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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ПОДКРЕПЯ ИСКАНИЯТА НА АСОЦИАЦИЯ „ХИДРОЕНЕРГИЯ“ ЗА НЕЗАБАВНА ОТМЯНА НА СПОРНИТЕ ТЕКСТОВЕ ОТ 
НАРЕДБАТА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ 
Следва пълният текст на позицията на Асоциация на индустриалния капитал в България, свързана с опасността за 
съществуването на водноелектрическите централи в България след въвеждане на недобре преценена промяна в 
нормативната  уредба, а именно Наредбата за ползването на повърхностните води. 

 
ДО 
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА, 
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
Г-Н АСЕН ЛИЧЕВ, 
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ, 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  
От името на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпращаме официалната си позиция до Вас, 
свързана с опасността за съществуването на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в България след въвеждане на не добре 
преценена промяна в нормативната  уредба, а именно Наредбата за ползването на повърхностните води. Съгласно 
текстовете на Наредбата в случай на изменение и/или продължаване на разрешително за водоползване (издавано 
съгласно разпоредбите на чл. 42 от Закона за водите) трябва да бъде представян и документ за учредено право на 
строеж в принадлежащите земи на реката. В България, по данни от бранша, само в частния сектор има над 250 действащи 
ВЕЦ, като всяка една от тях е построена съгласно и в съответствие със законите в страната, които са действали към момента 
на построяването им. Съгласно тези нормативни актове никога не е имало задължение при строеж на ВЕЦ, да бъде 
учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните корита. В този смисъл новата разпоредба води до 
пълно блокиране на работния процес на почти целия водноелектрически сектор. 
Предвид гореизложеното подкрепяме исканията на Асоциация „Хидроенергия“, изразени в официална позиция до 
институциите (в приложение), за незабавна отмяна на спорните текстове от Наредбата. 
Хидроенергетиката има безспорен значителен принос за енергийната сигурност, системната стабилност и 
нисковъглеродната икономика на национално ниво. Съществуващите хидроенергийни мощности са изключително 
ценен актив за България, основен и най-евтин източник на възобновяема енергия, улесняващ интегрирането на другите 
възобновяеми източници към енергийната система, поради своята гъвкавост и възможности за съхранение на енергия. В 
контекста на европейския енергиен преход, възпрепятстването на работата на действащите централи ще даде отражение 
върху изпълнението на националната цел за постигането на нисковъглеродна икономика (по данни от хидроенергийния 
сектор към настоящия момент над 52% от възобновяемия микс е произведен от ВЕЦ). Осигурявайки стабилна и 
предвидима среда за ефективно функциониране на ВЕЦ, България ще може да отговори на дългосрочните цели за 
декарбонизация на Парижкото споразумение, както и на новата Зелена сделка на Европейския съюз. Нещо повече – в 
своето ценово решение за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
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предвижда за първи път нулева премия за електрическата енергия, произведена от ВЕИ – за определени групи руслови, 
подязовирни и деривационни ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 МВт, което ще се отрази в намален размер на цената за 
задължение към обществото, а това от своя страна ще намали пряко разходите на индустрията за електроенергия. 
АИКБ твърдо защитава позицията, че в условията на изключително ускорен ръст на цените на въглеродните емисии и 
електроенергията България не може да допусне спирането на работещи електроцентрали, които не отделят въглеродни 
емисии и представляват най-евтиния ВЕИ ресурс в страната. Отчитайки значението на водната енергия за обществения и 
национален интерес, усилията на отговорните институции трябва да са насочени изцяло към спешно разрешаване на 
възникналия казус, за да се избегнат сътресения в енергийния сектор и допълнително повишаване на цената на 
електроенергията в България. 
Приложение: Съгласно текста. 
  
С УВАЖЕНИЕ, 
  
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,          
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 
News.bg 
 
√ Промени в наредба за водите ограничавали дейността на ВЕЦ, пишат работодателите 
Променена наредба създава опасност за водноелектрическите централи, пишат от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ). Писмото им е до премиера Стефан Янев, регионалния министър Виолета Комитова, екоминистър Асен 
Личев, енергийния министър Андрей Живков. Новата разпоредба води до пълно блокиране на работния процес на почти 
целия водноелектрически сектор, пишат работодателите. 
Според работодателите, промените в Наредбата за ползването на повърхностните води са недобре обмислени.  
Съгласно текстовете на Наредбата в случай на изменение и/или продължаване на разрешително за водоползване 
(издавано съгласно разпоредбите на чл. 42 от Закона за водите) трябва да бъде представян и документ за учредено право 
на строеж в принадлежащите земи на реката. 
В България, по данни от бранша, само в частния сектор има над 250 действащи ВЕЦ. Всяка една от тези водноелектрически 
централи е построена съгласно и в съответствие със законите в страната, които са действали към момента на построяването 
им. Според предишните законодателни изисквания не се е искало при строеж на ВЕЦ, да бъде учредявано право на строеж 
за водовземните съоръжения в речните корита. 
От АИКБ подкрепят исканията на Асоциация "Хидроенергия" за незабавна отмяна на спорните текстове от Наредбата. 
Според работодателите хидроенергетиката има безспорен значителен принос за енергийната сигурност, системната 
стабилност и нисковъглеродната икономика на национално ниво. 
Съществуващите хидроенергийни мощности са изключително ценен актив за България, който има възможности за 
съхранение на енергия, пишат от асоциацията. Според тях затрудняването работата на действащите централи ще се отрази 
на изпълнението на националната цел за постигането на нисковъглеродна икономика. По данни от хидроенергийния 
сектор към настоящия момент над 52% от възобновяемия микс е произведен от ВЕЦ. 
Осигурявайки стабилна и предвидима среда за ефективно функциониране на ВЕЦ, България ще може да отговори на 
дългосрочните цели за декарбонизация на Парижкото споразумение, както и на новата Зелена сделка на Европейския 
съюз. 
В ценовото си решение за периода 01 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
предвижда за първи път нулева премия за електрическата енергия, произведена от ВЕИ - за определени групи руслови, 
подязовирни и деривационни ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 МВт. 
Според АИКБ така ще се намали цената за задължение към обществото, а това от своя страна ще намали пряко разходите 
на индустрията за електроенергия. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България: Нови разпоредби блокират работата на ВЕЦ-овете у нас 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя исканията на Асоциация "Хидроенергия" за незабавна 
отмяна на спорните текстове от Наредбата за ползването на повърхностните води. 
От официалната позиция  Асоциация "Хидроенергия" става ясно, че се крие опасност за съществуването на 
водноелектрическите централи (ВЕЦ) в България след въвеждане на не добре преценена промяна в нормативната  уредба. 
В нея се отбелязва и че новата разпоредба ще доведе до пълно блокиране на работния процес на почти целия 
водноелектрически сектор. От там уточняват, че главната причина за това ще бъде въведеното задължение при строеж на 
ВЕЦ, да бъде учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните корита. 
От АИКБ настояват спешно да бъде разрешен създаденият казус с Наредбата. 
Хидроенергетиката има безспорен значителен принос за енергийната сигурност, системната стабилност и 
нисковъглеродната икономика на национално ниво. Съществуващите хидроенергийни мощности са изключително 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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ценен актив за България, основен и най-евтин източник на възобновяема енергия, улесняващ интегрирането на другите 
възобновяеми източници към енергийната система, поради своята гъвкавост и възможности за съхранение на енергия. В 
контекста на европейския енергиен преход, възпрепятстването на работата на действащите централи ще даде отражение 
върху изпълнението на националната цел за постигането на нисковъглеродна икономика. По данни от хидроенергийния 
сектор към настоящия момент над 52% от възобновяемия микс е произведен от ВЕЦ, сочат данните на асоциацията. 
Също така в своето ценово решение за периода 1 юли 2021 г. – 30 юни 2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР) предвижда за първи път нулева премия за електрическата енергия, произведена от ВЕИ - за определени групи 
руслови, подязовирни и деривационни ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 МВт, което ще се отрази в намален размер на 
цената за задължение към обществото, а това от своя страна ще намали пряко разходите на индустрията за 
електроенергия, допълват от АИКБ. 
Прилагаме и цялата позиция на Асоциация "Хидроенергия": 
От името на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпращаме официалната си позиция до Вас, 
свързана с опасността за съществуването на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в България след въвеждане на не добре 
преценена промяна в нормативната  уредба, а именно Наредбата за ползването на повърхностните води. Съгласно 
текстовете на Наредбата в случай на изменение и/или продължаване на разрешително за водоползване (издавано 
съгласно разпоредбите на чл. 42 от Закона за водите) трябва да бъде представян и документ за учредено право на строеж 
в принадлежащите земи на реката. В България, по данни от бранша, само в частния сектор има над 250 действащи ВЕЦ, 
като всяка една от тях е построена съгласно и в съответствие със законите в страната, които са действали към момента на 
построяването им. Съгласно тези нормативни актове никога не е имало задължение при строеж на ВЕЦ, да бъде 
учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните корита. В този смисъл новата разпоредба води до 
пълно блокиране на работния процес на почти целия водноелектрически сектор. 
Предвид гореизложеното подкрепяме исканията на Асоциация „Хидроенергия“, изразени в официална позиция до 
институциите (в приложение), за незабавна отмяна на спорните текстове от Наредбата. 
Хидроенергетиката има безспорен значителен принос за енергийната сигурност, системната стабилност и 
нисковъглеродната икономика на национално ниво. Съществуващите хидроенергийни мощности са изключително 
ценен актив за България, основен и най-евтин източник на възобновяема енергия, улесняващ интегрирането на другите 
възобновяеми източници към енергийната система, поради своята гъвкавост и възможности за съхранение на енергия. В 
контекста на европейския енергиен преход, възпрепятстването на работата на действащите централи ще даде отражение 
върху изпълнението на националната цел за постигането на нисковъглеродна икономика (по данни от хидроенергийния 
сектор към настоящия момент над 52% от възобновяемия микс е произведен от ВЕЦ). Осигурявайки стабилна и 
предвидима среда за ефективно функциониране на ВЕЦ, България ще може да отговори на дългосрочните цели за 
декарбонизация на Парижкото споразумение, както и на новата Зелена сделка на Европейския съюз. Нещо повече - в 
своето ценово решение за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
предвижда за първи път нулева премия за електрическата енергия, произведена от ВЕИ - за определени групи руслови, 
подязовирни и деривационни ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 МВт, което ще се отрази в намален размер на цената за 
задължение към обществото, а това от своя страна ще намали пряко разходите на индустрията за електроенергия. 
АИКБ твърдо защитава позицията, че в условията на изключително ускорен ръст на цените на въглеродните емисии и 
електроенергията България не може да допусне спирането на работещи електроцентрали, които не отделят въглеродни 
емисии и представляват най-евтиния ВЕИ ресурс в страната. Отчитайки значението на водната енергия за обществения и 
национален интерес, усилията на отговорните институции трябва да са насочени изцяло към спешно разрешаване на 
възникналия казус, за да се избегнат сътресения в енергийния сектор и допълнително повишаване на цената на 
електроенергията в България. 
 
В. 24 часа 
 
√ Промяна на наредба може да затвори 250 частни ВЕЦ, предупреждават от бизнеса 
Има опасност за съществуването на водноелектрическите централи (ВЕЦ) България след промяна на Наредбата за 
ползването на повърхностните води, пише в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Съгласно текстовете на Наредбата, в случай на изменение и/или продължаване на разрешително за водоползване трябва 
да бъде представян и документ за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката. В България, по данни от 
бранша, само в частния сектор има над 250 действащи ВЕЦ, като всяка една от тях е построена съгласно и в съответствие 
със законите в страната, които са действали към момента на построяването им. Съгласно нормативните актове, никога не 
е имало задължение при строеж на ВЕЦ, да бъде учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните 
корита. В този смисъл новата разпоредба води до пълно блокиране на работния процес на почти целия водноелектрически 
сектор, пише в позицията. 
АИКБ твърдо защитава становището, че в условията на изключително ускорен ръст на цените на въглеродните емисии и 
електроенергията България не може да допусне спирането на работещи електроцентрали, които не отделят въглеродни 
емисии и представляват най-евтиния ВЕИ ресурс в страната, се посочва в съобщението. 
 
