидентът с МИГ - 29 Гост: Полковник Димитър Недялков 
- Икономика и COVID-19 Гост: Радосвет Радев 
- Маски долу 
- Пореден успех 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Първа помощ на терена Гост: Бисер Бочев 
- Машини за вота Гост: Росица Матева 
- Право на избора 
- Спасените мечета 
- Звездна прогноза 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- След визитата на Лаура Кьовеши - какво поиска европейският главен прокурор от българските власти. Коментар 

на министъра на правосъдието Янаки Стоилов. 
- Кой и защо запали колата на учителя, спасил дете след катастрофа в Разлог. 
- След триумфа на ансамбъла ни по художествена гимнастика на Европейското първенство във Варна - среща с 

Илиана Раева и златните ни момичета 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Любител на пури и ром или кадровик в митниците -кой какво видя в заснетата среща в пицария 
в. Труд - Нов налог за шофьорите 
в. Телеграф - Дилъри с 2 ВИП стола в дискотеките 
в. Монитор - По 45 фирми хлопват кепенци всеки месец 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Министър Петков увеличава надзора на ББР на поне петима 
в. 24 часа - Пощенска банка създава по-добро утре, като се грижи за природата и младите хора 
в. Труд - Стикерите за ваксинирани са дискриминация 
в. Труд - Борисов: Румен Радев раздели държавата 
в. Телеграф - Бившият шеф на митниците за записа: Пламен Узунов ми помогна за трансплантация на черен дроб 
в. Телеграф - По-малко бебета заченати в извънредното положение 
в. Монитор - Ексешефът на минтицата в София за записа: Узунов ми помогна в илика е подарък ром и пури 
в. Монитор - Без бонуси за училища и градини отличници 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Комисар Звезделин Колев, началник на отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция": С 6 
акции в цялата страна ще опитаме да намалим жертвите по пътищата през лятото 
в. Труд - Експертът по киберсигурност доц. Златогор Минчев пред "Труд": Българинът се измори от обещания, които 
доведоха до много загуби 
в. Телеграф - Климатологът проф. Георги Рачев: Прашният дявол идва през август 
в. Монитор - Проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет - Варна: Имаме над 13-годишен опит с 
дистанционното обучение 
Водещи анализи 
в. 24 часа - След 11 юли партиите няма как да искат нормално правителство 
в. Труд - Лаура Кьовеши в София - от осанна до разпни го 
в. Телеграф - Урок по човечност 
в. Монитор - Проверките не спират, търговията си върви 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 юни 
София. 

- От 10.00 ч. в Министерство на здравеопазването ще се проведе среща между министъра на здравеопазването д-
р Стойчо Кацаров, ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и на Българския лекарски съюз.  

- От 12.00 ч. в заседателната зала на Асоциацията на индустриалния капитал в България (1527 София, ул. „Тракия" 
15) ще се проведе брифинг след проведени срещи с представители на партиите и коалициите, които според 
социологическите агенции ще имат възможност да участват в 46-тото Народно събрание. 

- От 19.00 ч. в камерната зала на комплекс „България" ще се състои представяне на съвременна корейска музика. 
- От 19.30 ч. в „Нов театър - НДК" ще се играе постановката „Вечеря в Манхатън". 
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- От 21.00 ч. в парк-театър „Борисова градина" Габровският драматичен театър ще представи най-новия си 
спектакъл „Любовни истории". 

*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне постановката „Умопомрачение" от Сам Бобрик. 
- От 21.00 часа в Летния театър ще започне концерт „Приказката П.И.Ф". 

*** 
Добрич. 

- От 09.00 ч. в Художествената галерия ще се състои Лятна работилница за въображение. 
- От 09.00 ч. в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се състои Летен детски център за игри и забавления 

„Млад възрожденец". 
- От 11.00 ч. в концертната зала на Младежкия център ще се играе постановката „Храбрият оловен войник" на 

Театрален състав „Веселушко" при СУ „Св. св. Кирил и Методий". 
- От 16.00 ч. в ЖК. „Балик", сграда до бл.40, ще се състои неформално обучение „Наркотични зависимости". 
- От 18.30 ч. в концертна зала „Добрич" ще бъде представен спектакълът „Вражалец" на Ст. Л. Костов. 
- От 19.00 ч. в камерната зала на Драматичен театър „Йордан Йовков" ще бъде представен спектакълът „За снахите 

и свекървите". 
*** 
Елхово. 

- От 09.00 ч. в храм "Св. Димитър" ще пристигнат чудотворните мощи на св. Ефрем Нови. В 17 часа в храма ще бъде 
отслужен молебен за здраве и душевно спасение. От 18 часа в Читалището, ще бъде прожектиран и филма за св. 
Ефрем Нови "Светецът светкавица". 

*** 
Монтана. 

- От 11.00 ч. в Регионална библиотека „Гео Милев" ще се проведе обучение по онлайн медийна грамотност за 
възрастни (55 +) с обучител - Миролюба Бенатова. 

*** 
Пловдив. 

- От 20.00 ч. на Античния театър с концерт на група „Акага" ще бъде открит Пловдив чете" 2021. 
*** 
Смолян. 

- От 17.30 ч. Общинският съвет ще проведе извънредно заседание по повод изпълнението на интегрирания воден 
проект на града. 

*** 
Сопот. 

- От 17.00 ч. на площад „Иван Вазов" ще се проведе обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на 
община Сопот (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 ч. в РБ „Захарий Княжески" ще се проведе „Създай. Играй. Прочети. Научи". 
- От 19.00 ч. на Арт- сцена „Квадратът" ще се състои творческа беседа „Симпозиуми по скулптура в камък, Стара 

Загора 1987 и 1989 г.". 
- От 19.00 ч. в Оперния театър ще се състои празничен концерт „Магията продължава" - 65 години Общински 

фолклорен ансамбъл „Загоре". 
- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе комедията „Лъжци по неволя". 

*** 
Шумен. 

- От 14.00 ч. в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Консултативния съвет. 
- От 20.00 ч. на откритата сцена в парк „Студентски" ще се проведе концерт на Калин Вельов и латино групата 

„Тумбаито". 

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. 