В. Монитор 
 
√ Бизнесът алармира за риск от затваряне на малки ВЕЦ  
Поводът е промените Наредбата за ползването на повърхностните води 
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Има опасност за съществуването на водноелектрическите централи (ВЕЦ) България след промяна на Наредбата за 
ползването на повърхностните води, пише в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Съгласно текстовете на Наредбата, в случай на изменение и/или продължаване на разрешително за водоползване трябва 
да бъде представян и документ за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката. В България, по данни от 
бранша, само в частния сектор има над 250 действащи ВЕЦ, като всяка една от тях е построена съгласно и в съответствие 
със законите в страната, които са действали към момента на построяването им. Съгласно нормативните актове, никога не 
е имало задължение при строеж на ВЕЦ, да бъде учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните 
корита. В този смисъл новата разпоредба води до пълно блокиране на работния процес на почти целия водноелектрически 
сектор, пише в позицията. 
АИКБ твърдо защитава становището, че в условията на изключително ускорен ръст на цените на въглеродните емисии и 
електроенергията България не може да допусне спирането на работещи електроцентрали, които не отделят въглеродни 
емисии и представляват най-евтиния ВЕИ ресурс в страната, се посочва в съобщението. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Бизнесът алармира за опасност пред ВЕЦ 
Асоциация "Хидроенергия" иска незабавна промяна на Наредба за ползването на повърхностните води  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя исканията на Асоциация "Хидроенергия" за незабавна 
отмяна на спорните текстове в Наредбата за ползването на повърхностните води. Става дума за опасността за 
съществуването на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в България след въвеждане на не добре преценена промяна в 
подзаконовия нормативен документ. 
В Наредбата за ползването на повърхностните води има нова разпоредба, която води до пълно блокиране на работния 
процес на почти целия водноелектрически сектор. Причината е въведеното задължение при строеж на ВЕЦ, да бъде 
учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните корита. От АИКБ, които подкрепят искането на 
асоциацията, настояват спешно да бъде разрешен създаденият казус с Наредбата. 
По данни от хидроенергийния сектор към настоящия момент над 52% от възобновяемия микс е произведен от ВЕЦ. 
Също така в своето ценово решение за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР) предвижда за първи път нулева премия за електрическата енергия, произведена от ВЕИ - за определени групи 
руслови, подязовирни и деривационни ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 МВт, което ще се отрази в намаления размер 
на цената за задължение към обществото, а това от своя страна ще намали пряко разходите на индустрията за 
електроенергия, допълват от АИКБ. 
 
АОБР 
 
√ КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ПРИПОЗНА 42 ОТ ОБЩО 46 ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА АОБР 
Коалиция „БСП за България“ припозна 42 от общо 46 от приоритетите на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) и заяви готовност в следващия парламент да ги подкрепи. Сред тях са намаляване на 
административната тежест за бизнеса, експресно въвеждане на електронно управление, трайно и непротиворечащо си 
законодателство, обвързване на образованието с икономиката. Това стана ясно след първата от поредица срещи между 
представители на ръководствата на четирите работодателски организации, членове на АОБР и представители на партии и 
коалиции, за които социологическите агенции дават шанс за участие в 46-то Народно събрание. 
 

Основа на обсъждането бяха приоритетите на 
АОБР, като работодателските организации 
поставиха акцент на запазването на 
съществуващия данъчен модел, намаляването на 
регулаторната тежест върху бизнеса, реформите в 
сектор „Енергетика“, включително 
либерализиране и интегриране на пазара с 
европейския, въвеждане на механизъм за 
капацитети и прекратяване на договорите с т.нар. 
„американски централи“, премахване на 
административното определяне на минималната 
работна заплата, както и подобряване на 
политиките за човешки ресурси, вкл. 
продължаване на реформите в образованието и 
подобряване на регулациите за привличане на 
квалифициране работници от трети страни. 
„Нямаме различия с коалицията за посоката на 

развитие на България, като над 90% от нашите мерки бяха припознати. Всички желаем едно и също нещо, а именно 
хората в страната ни да живеят добре, да има добро образование, здравепоазване и култура. За да го постигнем 
обаче политиците трябва да разберат, че има нужда от силна подкрепа за възстановяване на българската 

https://i1.wp.com/aobe.bg/wp-content/uploads/2021/06/IMG_1446-1200.jpg
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икономика, по-добър бизнес климат,  насърчаване на  инвестициите и иновациите и повишаване на 
производителността“, заяви Васил Велев, председател а АИКБ и настоящ ротационен председател на АОБР. 
За АОБР има и три национални приоритета, които са основополагащи за подобряване на бизнес средата в България. Това 
са приемането на страната ни в Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 
както и приемането на еврото. 
По думите на Корнелия Нинова БСП иска да има едно дългосрочно сътрудничество с работодателските организации в 
страната. „Готови сме да подкрепим исканията ви за намаляване на административната тежест особено за микро и 
малките компании, въвеждането на такси за услуги, които да са разходоопределящи. Вярвам, че заедно можем да 
работим и по премахването на неработещите и взаимно изключващи се подзаконови нормативни актове”,  допълни 
още Корнелия Нинова. 
На срещата бяха коментирани още и искането за въвеждане на глобален минимален данък печалба, инфлацията в 
България, санкциите по закона „Магнитски“ и други. 
 
В. Дума 
 
√ БСП представи плана си за доходи и икономика пред работодателите  
Лидерът на БСП Корнелия Нинова се срещна с представители на всички работодателски организации в страната. Тя 
представи пред бизнеса плана на БСП в сферата на икономиката и доходите. 
Предприятията, членуващи в четирите организации, осигуряват работа на 82% от всички наети българи. Работната среща 
бе по тяхна покана. 
Поставихме акцента върху социалните теми, коментира Нинова след разговорите. 
Изложихме своито приоритети, които са наши трайни политики от години - работни места, по-високи заплати, защита на 
трудовите права на работниците и на работещите. Разбираме обаче, че пари за социална политика могат да се осигурят, 
ако има гаранции за развитие на икономиката и че работодателските организации са тези, които чрез своите членове 
създават БВП, уточни Нинова. 
Ангажиментът на левицата е с възможностите, които имаме да подпомагаме тяхната дейност в няколко посоки: 
намаляване на административната тежест, ускорено въвеждане на електронно управление, промяна в законодателството 
в посока на трайно и непротиворечащо си законодателство, категорично дългосрочно, стратегическо и планирано 
обвързване на образованието с икономиката, обобщи лидерът на БСП. 
Тя поясни, че с работодателските организации имат някои различия. Имаме различни виждания по отношение на вноса на 
работна ръка от трети страни. Ние сме по-скоро за това да се опитаме държава, бизнес, политици и чрез закони да 
създадем възможност за израстване на кадри. Разбираме и тяхната нужда от работна ръка, но тук имаме някои резерви, 
допълни Нинова. 
 Според нея нуждите, които работодателите имат от определени специалности, да бъдат държавна грижа и държавна 
поръчка така, че младите хора, които излизат от тези специалности, веднага да могат да намерят работа в българските 
предприятия и българската икономика. 
В срещата се включиха Асоциацията на работодателските организации (АОБР) и включените в нея Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара - Съюз на българския бизнес (БСК), Българската 
търговско промишлена паката (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
 
Off News 
 
√ Нинова се срещна с работодателските организации  
Вчера лидерът на БСП се срещна с всички работодателски организации по тяхна покана - Асоциацията на работодателските 
организации (АОБР) и включените в нея Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска 
камара - Съюз на българския бизнес (БСК), Българската търговско промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ).  
Наши приоритети са мерки от държавата в помощ на хората и бизнеса, които създават условия за откриване на работни 
места и високи заплати, подчерта пред работодателите Нинова, съобщиха от партията.  
Председателят на БСП изтъкна и стремежа на левицата да намали административната тежест за бизнеса. Като едно от 
решенията Нинова посочи електронното управление, което да облекчи фирмите и гражданите и даде пример с 
предложените от БСП електронни регистри. “Те ще намалят и корупцията и ще сложат край на административния, 
икономическия и политически рекет над фирмите. Належащо е ускорено въвеждане на електронно управление и трайно 
и непротиворечащо си законодателство“, каза още председателят на БСП.  
Нинова бе категорична, че е необходимо да се създаде възможност за отглеждане на кадри, започващи още от средното 
и висшето образование. Тя подчерта важността от стратегическо обвързване на образованието с икономиката: “Нуждите, 
които те имат от определени специалности да бъдат залагани в средните и висши училища. Да бъдат държавна грижа и да 
са държавна поръчка, и младите хора веднага, когато завършват да намират работа в българските предприятия“. 
Като друга важна тема Корнелия Нинова открои и въвеждането на Плана за възстановяване и устойчивост. Тя подчерта, че 
от него ще зависи развитието на страната ни в следващите 10 години. 
“Поехме ангажимент за дългосрочно сътрудничество по отношение на антикризисните мерки, от които бизнеса има нужда, 
за да се стабилизира и да започне растеж. Тези мерки ще са насочени в две места - запазване на работни места, разкриване 
на нови такива, гаранция за доходите на хората, но и преки стимули за развитие на бизнеса - пряка помощ от държавата в 
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различни посоки, така че да помогнем и на хората, които пострадаха от кризата и в помощ на бизнеса, който трябва да 
гарантира ръста на брутния вътрешен продукт и развитието на икономиката”, поясни Нинова.  
“Оставаме в траен диалог и занапред, за да бъдем взаимно полезни с обща цел - развитието на икономиката и след това 
възможност за развитие на социални политики, които за нас като партия си остават приоритет”, завърши Корнелия Нинова. 
 
Actualno.com 
 
√ Нинова на дебат с работодателските организации за икономиката и доходите 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова проведе среща с всички работодателски организации в страната, на която са били 
обсъдени политики в областта на икономиката и доходите, предаде репортер на БГНЕС. 
В разговорите участваха представители на Асоциацията на работодателските организации (АОБР) и включените в нея 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара - Съюз на българския бизнес (БСК), 
Българската търговско промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ). 
Изложихме приоритетите на работодателите за средносрочна перспектива. Протече съдържателен разговор. Помолихме 
за подкрепа за редица наши приоритети. Констатирахме 90% съвпадение и 10% известни нюанси. Нямаме никакви 
различия около посоката, в която следва да върви страната – ОИСР, Еврозона, Шенген. По данъчния модел също нямаме 
съществени различия. 
За регулаторните режими и административната тежест, особено за малкия и средния бизнес, срещаме пълна подкрепа, че 
трябва да се сведе до минимум. Българският бизнес да бъде при равни условия с тези, с които се конкурира в другите 
страни. Изграждането на електронното управление също трябва да се ускори“, заяви след дискусията Васил Велев, 
председател на АИКБ. 
На срещата са обсъдени още редица теми, сред които енергетиката, предвид високите цени на електроенергията в Европа 
през тази година, както и необходимостта от продължаването на реформата в образованието, която да задоволи 
потребностите в икономиката и да стимулира реализацията на завършващите. 
От левицата акцентът е поставен върху социалните теми, поясни лидерът Корнелия Нинова. „Приоритетите ни са работни 
места, по-високи заплати, защита на трудовите права на работниците“, каза още Нинова и коментира, че с 
работодателските организации са имали и някои различия. 
Тема на разговорите е била и данъчната система, като от БСП са заявили позиция, че никога не са предлагали или 
подкрепяли увеличаване на корпоративния данък. 
 
Dnes.bg 
 
√ Нинова: Наш приоритет са работни места и по-високи доходи 
Без развита икономика няма пари за социална политика 
Приоритетите на БСП са мерки от държавата в помощ на хората и бизнеса, които създават условия за откриване на работни 
места и високи заплати, каза Корнелия Нинова при среща с работодателски организации. 
Лидерът на БСП се срещна с всички работодателски организации по тяхна покана - Асоциацията на работодателските 
организации (АОБР) и включените в нея Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска 
камара - Съюз на българския бизнес (БСК), Българската търговско промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), съобщиха от пресцентъра на партията. 
Нинова изтъкна и стремежа на левицата да намали административната тежест за бизнеса. Като едно от решенията Нинова 
посочи електронното управление, което да облекчи фирмите и гражданите и даде пример с предложените от БСП 
електронни регистри. “Те ще намалят и корупцията и ще сложат край на административния, икономическия и политически 
рекет над фирмите. Належащо е  ускорено въвеждане на електронно управление и трайно и непротиворечащо си 
законодателство“, каза още председателят на БСП. 
Нинова бе категорична, че е необходимо да се създаде възможност за отглеждане на кадри, започващи още от средното 
и висшето образование. Тя подчерта важността от стратегическо обвързване на образованието с икономиката: “Нуждите, 
които те имат от определени специалности да бъдат залагани в средните и висши училища. Да бъдат държавна грижа и да 
са държавна поръчка, и младите хора веднага, когато завършват, да намират работа в българските предприятия“.  
Като друга важна тема Корнелия Нинова открои и въвеждането на Плана за възстановяване и устойчивост. Тя подчерта, че 
от него ще зависи развитието на страната ни в следващите 10 години. 
“Поехме ангажимент за дългосрочно сътрудничество по отношение на антикризисните мерки, от които  бизнеса има 
нужда, за да се стабилизира и да започне растеж. Тези мерки ще са насочени в две места - запазване на работни места, 
разкриване на нови такива, гаранция за доходите на хората, но и преки стимули за развитие на бизнеса - пряка помощ от 
държавата в различни посоки, така че да помогнем и на хората, които пострадаха от кризата и в помощ на бизнеса, 
който  трябва да гарантира ръста на  брутния вътрешен продукт и развитието на икономиката”, поясни Нинова. 
"Оставаме в траен диалог и занапред, за да бъдем взаимно полезни с обща цел - развитието на икономиката и след това 
възможност за развитие на социални политики, които за нас като партия си остават приоритет.”, завърши Нинова. 
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Cross.bg 
 
√ Нинова се срещна с работодателските организации по тяхна покана  
Вчера лидерът на БСП се срещна с всички работодателски организации по тяхна покана - Асоциацията на работодателските 
организации (АОБР) и включените в нея Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска 
камара - Съюз на българския бизнес (БСК), Българската търговско промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
"Наши приоритети са мерки от държавата в помощ на хората и бизнеса, които създават условия за откриване на работни 
места и високи заплати", подчерта пред работодателите Нинова. 
Председателят на БСП изтъкна и стремежа на левицата да намали административната тежест за бизнеса. Като едно от 
решенията Нинова посочи електронното управление, което да облекчи фирмите и гражданите и даде пример с 
предложените от БСП електронни регистри. "Те ще намалят и корупцията и ще сложат край на административния, 
икономическия и политически рекет над фирмите. Належащо е ускорено въвеждане на електронно управление и трайно 
и непротиворечащо си законодателство", каза още председателят на БСП. 
Нинова бе категорична, че е необходимо да се създаде възможност за отглеждане на кадри, започващи още от средното 
и висшето образование. Тя подчерта важността от стратегическо обвързване на образованието с икономиката: "Нуждите, 
които те имат от определени специалности да бъдат залагани в средните и висши училища. Да бъдат държавна грижа и да 
са държавна поръчка, и младите хора веднага, когато завършват да намират работа в българските предприятия". 
Като друга важна тема Корнелия Нинова открои и въвеждането на Плана за възстановяване и устойчивост. Тя подчерта, че 
от него ще зависи развитието на страната ни в следващите 10 години. 
"Поехме ангажимент за дългосрочно сътрудничество по отношение на антикризисните мерки, от които бизнеса има нужда, 
за да се стабилизира и да започне растеж. Тези мерки ще са насочени в две места - запазване на работни места, разкриване 
на нови такива, гаранция за доходите на хората, но и преки стимули за развитие на бизнеса - пряка помощ от държавата в 
различни посоки, така че да помогнем и на хората, които пострадаха от кризата и в помощ на бизнеса, който трябва да 
гарантира ръста на брутния вътрешен продукт и развитието на икономиката", поясни Нинова. 
"Оставаме в траен диалог и занапред, за да бъдем взаимно полезни с обща цел - развитието на икономиката и след това 
възможност за развитие на социални политики, които за нас като партия си остават приоритет.", завърши Корнелия Нинова. 
 
В. Стандарт 
 
√ Новите мерки: Кредити за възстановяване, помощи за оцеляване 
Бизнесът иска да продължи изплащането на грантове, ресторантьорите си чакат парите за оборот на затворени фирми 
Дългоочакваните мерки в подкрепа на бизнеса бяха обявени от служебните министри в края на миналата седмица. Те са 
насочени към подпомагане на фирмите, които са в тежко положение, но имат потенциал да се възстановят от кризата с 
финансова инжекция. Мерките могат да се разделят на три - осигуряване на ликвидни средства за фирмите, които са 
започнали да се възстановяват, помощи по схемата 60 на 40 за онези, които искат да си запазят персонала, но са много 
закъсали, както и възможности за стимулиране на потреблението. "Досега помощта за бизнеса беше с бюджетни средства. 
Това е правилно, когато бизнесът е затворен. Но сега бизнесът е отворен, болниците също, всичко работи и мерките трябва 
да бъдат преориентирани към програма за възстановяване и директните субсидии да бъдат насочени само към бизнесите, 
които структурно няма как да се възстановят толкова бързо като международния туризъм", обясни финансовият министър 
Асен Василев в интервю за "Капитал". 
Кой може да поиска от евтините заеми: 
Те са за малки и средни фирми, които могат да докажат, че бизнесът им е активен в последните 3 години. Кандидатите ще 
могат да заявяват заеми, достигащи до 70% от приходите им за 2019 или 2020 г., в зависимост от това през коя от двете 
години печалбата им е била по-голяма. Обезпечения няма да се искат, защото гарант ще е държавата. Усвояването на 
парите ще е максимално бързо - до 10 дни, увери служебният министър Кирил Петков, който представи мярката. 
Намерението е стартът да е още в средата на юни. Срокът за връщането ще е 7 години, като ще има една година гратисен 
период и за главницата, и за лихвата. Очаква се тя да бъде по-ниска, тъй като търговските банки ще отпускат парите по 
гаранционна схема, а държавата ще покрива до 50% от риска и до 80% на индивидуалните им позиции. Кирил Петков 
обясни, че по този начин банките ще могат да отпускат рискови кредити, например в сектор "Туризъм", където сега 
отказват. От мярката могат да се възползват и самоосигуряващите се лица. Няма да е позволено да се рефинансират стари 
кредити. 
Бюджетът на новата гаранционна схема ще е около 2,5 млрд. лева. Програмата ще започне с тези банки, които вече имат 
договори с ББР, ЕИФ и ФнФ, като ще могат да се включат и нови. 
Помощи при над 40% спад на приходите 
С още два месеца ще бъде удължена мярката 60/40, но тя ще действа по нов дизайн, който ще бъде уточнен с 
работодателските организации и синдикатите. Служебният министър на социалната политика Гълъб Донев отчете, че до 
момента изразходваният ресурс по тази мярка е малко над 1,4 млрд. лв., което означава, че остават още около 100 млн. 
лв. Асен Василев обясни, че за 60/40 няма ограничение за големината на фирмите. Но те трябва да са сериозно пострадали 
от кризата. Затова при кандидатстване приходите им за април и май 2021 г. ще се сравнят с тези за същите месеци на 2019 
г. И ако има изоставане например с повече от 40%, тогава може компанията да получи помощ. "Тези мерки се 
преформатират с уговорката, че съществуващите остават нотифицирани в ЕК и ако отново има криза и затваряне, могат да 
се пуснат в стария им вариант", уточни Василев. 
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Стимулиране на потреблението 
Третата група мерки е за стимулиране на потреблението. Такъв тип е отпускането на пари от държавата за безплатни 
почивки с 5 нощувки на 30 000 учители и ученици, която бе обявена от министерствата на туризма и на образованието. 
Търсят се варианти и с още две министерства - на спорта и културата, за планиране на мерки, свързани с повишаването на 
търсенето, каза още Асен Василев. 
Актуализация  на бюджета 
Подготвя се актуализация на бюджета, която да бъде оставена на следващото Народно събрание. "Ще запазим текущите 
параметри, тоест дефицитът да не се вдига, но да се преструктурират разходните пера така, че да се осигури финансиране 
за мерките до края на годината. Ако фирмите работят и се възстановят, ще има повече пари в бюджета за всички нас и ще 
може тези мерки за подкрепа, както и другите социални мерки, които вървят, да бъдат социално осигурени, без да 
натоварваме с допълнителни дългове нашите деца", обясни Асен Василев. Той подчерта, че държавата не произвежда 
пари, а ги взема от фирмите и ги преразпределя към други граждани и фирми, за да се подпомогне ефективната работа на 
икономиката. Министерството на финансите е фокусирано да подобри събираемостта на вземанията на държавата и да 
спре течовете и неефективните разходи", обясни финансовият министър. 
Реакцията на бизнеса 
Бизнесът реагира разнопосочно на новите мерки.Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ 
заяви, че трябва да има 3 мерки за подкрепа на икономиката."Едната от тях са кредити. Това, което се прави сега, е добре, 
за да се ускори процесът и да се облекчи достъпът до тях. Подкрепяме тази мярка. Липсват обаче другите две", каза Велев. 
Той предлага мярката "60 на 40" да бъде за времето на извънредната епидемична ситуация, която засега е до края на юли, 
но не е ясно дали няма да бъде удължена. Третата мярка, която отсъства, е подкрепа за фиксираните доходи на 
предприятията със спад повече от 30%. Велев настоява и  бързо да се изплатят помощите за МСП, които чакат вече една 
година. Още през май 2020 малките фирми кандидатстваха за грантове между 3000 и 10 000 лв., а средните - от 30 000 до 
150 000 лв., за които договорите бяха подписани още през есента. "Този процес продължава да тече, но недостатъчно 
бързо. За средните предприятия са платени около 17% от тези, които имат да получават пари и то за първата вълна. 
Кредиторите губят търпение. Причината за забавянето е, че парите се плащат от ОП "Иновации и конкурентоспособност", 
а не от бюджета, откъдето това може да стане бързо. Плащат се от Министерството на икономиката, а не от НАП", каза още 
Васил Велев.Според председателя на Националното сдружение за малкия и средния бизнес Елеонора Неголова, тегленето 
на гарантирани от държавата кредити от страна на МСП е трудно. "Тези инструменти се ползват много трудно, защото 
минават през търговските банки и зависят от това доколко те имат интерес да ги предлагат, тъй като това е един механизъм, 
който усложнява административното обслужване на кредите. И когато става въпрос за малки кредити, те по-скоро 
насърчават микробизнесите да взимат потребителски заеми. Не е лошо да има такива мерки, да се предлагат гаранции и 
да се покриват частично обезпеченията по кредити, но това е крайно недостатъчно и ние си го обясняваме с краткия 
хоризонт на това правителство", каза Неголова. 
От двете браншови организации на ресторантьорите - Сдружението на заведенията в България /СЗБ/ и от Българската 
асоциация на заведенията /БАЗ/, посочиха в своя позиция, че се чувстват излъгани и дискриминирани. "С огромно 
разочарование разбрахме, че вече приетата, гласувана и одобрена от Европейската комисия програма "Подкрепа чрез 
оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки", е спряна и парите по нея са пренасочени 
в кредити. Програмата, макар доста тромава и недостатъчна, работеше за декември, януари и февруари. Оставаше 
последната трета фаза, касаеща март и април - месеците, в които заведенията отново бяха насилствено затворени, но 
секторът очакваше компенсации за това поредно затваряне", пише в позицията. СБЗ и БАЗ приветстват удължаването на 
мярката 60/40, но предлагат тя да бъде разширена за фирми, регистрирани през 2021 година или такива, които не са 
упражнявали дейност през изминалата 2020 година. 
Според българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/, новите мерки ще са изключително полезни за 
бизнеса, стига изпълнението им да е бързо. От БХРА повече от година настояват за евтини кредити без обезпечение. 
Доволни сме, че най-после това се случва, заяви председателят на БХРА Георги Щерев. "Положителен е и фактът, че този 
път мерките са едни и същи за всички и няма изкуствено деление, при което едни получават целеви компенсации, а други 
не", подчерта и зам.-председателят на БХРА Веселин Налбантов. Той припомни, че от началото на кризата хотелиерите 
останаха единствените от туристическия сектор, които не получиха целева помощ за оцеляване в кризата."Приветстваме 
продължаване на мярката 60/40 до края на юли, но това не е достатъчно. Още повече, че тя ще се прекрати точно през 
летния сезон. В момент на тежка криза, при късно започващ и кратък сезон, ако тази мярка не продължи до края на 
септември, бизнесът е обречен, категорични са от БХРА.Георги Щерев очаква да бъде взето решение гратисният период 
на обслужване на главницата по гарантираните кредити да е за срок от 2 до 5 години, вместо за една. От БХРА предлагат 
още държавата да раздаде ваучери за почивки у нас на всички ваксинирани българи и особено на такива, които предстои 
да се имунизират. По този начин ще се реши въпросът с ниския процент желаещи да се имунизират, ще се подпомогне 
туристическият сектор в трудната ситуация и ще спечелим българите като клиенти за туризма ни, казват от организацията. 
 
БТВ 
 
√ 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. 
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„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. 
Присъстващите в залата оцениха като изключително полезна и лекцията на телевизионната водеща и журналист Анна 
Цолова. „Как да се представя в най-добрата си светлина?“ бе въпросът, който тя разви пред посетителите, като сподели 
примери от кариерата си: „Емоционалният контакт е единственото нещо, което никога няма да ни бъде взето от машините 
и изкуствения интелект. Затова умението да убеждаваме чрез говорене и да се изразяваме въздействащо е и ще бъде 
незаменимо.“ 
С различен поглед, през географията, проф. Георги Бърдаров представи лекцията си на тема „България - География на 
свободата“. Писателят носител на Европейската награда за литература вдъхнови публиката и ги подкани към осъзнаване 
и пробуждане. „Трябва да спрем да се оплакваме, да мрънкаме, да плачем, трябва да се обичаме. Аз обичам България, 
заради светлите личности изпреварили времето си!“ 
На сцената като лектор се качи и лице, познато на зрителите от телевизионния формат Фермата. Димитър Караиванов 
говори за това, какво е отговорност, и как да мотивираме себе си и хората около нас. Той направи кратко пътешествие, 
през собствения си професионален живот. „Всеки има право на избор дали да остане в България, близо до семейството и 
най-близките си хора или да замине навън да търси щастие, но с риск след години да се прибере в празния си дом. 
Пожелавам ви мъдростта да изберете правилното за себе си. Аз избрах България и семейството и това ме зарежда с 
амбиция за работа всеки ден“. 
Иван Георгиев и Евгени Борисов – професионалисти с предприемачески дух и дългогодишен опит в сектора на изнесените 
услуги, представиха темата: „Има ли граници твоят успех“. „Изключително важно е, ние като хора, да знаем нашите 
плюсове и минуси, да живеем с тях и да ги приемаме. Това се отнася и за плюсовете и минусите на държавата, в която сме 
избрали да се развиваме. В нашата родина плюсовете са много повече и това е предпоставка да постигаме резултати без 
да излизаме от зоната си на комфорт.“ Най-мащабният работодателски форум „Живот и кариера - Защо в България“ 
завърши, давайки отговори на множество въпроси и бизнес казуси. Посетителите в залата и работодателите, които се 
включиха, затвърдиха надеждата, че се движим в правилна посока. Bulgaria Wants You продължава да се развива с пълна 
сила, да дава причина на българите да се завръщат и да остават в родината ни. Най-успешните истории разказани от 
платформата може да видите тук: https://fb.watch/65UzqSqstf/  
Следващото събитие на BWY ще се проведе в град Пловдив на 25 септември. 

https://fb.watch/65UzqSqstf/
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В. Труд 
 
√ Възпитаници на Свищовската академия отново с награди от Националния конкурс „Млад икономист” 
 За поредна година възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са сред отличените в Националния конкурс 
„Млад икономист”, организиран от Съюза на икономистите в България (СИБ). Резултатите от тазгодишното издание на 
конкурса бяха обявени в деня на Националния празник на икономистите – 11 юни.  
Седемнадесетият Национален конкурс „Млад икономист – 2021 г.”, под надслов „Гласът на младите за силна икономика”, 
бе на тема: „Поуките за икономиката и образованието от пандемия COVID-19”. По традиция, участниците се конкурират в 
категориите „Ученици”, „Студенти”, „Докторанти”, „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”. Разработките на 
участниците са оценени от Комисия под ръководството на проф. д.и.н. Нено Павлов, в състав: проф. д-р Р. Нейкова, проф. 
д.и.н. Д. Хаджиниколов, проф. д-р Д. Русчева, доц. д-р В. Царевски, доц. д-р Д. Благоев, доц. д-р П. Желев и проф. д-р Т. 
Хубенова-Делисивкова – председател на УС на СИБ. 
 В категория „Докторанти”, специалната награда на Асоциацията на индустриалния капитал в България получи Рая 
Драгоева – редовен докторант към катедра „Финанси и кредит” в Стопанска академия „Д. А. Ценов”. В категория „Млади 
специалисти и предприемачи до 35 години”, със специална награда на „Пловдив Тех Парк” АД, Пловдив са отличени за 
съвместната им разработка по темата на конкурса ас. д-р Йордан Йорданов – преподавател в катедра „Застраховане и 
социално дело” и Жанета Ангелова – редовен докторант към същата катедра. 
 С номинационна грамота за много добро представяне в Националния конкурс „Млад икономист – 2021 г.” (с която се 
награждават участници с присъдени над 30 точки) в категория „Млади специалисти” е отличен възпитаникът на 
Свищовската академия Юсуф Насуф, завършил спец. „Счетоводство и контрол”, който работи в БНП Париба Пърсънъл 
Файненс, София.  
 В приветствие, отправено по повод Деня на икономиста и обявяване на наградите от Националния конкурс, председателят 
на УС на СИБ – проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова подчертава: „Радващо е, че участниците проявяват активно 
отношение за оценката на поуките от КОВИД-19 в сферата на икономиката и образованието. Затрогващо е, че в 
разработките има лична позиция, при това често пъти силно изразено емоционалното отношение към социално-
икономическата обстановка и социалните недъзи, което е проява не само на лична, но и на обществено ангажирана 
позиция, от което нашето общество силно се нуждае”.  
От Съюза на икономистите в България информират, че поради епидемиологичната обстановка в страната няма да бъде 
организирана официална церемония за връчване на наградите. За живущите извън София наградите ще бъдат изпратените 
по пощата. Всички други наградени могат да получат своите награди в офиса на СИБ в София.  
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
БНР 
 
√ Радев предложи на НАТО съвместно производство на военно оборудвнане 
Идеята може да се реализира в два проекта  
Идеята на президента Румен Радев всички страни-членки на НАТО заедно да разработват и произвеждат високо ефективно 
военно оборудване е залегнала в новата стратегическа концепция на НАТО, съобщи той след срещата на върха.  
"Високо развитите страни, които произвеждат такова оборудване, влагат 2-та процента в своите  икономики и ги развиват 
още, докато други като България с ограничени възможности даваме тези средства за икономиките и социалните системи 
на тези страни", каза президентът. Той уточни, че неговата идея може да се реализира в два проекта: 
"Първият е гражданско-военен орган за стимулиране на иновациите в отбраната. Той ще сближава научно-
изследователски центрове на съюзниците, а също така ще се осъществява помощ за трансфер на технологии и ще се 
сближават по-тясно академичният и частният сектор с особен акцент върху стартъпите. Знаете какво значение имат те за 
България. Вторият важен проект е създаването на финансов фонд за иновации". 
Според държавния глава двата проекта ще позволят по-активно участие на нашата военно-промишлена индустрия и наука, 
на академичните страни и частния сектор. Президентът е разговарял с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг за 
възможността представители на тези органи да посетят България, след като  бъдат структурирани, така че страната ни да 
се интегрира по-пълноценно в тези проекти.  
 
√ Служебният кабинет отчита работата си за последния месец  
Служебното правителство ще отчете работата си през последния месец. Кабинетът на служебния премиер Стефан Янев, 
който беше назначен от президента Румен Радев, встъпи в длъжност на 12 май. 
Освен министър-председателя отчет за дейността до момента ще направят вицепремиерите Гълъб Донев и Атанас Пеканов 
и министрите на финансите Асен Василев, на икономиката Кирил Петков и на здравеопазването Стойчо Кацаров. 
Подготовката и провеждането на предсрочните парламентарни избори на 11 юли е основната задача на служебното 
правителство на премиера Стефан Янев: „Нашата задача е да не допуснем всякакви нередности“. 
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В последните седмици служебният кабинет е критикуван от опонентите си заради поредицата от кадрови промени на 
областни управители, директори на агенции и държавни дружества и в системата за сигурност: 
„Опитваме се да освободим държавата и нейните институции да работят в интерес на хората. Ако това е обвинението, че 
правим нещо грешно за държавата, аз съм готов да поема тази вина“. 
Справянето с икономическите последици от пандемията е друго предизвикателство. С програма за 2,5 милиарда лева ще 
бъде подкрепен бизнеса чрез кредити чрез търговските банки. Министърът на икономиката Кирил Петков заяви: 
„Тези нови кредити към малкия и среден бизнес няма да имат нужда от обезпечение“. 
От намалени разходи в Бюджета са осигурени средства за добавката от 50 лева за всички пенсионери и за юли. 
Вицепремиерът Гълъб Донев: "Поехме ангажимент изплащането на 50-те лева за пенсионерите да продължи до края на 
мандата на служебното правителство". 
Служебният кабинет подготвя актуализация на Бюджета. Тя няма да увеличи дефицита и ще бъде внесена след като 
заработи новия парламент, обясни финансовият министър Асен Василев: 
„За да дадем пари, трябва да ги вземем отнякъде - или трябва да спрем течове и неефективни разходи, или да подобрим 
събираемостта. Министерството на финансите е фокусирано да работи и в двете насоки“. 
Здравното министерство възложи анализ на причините за високите нива на смъртност у нас при пандемията: „За да не се 
повтори това нещо“. 
Служебният министър д-р Стойчо Кацаров предлага да отпаднат лимитите за регистрация в болниците: „Когато определяш 
лимити, изборът кой да се лекува го прави този, който определя лимитите. Когато нямаш лимити, изборът се прави от 
пациента“. 
 
√ Национален борд по туризъм: Ваучер за всеки ваксиниран 
Предизвикателствата пред туристическото лято 
Морският туризъм влиза във втора критична година – късно начало и слаби приходи за хотелиерите. Какви са 
предизвикателствата пред туристическото лято? 
Засега надеждите са за полския и румънския пазар, докато германският и руският са по-несигурни. 
Националният борд по туризъм настоя държавата да засили рекламната кампания и да въведе стимули за ваксинация в 
страната. 
Темата коментира в “Нашият ден“ д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. 
“От Националния борд по туризъм вчера излязохме с много радикално и добре обосновано предложение, отчитайки, че 
най-важният фактор за 2021 г., както за летния туристически сезон, така вероятно след това и, за да влезем в зимния, ще 
бъде процентът на ваксинирани български граждани. 
И от този фактор ще се формират решенията, нагласите, изборът на чуждестранните туристи към България. 
Затова казахме съвсем ясно – трябва да бъдем честни. Ваксини има. По официални данни България разполага вече с близо 
2 млн. ваксини на склад. 
В същото време процентът на ваксинирани български граждани е най-нисък в Европейския съюз. Това означава само едно 
– провал на комуникационната кампания до този момент. 
Нашето предложение е много добре обмислено и в съответствие с международната практика. Предлагаме държавата да 
подготви и да издаде ваучери на стойност 50 лева, които да се предоставят като стимул, като бонус, като начин на 
насърчаване на интереса към ваксините на всеки гражданин, който се ваксинира. 
Нека бъдем ясни – това означава, че ако приемем 50 млн. лева, че биха стрували тези ваучери да бъдат издадени за 1 млн. 
ваксинирани в следващите месеци. Именно това е онзи икономически показател, който работи за туризма в 
международен план – 4 пъти допълнителна стойност се връща в националната икономика. За всеки лев, за всеки долар 
или евро, вложени в туризма, националната икономика получава 4 пъти  обратно допълнителни приходи, данъци, такси и 
всичко останало.“ 
Темата коментира в “Нашият ден“  Иван Алексиев, кмет на Поморие. 
“Районът при нас е безопасен. През последната седмица нямаме нито един заболял от Covid-19. Много е важно туристът 
да се чувства сигурен и спокоен, когато дойде на почивка. 
Ваксинирането е много важен момент. Не случайно започнах с това, че ние вече сме район чист от коронавирус и то не 
само Поморие, а цялото Южно Черноморие. 
В Поморие сме направили едно много сериозна кампания, за да може хората максимално да се ваксинират и да 
гарантираме спокойствието и сигурността, не само на нашите жители, но и на гостите и туристите на града. 
Още преди месец имахме среща с всички хотелиери. Говорихме да ваксинират персонала преди отварянето на хотелите. 
Осигурили сме център за ваксинация. Имаме от всички видове ваксини. 
Другото, което направихме съвместно с РЗИ-Бургас са мобилни екипи, за да може, когато има повече желаещи РЗИ-Бургас 
да реагира и да състави екип, който да ваксинира. 
На територията на Поморие в момента работят абсолютно всички хотели, заведения и голяма част от хората в обслужващия 
сектор са ваксинирани. 
 
√ При какви условия работодателите могат да наемат ученици  
На 12 юни отбелязахме Световния ден срещу детския труд, който се бори за премахване на най-тежките форми на детски 
труд. Във връзка с него и по повод на това, че лятото наближава и учениците ще започнат работа за летните месеци, 
започват да стоят въпросите: Какво могат да работят непълнолетните лица и какво се изисква от работодателите, за да ги 
наемат, попитахме Димитър Петров, директор на Дирекция "Инспекция по труда" Монтана: 

https://bnr.bg/post/101483424


12 

 

"След като вече приближава летният сезон, както винаги учениците, излизайки във ваканция, някои от тях желаят да се 
потрудят малко и в тази връзка от нас като Инспекция по труда се изисква да дадем някои разяснения, защото в крайна 
сметка контролираме законосъобразността на полагането на труда. Законът не категоризира децата като ученици, а като 
ненавършили 18 години, защото има ученици, които са навършили 18 години и такива, които не са навършили. 
Навършилите 18 години - за тях няма никаква разлика от останалите работници и могат да бъдат наети на общо основание 
при всички възможности, които позволява Кодексът на труда. Лицата, ненавършили 18 години, имат така наречения 
разрешителен режим за наемане на работа, тоест Инспекцията по труда - по седалище на фирмата, която иска да наеме 
децата, издава предварително разрешение по искане от работодателя, след което работодателят може да наеме лицето 
на работа. Работата за която могат да бъдат наети или както се поставя въпросът, каква работа е недопустима за учениците, 
най-общо бих казал, че недопустима работа е тази, която би се отразила негативно на физическото и психическо развитие 
на младия човек. Срокът, за който може да бъде наето детето или младия човек - няма регламентиран в законодателството 
срок - може да бъде постоянен, може да бъде срочен. Нашето разрешение важи до прекратяване на договора, при 
следващо наемане, ако не е навършили лицето 18 години, отново трябва да има разрешение… Бих обърнал внимание на 
всички работодатели, че е недопустимо работа на непълнолетното лице без трудов договор, което всъщност се отнася до 
всички работници. Още по-голям внимание да обърнат, че работодателите не могат да наемат лице без предварително 
разрешение на Инспекцията по труда, тъй като това деяние е криминализирано  и когато установим такъв случай, се 
препредава на прокуратурата за разследване като престъпление". 
Попитахме и видинските ученици биха ли работили през лятото и с какво смятат, че работата може да им бъде полезна: 
"Зависи от обстоятелствата и какви ангажименти имам през лятото. Ще си подсигурявам сама доходите и няма да разчитам 
единствено на родителите си и това е един начин да се чувстваме по-самостоятелни… Бих. Допълнителни доходи, които 
сам съм си изкарал и знам как да харча... Не. Защото обичам да работя на село... Да, защо не. Някакви допълнителни 
доходи. Все някакъв опит, няма значение за каква работа е... Зависи от това дали имам други планове - бих работила през 
лятото, да. Като занимание, не като парична стойност". 
От Инспекцията по труда обясниха още, че са на разположение да дават консултации, както по телефона, така и по всички 
други канали за комуникация. 
Чуйте повече от звуковите файлове. 
 
√ Ивайло Калфин: Няма време да се пише нов План за възстановяване  
Интервю на Петър Волгин с Ивайло Калфин в предаването ''12+3'' 
"Притеснения по отношение на сумата към Плана за възстановяване няма, но има притеснение по отношение на сроковете. 
Всички договори по националните планове трябва да са сключени до 2023 година. А колкото по-късно се предаде Планът, 
толкова по-кратки ще са сроковете за организиране на процедурите. По-късно ще дойдат и обещаните средства". Това 
поясни пред БНР Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване условията на живот 
и труд към Европейската комисия.  
Според него ГЕРБ не са били готови с Плана и са продължавали да идват забележки от Европейския съюз.  
"Няма време да се пише нов План, би отнело над година. Да се поправи този, виждам амбицията на служебното 
правителство, нека видим как ще се справят със сроковете. Големи промени по Плана, изготвен от ГЕРБ, не могат да се 
правят, могат да се правят след това допълнителни промени в хода на реализация на Плана. Не мисля, че трябва да се 
започва ново писане на План", допълни Калфин в предаването "12+3".  
Той допълни, че Планът трябва да се използва за това да имаме след години модерна икономика и хората да имат работни 
места, и то добре платени.  
Интервюто с Ивайло Калфин можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Любомир Стефанов: Политическата корупция е чумата на българския преход 
Да отрежеш опашката на гущера не значи, че знаеш накъде отиваш, коментира политологът  
Интервю на Лора Търколева с Любомир Стефанов 
Методът и схемата „имам човек някъде си“ – това се крие в подаръчната торбичка на българската политика. Това мнение 
изрази в интервю за БНР политологът и преподавател в Нов български университет Любомир Стефанов. 
„В торбичката на българския преход и на българската политика се крие съмнението, че винаги има и друг начин. И този 
начин не е онзи, който пише в Конституцията и законодателството и който всички простосмъртни граждани са призвани да 
спазват. А другият начин – по който нещата могат да се съкратят и да станат.“ 
Политическата корупция е чумата на българския преход и на българската демокрация, смята Стефанов. По думите му ние 
не вярваме на институциите заради постоянното съмнение, оправдано или параноично, че „нещо някъде паралелно се 
случва“. Именно затова според политолога е налице усещането, че изборите се обезсмислят, а държавата е „открадната, 
купена, пробита“. 
Има усещане, че служебното правителство прави нещо. Оценката е по-скоро добра. Два месеца даже не са 100 дни, 
отбеляза Стефанов преди днес кабинетът да отчете работата си за изминалия един месец. 
Естествено е служебният кабинет, назначен от президент, който след два месеца отива на избори, да носи бреме и да бъде 
сочен с пръст, подчерта политологът. 
„Не мога да разбера защо се бяга от този наратив. То е реалност. Въпросът е дали това влияе на работата му, дали тези 
назначения, които се случват, преназначения, уволнения са политически мотивирани или наистина ситуацията в държавата 
е била толкова зле, щото е имала нужда от основно разтърсване и пренареждане.“ 

https://bnr.bg/post/101482959/pri-kakvi-uslovia-mogat-rabotodateli-da-naemat-uchenici
https://bnr.bg/horizont/post/101458717/ivailo-kalfin
https://bnr.bg/post/101483094/ivailo-kalfin-nama-vreme-da-se-pishe-nov-plan-za-vazstanovavane
https://bnr.bg/post/101483390/slujebniat-kabinet-otchita-rabotata-si-za-poslednia-mesec
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„Очевидно има някакво напрежение, някакво съмнение, че тези назначения са били удобни по някакъв начин и са взети 
мерки да се прекрати този комфорт. В публичното пространство витае това усещане, че службите са били овладени, не 
казвам завладени. Овладени и насочвани в работата си. Тъжното е, че самите служби не правят нищо по въпроса да разсеят 
тези впечатления“, каза още Стефанов. 
По повод отсъствието на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков от предстоящия отчет на служебния кабинет 
Любомир Стефанов изтъкна, че към вътрешния министър има достатъчно нападки и участието му би изместило фокуса на 
пресконференцията. 
„Очевидно е, че вече има внимание към детайла вече и се дърпат настрана хора, които ще изместят акцента. /…/ Мисля, 
че са взети мерки, които да спасят пресконференцията.“ 
„Натрупва се усещането за намерения. Не знам дали е посока, но за намерения за скъсване със старото. Посоката на мен 
поне още не ми е ясна. Само да отрежеш опашката на гущера не е задължително условие, че знаеш накъде отиваш“, 
коментира Стефанов в предаването „Преди всички“. 
По темата за организацията на изборите политологът посочи, че ЦИК и служебният кабинет са били насадени на пачи яйца, 
защото им е бил даден закон, който не е изчистен, а партиите на протеста отново са променили изборните правила в 12 
без 5, за което са критикували предишните законодатели. 
Преди изборите на 4 април според Любомир Стефанов е имало „колективно усилие, нискочестотен напън от целия 
политически спектър, че изборите ще бъдат опорочени“, а за избирателната активност всички са се оправдавали с 
пандемията. 
„В момента не усещам обратната вълна – да има желание във всички субекти, участващи на изборите, да въодушевят 
гражданите, гласоподавателите да вдигнат избирателната активност.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Проучване: Близо една пета от българите са плащали наскоро подкуп за здравна услуга 
Изследване разкрива обхвата на корупцията в здравеопазването в ЕС 
Почти една трета от жителите на Евросъюза са разчитали на лични връзки при достъпа до здравеопазване по време на 
Covid кризата, а около една пета от гражданите на Румъния, България, Унгария и Литва са платили подкуп за подобни 
услуги. Това разкрива проучване, цитирано днес от в. „Гардиън“. 
В 27-те страни от ЕС близо две трети (62%) от 40 000 анкетирани в проучването на „Трансперънси Интернешънъл“ посочват, 
че корупцията в правителството им е сериозен проблем, а три четвърти (76%) заявяват, че ситуацията е в стагнация или се 
влошава, отбелязва още вестникът. 
Авторите на доклада „Глобален барометър на корупцията - ЕС“ заявяват, че разкритията са тревожни с оглед на 
подготовката на общността да отдели милиарди евро за постпандемично възстановяване. 
Докладът обрисува и картина на недоволство от топлите отношения между големия бизнес и правителствата, както и 
висока степен на пряко участие на граждани в корупционни практики с цел достъп до публични услуги. 
Най-висок дял на хора, които казват, че са дали подкуп, за да си осигурят услуга в здравеопазването е в Румъния (22%), 
следвана от България (19%). 
По-малко от 20% от жителите на Дания и Финландия смятат корупцията в правителството за голям проблем в страната си. 
Но над 85% от българите, хърватите, кипърците, италианците, португалците и испанците са на противоположното мнение. 
В нито една страна не преобладава мнението, че корупцията намалява. Най-позитивният резултат е в Словакия, където 
това смятат 39 на сто от жителите. 
 
√ Любомир Кючуков: Байдън демонстрира отказ от подхода на Тръмп "сами срещу всички"  
Интервю на Людмила Железова с Любомир Кючуков в предаването ''Нещо повече'' 
"Байдън демонстрира отказ от подхода на Тръмп - сами срещу всички". Този анализ на европейската обиколка на 
американския президент Джо Байдън направи пред БНР международният анализатор Любомир Кючуков, директор на 
Института за икономика и международни отношения.  
Той подчерта, че приетото комюнике на срещата на Г-7 ясно е идентифицирало противниците - Русия и Китай, но 
същевременно е посочило и съюзниците - страните от ЕС и от Тихоокеанския регион: 
"За тази среща бяха поканени Индия, Австралия, Южна Корея и Южна Африка. ... Беше направена ясна заявка за 
неутрализиране на китайското влияние в Азия и Африка чрез решението за мобилизиране на 40 трилиона долара до 2035 
г. за развитие на инфраструктурни проекти в тези региони. Това е в противовес на китайската стратегическа концепция 
"Един пояс - един път".   
По думите на анализатора противоречията между САЩ и ЕС в сферата на икономиката и търговията не са решени и ще 
продължат да съпътстват двустранните отношения. 
В предаването "Нещо повече" Кючуков коментира срещата на върха на НАТО в Брюксел: 
"Тази среща ще потвърди завръщането на САЩ в НАТО като предвидим партньор".  
Според него основната интрига на този форум ще е срещата на Байдън с Ердоган. 
Интервюто на Людмила Железова с Любомир Кючуков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Обсъждат мерки за оптимизиране на пропускателния режим на ГКПП "Кулата-Промахон"  
Мерки за оптимизиране на пропускателния режим  на граничния пункт "Кулата-Промахон" и недопускане на 
километрични опашки от чакащи в аварийната лента на автомагистрала "Струма" тежкотоварни камиони. Това ще бъде 
обсъдено днес на работна среща на българо-гръцката граница. 

https://bnr.bg/post/101483412
https://bnr.bg/post/101480375/baidan
https://bnr.bg/post/101480375/baidan
https://bnr.bg/horizont/post/101482767/g-7-s-kritichno-komunike-kam-kitai
https://bnr.bg/horizont/post/101482771/ochakva-se-nato-da-se-obavi-sreshtu-nazemno-bazirani-adreni-raketi-v-evropa
https://bnr.bg/post/101483272/lubomir-kuchukov-baidan-demonstrira-otkaz-ot-podhoda-na-tramp-sami-sreshtu-vsichki
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В срещата ще участват представители на Агенция "Митници", Главна дирекция "Гранична полиция", звеното за фискален 
контрол към Националната агенция за приходите, областният управител, здравни институции и браншовите организации 
на превозвачите. 
Проблемът с километричните опашки от тежкотоварни камиони по трасето на автомагистрала "Струма" най-накрая трябва 
да намери своето решение, каза изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев: 
"На място да преценим кой ще бъде най-приемливият вариант за всички. Има си и регламент по отношение на "зелените 
коридори". Имаме няколко идеи". 
Оптимизиране на времето за граничен контрол, подобряване на инфраструктурата, която от години е в пълен конфликт с 
увеличения трафик между България и Гърция, и осигуряване на "зелени коридори" за камионите са част от мерките, които 
ще бъдат обсъдени на работната среща, насрочена за 12.00 часа на граничния пункт "Кулата". 
 
√ Подем на индустриалното производство в ЕС през април при по-слабо нарастване в България  
Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС нарасна стабилно през април за втори пореден месец, 
компенсирайки спада през февруари, показват последни данни на Евростат. В рамките на България производство се 
повиши по-слабо, но след силен растеж месец по-рано. 
Производството в целия ЕС се повиши през април с 0,5% спрямо март, когато нарасна с 0,8%, докато в еврозоната скочи с 
0,8% след повишение с 0,4% месец по-рано. По този начин европейското индустриално производство компенсира спада 
от февруари, който беше първия след неговите сривове през март и април 2020 година, когато икономика в Европа все 
още бяха под влияние на шока от първата вълна на коронавирусната пандемия и въведените заради нея национални 
локдауни на стария континент. 
 

Графики на индекс на индустриалното производство в ЕС и еврозоната 

 
 
Скок през април беше отчетен в почти всички основни индустриални групи, като производството на потребителски стоки с 
дълготрайна употреба нараснаха през април с 2,9% в ЕС и с 3,4% в рамките на еврозоната, докато енергийното 
производство нарасна съответно с 2,9% и с 3,2%, а производството на капиталови стоки (на средства за производство) се 
повиши съответно с 0,8% и с 1,4 на сто. Единствено производството на недълготрайни потребителски стоки се сви през 
април в ЕС с 0,7%, а в еврозоната - с 0,3 на сто. 
Спрямо година по-рано производството в еврозоната през април 2021 г. нарасна с цели 39,3%, а в целия Европейския съюз 
- с 38,7% с оглед на производствения срив през април 2020 г., когато старият континент се намираше в строг локдаун заради 
първата вълна на коронавирусна пандемия. 
В същото време промишленото производство в България се повиши скромно през април с 0,2%, но след ръст с 4,8% през 
март. 
Спрямо април 2020 г. промишленото производство в нашата страна нарасна с 22,8% след повишение със 7,3% през март. 
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Графика на индустриалното производство в страните членки на ЕС г. / г. 

 
 
√ Среща на върха ЕС - САЩ в Брюксел  
Слагане край на пандемията от Covid-19, проправяне на път към устойчиво икономическо възстановяване, отношенията с 
Русия и Китай са сред темите на срещата на върха ЕС-Съединени щати, която ще се проведе днес в Брюксел. 
ЕС ще бъде представен от председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия - Шарл Мишел и Урсула фон 
дер Лайен, а Съединените щати - от президента Джо Байдън, който е в Брюксел от неделя и участва в провелата се вчера 
среща на върха на НАТО. 
Очаква се те да поемат ангажимент за осигуряване на по-справедлив достъп на ваксините срещу Covid-19, както и за 
неговото лечение. 
Те ще препотвърдят подкрепата си за глобалния механизъм за разпределение на ваксините КОВАКС. 
Лидерите ще обсъдят укрепване на сътрудничеството в борбата срещу климатичните промени и ще препотвърдят 
ангажимента си към прилагането на Парижкото споразумение,  както на намерението си за постигане на климатичен 
неутралитет до 2050 година. 
Те ще дискутират и възможностите за сътрудничество с Китай и Русия, както и за укрепване на стратегическото си 
партньорство в контекста на НАТО. Това е първата среща ЕС-Съединени щати от 2014 година. 
 
√ Лагард от ЕЦБ: Европейската икономика ще достигне нивата от преди пандемия в началото на 2022 г.  
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в понеделник, че очаква европейската икономика 
да се върне на предпандемичните си нива през първото тримесечие на 2022 г., след като по-ранните прогнози  на ЕЦБ за 
очаквания за растеж бяха повишени на последното заседание на банката. 
В интервю за електронното издание "Политико" (Politico) Лагард отбеляза, че фазата на възстановяване е започнала, като 
икономическата перспектива "се е насочила в правилната посока" и сега централната банка се фокусира върху нейното 
укрепване. Тя добавя, че икономическото възстановяване трябва да бъде "твърдо, стабилно и устойчиво". 
Кристин Лагард също така повтори по-ранните си коментари относно Пандемичната програма за спешни покупки на активи 
(PEPP) след заседанието на ЕЦБ от миналата седмица, като заяви, че е твърде рано да се говори за нейното прекратяване, 
но има "голяма гъвкавост" при запазването й след определената крайна дата на 31-ви март 2022 година. 
Шефът на ЕЦБ коментира и Фонда за възстановяване на Европейския съюз, като отбеляза, че авансовото предоставяне 
преди края на годината на 13% от заложените в него средства на отделните страните членки е "много, много силна 
промяна". Тя обаче предупреди, че зависи от самите държави да изпълнят плана изцяло и че ако го направят, това може 
"наистина да преобрази бъдещето на Европа". 
 
√ ЕЦБ може да коригира политиката си постепенно в посока на по-екологично портфолио  
Членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Изабел Шнабел представи в понеделник няколко 
начина, по които ЕЦБ може да премине от пазарен неутралитет към пазарна ефективност в опит да се бори с изменението 
на климата. 
Едно от предложенията би включвало спирането на покупките на облигации, емитирани от замърсяващите сектори, което 
би могло "да премахне стимулите за фирмите от въглеродно-интензивния сектор, за да намалят емисиите на парникови 
газове". 
Друг вариант би бил ЕЦБ да приспособи своите операции по паричната политика по-постепенно в съответствие с 
съображенията за устойчивост. 

https://bnr.bg/post/101481330
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Шнабел обаче твърди, че накланянето на ЕЦБ към пазара на зелени облигации може "да повлияе неблагоприятно на 
ликвидността на пазара или неправомерно да повлияе на ценовия механизъм при покупки на активи от частния сектор". 
В публичния сектор тази политика е изправена пред предизвикателства като "незначителен дял от емитирането на зелени 
облигации от публичния сектор в еврозоната“ и липса на "сравними данни, свързани с климата, за държавните емитенти 
на дълг“. 
Шнабел посочи, че въпреки тези предизвикателства, е "наложително централните банки да проучат амбициозно 
възможностите за приспособяване на своите операции по паричната политика, за да вземат предвид изменението на 
климата в рамките на законовия си мандат". 
 
√ Гърция няма да се откаже от икономическите си връзки с Китай, въпреки че другите държави го правят  
Гърция не планира да прекрати икономическите си взаимоотношения с Китай, само защото другите държави 
преразглеждат отношенията си с Пекин, заяви постоянният представител на Гърция в НАТО пред бизнес телевизия CNBC. 
Отношенията между Китай и европейските държави се влошиха от март, когато между възникна дипломатически сблъсък. 
Тогава ЕС реши да наложи санкции срещу Китай за "мащабни произволни задържания" на уйгури от етническо китайско 
малцинство. Пекин, който отрича, че нарушава правата на уйгурите, отговори с контрасанкции срещу членове на 
Европейския парламент. В резултат на това ЕС задържа ратификацията на инвестиционно споразумение с Пекин, което 
беше представено през декември 2020 г. 
През изминалия уикенда пък групата на най-развитите икономики от Г-7 заяви, че ще призоват Китай "да зачита правата 
на човека и основните свободи“. Това е позиция, с която китайските власти не са съгласни и посолството на страната в 
Лондон заяви в понеделник, че дните, когато "малка" група държави предрешават бъдещия път на света, вече са 
приключили, посочи Би Би Си 
"Ние стратегически избираме най-добрите възможности за нашата собствена държава, отново винаги в рамките на нашите 
задължения с основните организации, а именно ЕС и НАТО. Досега ние се присъединихме към китайската инициатива 
"Един пояс, един път" в много конкретен проект и в много конкретен срок, без да гледаме на това като на стратегическа 
връзка с друг партньор, но със сигурност няма да го изоставим, само защото така правят други", посочи Спирос Ламбридис, 
гръцкият посланик и постоянен представител в НАТО. 
Глобалният китайски план за инфраструктура "Един пояс, един път" е предназначен да създаде обширна глобална мрежа 
от сухопътни, морски и цифрови връзки, свързващи Китай с Югоизточна Азия, Централна Азия, Близкия изток, Европа и 
Африка. Критиците на план казват, че безпрецедентната схема ще облагодетелства китайските фирми, ще засили 
международното влияние на Пекин и ще принуди развиващите се страни да поемат големи дългове. 
На този фон Гърция задълбочи икономическите си връзки с Пекин вследствие на финансовата криза, след като 
средиземноморската държава получи три спасителни програми, една от които не успя да завърши. По този начин 
инвестициите от Китай представляват важен източник на доход за длъжника в лицето на Атина. 
Такъв е случаят с пристанище Пирея, където китайската корабоплавателна компания Cosco пое мажоритарен дял през 2016 
г. Пристанището е на стратегическо място между азиатския и европейския континенти. Китай направи и редица други 
големи инвестиции в Гърция, включително в енергетиката и недвижимите имоти. 
"Ако анализираме, че от тази връзка съществува някаква заплаха, ние ще преразгледаме нашата позиция. Но в този момент 
всичко, което произлиза от това, са предимствата на здравословни и много законни търговски отношения", добави 
Ламбридис пред CNBC. 
Неговите коментари са в контраст с тези на някои други европейски държави. По време на пресконференция в кулоарите 
на приключилата среща на Г-7 италианският премиер Марио Драги заяви, че страната му ще оцени внимателно участието 
си в инициативата "Един пояс, един път". 
Италия беше първата икономика от Г-7, която подписа меморандум за разбирателство с Пекин през 2019 г., за да участва 
в този проект. По това време обаче САЩ и други страни от ЕС изразиха известна загриженост относно участието на Италия 
в китайския проект. 
 
√ Джо Байдън: НАТО е единна и солидарността на съюзниците е непоклатима 
НАТО е единна и солидарността на съюзниците е непоклатима! 
Така президентът на Съединените щати Джо Байдън определи на пресконференция в Брюксел състоянието на НАТО след 
срещата на върха вчера. 
Байдън заяви, че насрочената за сряда в Женева негова среща с Владимир Путин е от ключово значение и че ще предложи 
на руския президент сътрудничество по въпроси от общ интерес. И от "умния и твърд" Путин ще зависи дали ще остане 
противник на Запада. 
Президентът на Съединените щати отбеляза, че заедно с лидерите на останалите 29 страни членки на НАТО са обсъждали 
и шансовете на демокрацията да оцелее: 
"Съгласихме се, че една от най-важните ни общи мисии е да възродим и укрепим устойчивостта на нашите демокрации. 
Трябва да докажем и на света, и на собствените си народи, че демокрацията може да надделее над предизвикателствата 
на съвремието ни. Трябва да изкореним корупцията, която изсмуква силите ни; да се браним от онези, които подклаждат 
омраза и разделение за политическа изгода от фалшив популизъм; да инвестираме в укрепването на институциите, които 
са в основата на демократическите ни ценности; а също и да браним свободата на медиите и независимостта на съдебните 
ни системи". 
Срещата на върха на НАТО започна с дълго очаквано от европейците признание. 
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„Възприемаме ангажимента за колективна отбрана, записан в член 5 на Северноатлантическия договор за свещено 
задължение“, заяви американският президент Джо Байдън преди разговорите с партньорите от Пакта, като посочи, че 
това "свещено задължение" за САЩ се отнася за Европа, Турция и Канада. 
„Непрекъснато припомням на американците, че когато Америка беше нападната за първи път след Втората световна война, 
НАТО се притече на помощ. НАТО се притече на помощ! Те спазиха член 5-и. И сега искам цяла Европа да знае, че може да 
разчита на Съединените щати“, каза Байдън. 
Признанието за възраждане на доверието между Америка и Европа идва след друго признание на съюзниците. 
От китайските инвестиции в европейски пристанища и плановете за създаване на военни бази в Африка до съвместните 
военни учения с Русия - в НАТО вече са съгласни, че възходът на Пекин заслужава адекватен отговор. 
Байдън призова  за "по-добра координация" между членовете на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) 
относно Русия и Китай. И посочи двете страни като "нови предизвикателства", пред които е изправено НАТО и които 
станаха актуални "през последните няколко години". 
„Китай не е наш противник, наш враг. Без Китай не можем да противодействаме на измененията на климата или да 
контролираме въоръжението. Но без съмнение Китай е икономическо, политическо и военно предизвикателство“, заяви 
генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. 
Очаквано, съюзниците за първи път определиха Китай като „системно предизвикателство“ и  риск за сигурността на 
западния алианс. 
„Русия няма да ни раздели“, подчерта още Йенс Столтенберг. 
А германският канцлер Ангела Меркел допълни: 
„Все по-голямо значение имат хибридните заплахи и кибератаките, а по отношение на Русия трябва да допълня и 
дезинформационните кампании. Редица партньори в НАТО, не само Германия, са потърпевши“. 
 
√ Фед може да повиши американските лихви по-рано от очакваното  
Федералният резерв може да реши да повиши лихвените проценти в САЩ по-рано от очакваното, съобщи в понеделник 
"Уолстрийт джърнъл". 
Според финансовото издание новите прогнози, които се очаква да бъдат оповестени в сряда след редовното заседание 
на  Фед, могат да покажат, че повече членове на централната банка очакват повишаване на федералната фондова 
лихва  през 2022 или 2023 г. с оглед на по-бързото и по-скорошно от очакваното нарастване на инфлацията в САЩ. 
Освен това осъвременената макропрогноза на Фед вероятно ще покаже и по-бърз икономически растеж през тази година 
спрямо очакванията през март за експанзия от 6,5 на сто. 
Когато става въпрос за намаляване на ежемесечната покупка на държавни и ипотечни облигации от страна на Фед, 
"Уолстрийт джърнъл" прогнозира, че намаляването на тази програма, известна като "количествени улеснения", ще започне 
към края на тази или началото на следващата година. Финансово издание също така напомня, че при  предишните случаи, 
когато Фед започваше да затяга (да ограничава) своите програми за изкупуване на облигации, американската централна 
банка правеше това преди да започне повишаване на лихвите. 
 
√ Оставка в US министерството на правосъдието заради събиране на информация от телефони на законодатели  
Високопоставен служител на американското министерство на правосъдието подаде оставка заради твърденията за 
събиране на информация от телефоните на законодатели и журналисти. Това е станало по време на управлението на 
бившия американски президент Доналд Тръмп. 
Джон Демърс, който заема оглавява отдела за национална сигурност в министерството ще слезе от поста си следващата 
седмица. За оставката бе съобщено след серия от информации за изискване на данни от телефони по време на мандата 
на Тръмп. 
Били са изискани данни от телефони на законодатели като Адам Шиф, който в момента оглавява комисията по разузнаване 
в Камарата на представителите също и от бивш съветник в Белия дом и журналисти от медии като „Вашингтон пост“ и „Ню 
Йорк таймс“. 
Министърът на правосъдието Мерик Гарланд заяви, че очаква пълно разследване. 
В изявление Гарланд посочи, че решения свързани с правораздаване не могат да бъдат политически мотивирани. Гарлънд 
също даде да се разбере, че е наредил да се направи оценка на съществуващите правила за сдобиване с информация от 
лица в законодателната власт. 
Изискването на данни от телефони от законодатели и журналисти по времето на Тръмп е било част от опит да се намери 
източник на изтичане на информация. Администрацията на президента Джо Байдън пое ангажимент да спре такова 
събиране на информация от репортери в подобни случаи. 
 
√ Ердоган: Няма проблем в отношенията със САЩ, който да не може да бъде решен 
"Няма проблем в отношенията между Турция и Съединените щати, който да не може да бъде решен!" 
Това заяви турският президент Реджеп Ердоган след двустранна среща с американския президент Джо Байдън в Брюксел 
в кулоарите на срещата на върха на НАТО. 
Ердоган определи разговора си с Байдън като "плодотворен и искрен". Няма обаче напредък по спора за руските 
противоракетни системи С-400, с които Турция разполага, а Съединените щати настояват, че не са съвместими с 
колективната отбрана на НАТО. 
Освен това още няма съгласие по предложението на Ердоган Турция да остави свои военни в Кабул, за да охраняват  
международното летище там след изтеглянето на американския и останалите съюзнически контингенти от Афганистан. 
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Турският президент обяви още, че 2021-а ще е "спокойна година" в отношенията му с Гърция. Ердоган се е договорис с 
гръцкия премиер Кирякос Мицотакис да разговарят вече редовно без посредници. 
Освен това днес Ердоган се е договорил с френския президент Еманюел Макрон да работят заедно за мира в Сирия и 
Либия. Макрон съобщи по-рано, че турският президент се е съгласил, че всички чуждестранни наемници трябва да 
напуснат бившата джамахирия. Двамата не са се извинявали един на друг за публичните обиди, които си отправяха 
задочно и през последните месеци. 
 
√ СТО: Увеличават се свързаните с пандемията търговски бариери  
Ръководителят на Световната търговска организация заяви в понеделник, че търговските бариери, свързани с медицински 
консумативи, използвани срещу Covid-19, са се повишили и призова държавите членки да ги премахнат, като в същото 
време се увеличат усилията за постигане на споразумение за споделяне на ваксини. 
"Тенденцията върви в погрешна посока", каза генералният директор на СТО Нгози Оконджо-Ивеала на виртуален форум 
на ООН, позовавайки се на бариерите пред търговията със стоки, свързани с пандемията, съобщава Ройтерс. "Трябва да 
намалим тези ограничения, за да можем да преместваме по-бързо  медицински стоки и консумативи". 
Тя също така посочи, че броят на търговските ограничения, докладвани от държавите членки на СТО, е достигнал 109 в 
началото на пандемията през първите месеци на миналата година и по-късно е спаднал до 51, но оттогава е нараснал до 
53. 
Една такава мярка е схемата на Европейския съюз за разрешаване на износ на ваксини срещу Covid-19, която трябва да 
приключи на 30 юни. Нгози Оконджо-Ивеала по-рано заяви, че е "разочарована" от схемата, въпреки че ЕК отбеляза, че тя 
е целенасочена, пропорционална и временна. 
Друг начин за облекчаване на търговските потоци може да представлява "доброволната система за мониторинг" за 
идентифициране и премахване на затрудненията в доставките, добави тя, посочвайки, че СТО води преговори с 
производители и с Международната търговска камара и други партньори за разрешаване на този проблем. 
Шефът на СТО призова членовете на организацията да постигнат споразумение до юли за подобряване на достъпа до 
ваксини срещу Covid-19 след месеци на преговори за отказ от правата на интелектуална собственост на фармацевтичните 
компании. Повечето развиващи се страни подкрепят подобен отказ, но няколко богати страни остават категорично против, 
като посочват, че това ще възпрепятства изследванията, които позволяват ваксините срещу Covid-19 да бъдат произведени 
толкова бързо. 
"Бързам и искам да постигнем някакво споразумение до юли, защото животът е важен", каза Оконджо-Ивеала. 
Бившият нигерийски финансов министър също така коментира конференция на СТО на министерско ниво през следващия 
месец, която ще има за цел да се постигне споразумение за намаляване на субсидиите в риболова, като заяви, че все още 
вижда "сериозни различия" между отделните държави. 
 
Сега 
 
√ Министър Петков откри още два "ремонтирани" и празни язовира 
Той обвини ДКК в безстопанственост, защото 6 месеца не е приела протоколите за извършените строителни 
дейности 
Служебният министър на икономиката Кирил Петков представи на брифинг данни за още два язовира, ремонтирани от 
дъщерното на Държавната консолидационна компания дружество "Монтажи", които стоят празни. 
Това са два малки воема в Сливенско - "Злати войвода 3" и "Злати войдова 4", чийто ремонт е глътнал над 2.5 милиона 
лева през миналата година, отново при завишени цени на материалите и транспорта. "До ден днешен те не са предадени 
на държавното предприятие "Управление и стопанистване на язовири", което означава, че още не са влезли в 
експлоатация, въпреки че парите за ремонта са платени. Тези язовири не могат да бъдат завирявани и използвани за 
напояване", посочи Петков. 
В събота икономическият министър показа видео с проверката му на язовир "Пазар дере" край Ловеч, който по документи 
е ремонтиран за 2.35 млн. лв., но стои празен. Петков разкри също че цената на бетона е двойно по-висока от тази, която 
в момента предлага същият търговец, а транспортът излиза пет пъти по-скъп. 
Веднага след това бивши министри и депутати от ГЕРБ обвиниха Петков, че заблуждава обществеността, защото язовирът 
е бил пълен преди дни, а след това изпразнен, за да може той да се снима пред него. 
"Ако не беше трагично, щеше да е смешно. Излиза, че не само съм изпуснал язовирите, но и съм ги затревил", коментира 
днес Петков. Той обясни, че реално ДП "Управление и стопанистване на язовирите" не може да ги използва, защото не са 
приети след ремонта. Затова предприятието държало шлюзовете им отворени.  
"Още днес ще поискам ДКК да ми обясни защо 6 месеца не предава тези язовири за експлоатация. За мен това е 
безстопанственост", каза Петков. Той ще поиска обяснение и за завишените цени за материалите и транспорта. Ще бъде 
поискано и Държавната финансова инспекция да влезе на проверка в "Монтажи". 
Служебният министър ще издаде още заповед, с която "Монтажи" ще бъдат задължени да представят за проверка всеки 
договор от назначената от него комисия за прозрачност и контрол в министерството.  
ПРОВЕРКИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ 
Проверяват се още 7 ремонтирани язовира, както и започналите ремонтни дейности в 100 от останалите водоеми. През 
2018 г. половин милиард лева от бюджета бяха отпуснати от правителството на ГЕРБ към ДКК за спешен ремонт на 400 
язовира. Освен това държавната ББР е финансирала ДКК с още 130 млн. лв. 
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Междувременно Върховната касационна прокуратура се самосезира за разкритите от Кирил Петков далавери при ремонта 
на язовирите. ВКП е изискала от служебния министър на икономиката информация по случая. Самият Петков бе обявил, 
че ще сезира прокуратурата за начина, по който са възлагани и извършвани ремонтите на язовирите. 
"Над 82% от проведените и започналите ремонти са концентрирани между 6 и 8 компании", каза Петков. И на трите 
цитирани вече "Пазар дере" и "Злати войвода" 3 и 4, изпълнителят на строително-монтажните работи е един и същ. 
Фирмата е дала една и съща цена за транспортни разходи, въпреки че водоемите са в две различни области в страната - 
1.26 лв. на тон скална и земна маса, което е път пъти повече от цената, която в момента предлага същият търговец. Цената 
на бетона също е значително завишена. „Цената на един специфичен хидротехнически бетон, който в София е 126 лв., тук 
е актуван за 219 лв. и 214 лв. Плюс 30 лв. транспорт - т.е. приблизително двойни цени", посочи министър Петков. 
ГЕРБ ОТНОВО ОТГОВАРЯ 
Часове след брифинга на Петков ГЕРБ свика пресконференция, на която бившият министър Лъчезар Борисов за пореден 
път се опита да обори изнесените от Петков данни. 
На журналистически въпрос защо ДКК не са предали трите ремонтирани язовира на Държавното предприятие 
"Управление и стопанисване на язовири", Борисов започна да обяснява, че проблемът е още отпреди 30-40 години, когато 
язовирите били към ТКЗС, после прехвърлени на общините, които не са ги ремонтирали, защото нямали средства. "Реално 
собствеността не е прехвърлена. 416 са под управление от държавното предприятие "Управление и стопанисване на 
язовири". Липса на скици и актове на собственост са причина за това забавяне", каза Борисов. Не стана ясно защо по време 
на управлението на предишното правителство този въпрос не е бил решен. 
Бившият икономически министър направи и изключително важното уточнение, че ключовете за изпускателите, а не за 
шлюзовете, били предадени на ДП "Управление и стопанисване на язовирите" и затова то изпускало водата на "Пазар 
дере", въпреки че крайният ремонт е приключен. Както и че били ремонтирани стените на язовира, а не дъното, и затова 
то било затревено. 
Лъчезар Борисов обаче се оплете кога точно е приключил ремонтът на двата сливенски язовира "Злати войвода" 3 и 4. "Те 
са празни, защото току-що приключва техният ремонт", каза Борисов. Показаните от служебния министър  Кирил Петков 
приемно-предавателни протоколи са от 31 декември 2020 г., когато е било направено плащането за ремонта. Борисов се 
оправда, че ДП "Управление и стопанисванена язовирите" отговаряло за завиряването, но язовирите вече имали модерна 
контролно-измервателна система, която предпазвала живота на хората. 
Бившият икономически министър посочи и съвсем други цени на бетона. Според него цитираните от Петков цени били по-
високи, защото включвали разходите за труд и други разходи, както и печалбата на изпълнителя. 
 
√ Транспортният министър: Новият екостикер ще струва едно кафе на месец 
С бранша се обсъжда увеличаване с 10 часа на шофьорските курсове  
Шофьорските курсове да се увеличат с 10 часа. Тази идея ще обсъди транспортният министър с бранша, след което 
предложението ще бъде разгледано и от кабинета. Това заяви служебеният министър на транспорта, ИТ и съобщенията 
Георги Тодоров пред Нова телевизия. 
"Аз съм голям привърженик на "Визия 0", това е един стремеж за намаляване на жертвите по пътищата до 0. Това не може 
да стане за 2 месеца. Нужни са перманентни дейности, не само от транспортното министерство, но и от министерствата на 
труда и на образованието", заяви той. 
По думите му трябва да има промени и в практическата, и в теоретичната част на шофьорските курсове. "Още от миналата 
година се е работело за повишаване на часовете за кормуване с 10 часа на курс. Все още няма разбирателство, 
следващата седмица ще се срещна с тях. Нека чуя брашна, ще се събразим с тяхното мнение, надявам се да е единно и 
заедно с колегите от МС ще излезем с решение", посочи той. 
Припомняме, че миналата година транспортното министерство подготви промени в наредба 37, сред които увеличаване 
на задължителните часове за шофьорските курсове от 31 на 42, регистриране на автошколите като търговски дружества и 
т.н. Това обче би оскъпило получаването на шофьорска книжка с около 400 лв. След серия заплахи за мащабни протести 
от автошколи, проектът бе оттеглен, но в края на 2020 г. някои от предложенията бяха подновени и предложени на ново 
обсъждане. 
"Предвиждаме промени и при годишните технически прегледи. Те ще влязат в сила от 12 юли, ще бъдат използвани нови 
екологични стикери, които да гарантира екологичните норми, че да има по-малко замърсяване", заяви още Тодоров. 
Според него тази мярка е много важна, тъй като всички дишаме не достатъчно чист въздух. По думите му в случая ще има 
пскъпяване с "едно кафе на месец", или около 50 ст. на месец повече. 
РОКАДИ 
"Познавам системата добре. Започнах да работя в Министерството на транспорта през 2000 г.  Ние сме част от служебен 
кабинет, чийто хоризонт е доста кратък. Опитваме се ежедневно да работим на 100%. Ще подменям хора само и 
единствено, когато видя, че не си изпълняват задълженията и не следват добрите практики", коментира още 
министър Тодоров. 
Той коментира и освобождаването на шефа на правителствения авиоотряд. "С Ген. Тодор Коджейков се разделихме по 
взаимно съгласие. Причините  са отстраняването му са професионални, а не лични", уточни той. "Към този момент няма 
промяна в „Информационно обслужване“. Очаквам да изпълняват професионално своята работа", каза още транспортният 
министър. Той определи предстоящите избори като предизвикателство. "Информационно обслужване ще действа по-
бързо този път, но това няма да е за сметка на качеството. Проверките целят да има обективност", увери служебният 
транспортен министър. 
 

https://nova.bg/news/view/2021/06/13/330096/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
https://www.segabg.com/node/154820
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√ Здравният министър предлага отпадане на лимитите на болниците 
Изваждане на дейности от болничната в извънболничната помощ и промяна в цените на медицинските услуги са 
другите му идеи, подкрепяни от БЛС и НЗОК  
Служебният здравен министър Стойчо Кацаров предложи серия от промени в системата на здравеопазването у нас, които 
според него трябва да подобрят достъпа на пациентите до медицински услуги, както и тяхното качество.  
"Налага се да извърши такава промяна, няма какво да се чака новия парламент. Няма причина нещата, по които има 
съгласие, да чакат изборите", коментира той.  
Някои от предложените от него мерки, като отпадане на лимитите за болниците и промени в цените на медицинските 
дейности, е по-правилно да се случат от 1 януари 2022 г., смята той. За други според него може да се действа още сега - 
например изваждане на някои дейности, извършвани в болниците, извън тях и т.н. По думите на Кацаров промяната на 
модела е обсъдена с Българския лекарски съюз и Националната здравно-осигурителна каса, които са я подкрепили. 
"Искаме да поставим началото на промяната и колкото може по-скоро да старират преговори за промяна на Националния 
рамков договор", заяви здравният министър. 
Първото му предложение е да отпаднат въведените през 2015 г. лимити за болниците. "Няма данни това да е подобрило 
медицинската помощ, така се стига до много неизплатени задъжения на болниците. През 2015 и 2016 г. НЗОК плати част 
от тези суми, за 2016 и 2017 г. също има такова съгласие, т.е. имаме политическо съгласие, че този модел не може да 
работи", заяви Кацаров, давайки пример за това как някои лечебни заведения осъдиха здравната каза за наложените им 
лимити. По думите му лимитите са "наказание за добре работещите болници, а награда за тези, които пациентите 
не търсят". "Когато определяш лимити, изборът дали и къде да се лекуват пациентите, се прави от този, който определя 
лимита. Системата може да продължи да работи и без лимитите, това е най-мързеливият начин. Има и други начини за 
контролиране на разходите", коментира още здравният министър. 
Заместникът му Димитър Петров посочи, че след налагане на лимитите хоспитализациите в болниците са с увеличили. 
"Вижте колко бяха те през 2015 и колко бяха 2019", даде за пример той. Шефът на НЗОК проф. Петко Салчев пък заяви, че 
вече са открити 5 клинични пътеки с нула пациенти, които трябва да отпаднат. 
Другата идея, около която БЛС и НЗОК са се обединили, е да се обсъдят промени в цените на медицинските 
дейности. "Цените на на медицинските услуги са формирани емпирично, много от тях - лобистки. Това води до различни 
изкривявания, дори до това да липсват лекари, които да специализират в дадени специалности, като  инфекциозни 
болести, вътрешни болести, педиатрия и др. Това са последици от лошо формирани цени на медицинските услуги", посочи 
Кацаров. По думите му с БЛС и НЗОК вече са водени първи разговори около методология, която обективно да коригира 
цените и която според него може да увеличи лекарите в дефицитните направления. 
Министър Кацаров ще настоява и за промяна в коефициентите на цените на тези медицински услуги, тъй като "не е все 
едно дали човекът, който лекуваш, е на 20 г., или е на 90 г.", както и дали има, или няма придружаващи заболявания. "С 
подходящи коефициенти може да се получи по-справедливо заплащане, този, който е приел тежко болен - да получи по-
голяма сума, отколкото лекар, прегледал млад човек. Така ще се преодолее и феноменът да се селектират пациентите", 
смята министърът. И даде за пример болница, която приема пациент с херния, както и друг, който освен херния има и 
диабет. При втория пациент болницата трябва да следи и кръвна захар, да слага инсулин, т.е. нужни са допълнителни 
разходи. "Сега цената е еднаква и за двамата. Затова даваме това предложение, за да може, когато има допълнителни 
разходи, да се плати повече", обясни той.  
Според министъра трите предложения могат да се случат и доста скоро, но не е правилно след като сме чакали 5 г., да ги 
приемаме набързо за 2 месеца. Според него е по-разумно касата да направи съответните разчети и да проведе преговори 
с лекарския съюз, като конкретните промени залегнат в новия НРД от 2022 г. 
Останалите му предложения обаче според него биха могли да бъдат въведени още сега. Едно от тях е прехвърляне на 
повече дейности от болничната към извънболничната помощ. В момента има голям брой медицински дейности, които се 
правят само в болници, а могат да се случват и извън тях, посочи той, давайки за пример фиброгастроскопията. "Когато 
човек не бъде хоспитализиран и няма разходи за престой и хранене, същата услуга ще бъде предложена на по-ниска цена", 
обясни Кацаров. По думите му такива стъпки вече са направени предните години, но нещата трябва да се довършат 
докрай, тъй като засега това е само възможност, която се заобикаля.  
"Обсъждахме и искаме край на брадяслата история с 24/7 разположение на личните лекари. Това изискване стои в 
нормативната уредба, а е ясно, че е неизпълнимо. То се преодолява чрез сключване на договори на лекарите с лечебни 
заведения за неотложна помощ", коментира още министърът. Според него това договаряне изкривява процеса и понякога 
води до невярна информация за пациентите. Затова идеята му е НЗОК централно да възложи неотложната медицинска 
помощ на тези звена, без това да минава през личните лекари, за да знаят хората към кого да се обръщат вечер или през 
уикендите. 
Здравната каса има готовност за механизъм, с който да се привлекат пациентите в контрола на дейността на болниците. 
"При проверки на НЗОК понякога се отчита неизвършена дейност. Това трудно може да се организира, ако не участва 
самият потребител. Първата стъпка е направена - НЗОК ни дава достъп до пациентско ни досие. Но ние искаме повече - да 
имаме приложение към мобилния телефон и ако се отчете дейност на твое име, че са ти поставили пломба или операция, 
да получите съобщение. Ако не се е случило, да сигнализирате", посочи още Кацаров. 
Шефът на НЗОК проф. Петко Салчев заяви, че приложението вече е на тестова база, като в края на месеца ще е още по-
напреднало. В него ще има и опция, която да предупрежава на месечна база, ако даден лекар е прустановил практиката 
си. По-нататък тази информация трябва да се получава и на момента. 
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Липсата на парламент не попречи миналата седмица министър Стойчо Кацаров да предложи и други фундаментални 
промени в работата на болниците у нас - например за освобождаване на лечебните заведения от изискването да имат 
определен брой лекари на работа и др.  
 
√ НОИ вече показва реалната пенсия за родените след 1959 г. 
Намалението на основната заради втората пенсия е включено в електронния калкулатор на осигурителния 
институт 
Българите, родени след 1959 г. вече могат да видят реалния размер на основната си пенсия чрез електронния калкулатор 
на Националния осигурителен институт. В него са отразени последните промени в Кодекса за социално осигуряване и 
останалите нормативни актове, с които трябва да се постигне по-справедлив коефициент на намаление на основната 
пенсия заради отчисленията към втория стълб, и съответно. 
Основната пенсия за хората с две пенсии се намалява заради отчислението на 5% осигуровка към универсалните фондове. 
Досега този коефициент на редукция бе изключително несправедлив - около и над 20%. Според експерти, той трябва да 
бъде в пъти по-малък и в него да се вземе предвид участието на държавата като осигурител и периодите, в които в 
универсалните фондове реално не постъпват осигуровки. Това вече е отразено в нормативната уредба, уверяват от НОИ. 
Бившият министър Деница Сачева уверяваше, че коефициентът на редукция ще падне на 9%. НОИ не се ангажира с такива 
данни, но изтъква, че намалението е "строго индивидуално и корекцията зависи пряко от осигурителната история на 
лицето и конкретните му периоди на осигуряване". 
За кого не е изгодно да се отказва от втория стълб - четете тук. 
СРОКОВЕ 
Самите промени влизат в сила от 1 септември 2021 г., напомнят от осигурителния институт. В момента текат последни дни 
за поредния прозорец, който бе даден на изпусналите срока да се прехвърлят в НОИ. Хората, на които до 30 юни 2021 г. 
включително остават по-малко от 5 години до навършване на възраст за пенсиониране за трета категория труд и на които 
не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото си 
на избор да се осигуряват само в НОИ. 
РЕГЛАМЕНТ 
При новия начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент, който ще влезе в сила от началото на 
септември 2021 г., се вземат предвид: 
- трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за 
периода от 2009 г. до 2015 г. вкл. – при определяне размера на вноската за фонд „Пенсии“ на държавното обществено 
осигуряване за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г.; 
- броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност 
на осигурителния му стаж, определена като брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, като 
месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд и в държавното обществено осигуряване са календарните месеци, 
за които са внесени или дължими осигурителни вноски. 
 
√ Редовен кабинет ще има, дори и хоризонтът му да не е дълъг 
Предстоят ни крехки мнозинства и летливи коалиции, прогнозира социологът Боряна Димитрова 
- Г-жо Димитрова, не сме излизали от предизборна кампания през последните няколко месеца, а разликата между 
основните политически играчи ГЕРБ и "Има такъв народ" на Слави Трифонов е минимална, според последното ви 
проучване. Какво ни предстои? 
- Със сигурност предстои битка за първото място, която далеч не е предрешена. Но не мисля, че това ще е най-важният 
сюжет след 11 юли. Ключът към близкото бъдеще е дали партиите на протеста ще съумеят да постигнат мнозинство в 46-
ото Народно събрание.  Макар това да изглежда все още слабо вероятно, ако се случи, ще се състави правителство с 
хоризонт от поне една година. При липса на тяхно мнозинство ще се стигне до вариант "експертно правителство", много 
близко по профил до служебното, вероятно и с част от неговите министри. При този сценарий президентските избори ще 
са лакмусът, който ще покаже ще го бъде ли този прокси кабинет, или не. Във всички случаи ни предстоят крехки 
мнозинства и летливи коалиции. 
 - В същото време от ИТН обаче отново афишират, че няма да правят коалиция с партиите на статуквото – ГЕРБ, 
БСП и ДПС. Може ли формацията на Трифонов да състави самостоятелен кабинет при силно фрагментиран 
парламент? 
- Точно тази патова ситуация имах предвид, когато казах, че ключовият сюжет е, дали партиите на протеста ще имат 
мнозинство. Въпреки изявленията, за които говорите, и въпреки стратегията за контрол на щетите (damage control, както е 
позната в маркетинга), която от ИТН като опитни бизнесмени предприеха след обявения отказ на г-н Трифонов от активна 
политическа кариера, те не могат да постигнат самостоятелно мнозинство. Освен това оскъдните им изявления остават 
впечатлението, че биха предпочели да имат обективно оправдание да не съставят правителство, отколкото  да имат 
исторически шанс да го съставят.   
- Тогава да се върви към правителство на т.нар. протестни партии – ИТН, Демократична България, „Изправи се! 
Мутри, вън“? 
 - Това би било логичен вариант въпреки усещането, че ИТН се опитват да го "взривят"“ с противоречивите си сигнали. Дано 
не съм права. За България е много важно да има редовно правителство с парламентарна подкрепа и контрол. Мисля, че 
шансовете за това нарастват, ако на изборите на 11 юли дистанцията между тези три партии е по-малка и не се наложи 
битката със „задкулисието“ да се води от някой из зад кулисите. 

https://apps2.nssi.bg/PensionsCalc/
https://apps2.nssi.bg/PensionsCalc/
https://www.segabg.com/category-observer/vtorata-pensiya-shte-e-malka-no-za-42-horata-edinstvena
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- Ясно е, че без коалиционен кабинет няма как да бъде управлявана страната. Но как, с какви програми, приоритети и 
пр.? 
- Тук  е големият проблем. Преди изборите бушуват емоциите, но след тях идва ред на по-прозаичните, но по-важни за 
мнозинството от българите неща като работата, здравето, образованието на децата, справедливото прилагане на законите 
и правилата. Ако се говореше по-често и по-конкретно за данъци, осигуровки, икономически програми, здравно и 
пенсионно осигуряване, те можеха да тежат много по-силно във вота на избирателите. Нещо, което, уви, не се случва. Най-
краткият път към повторението на досегашните рецидиви е стратегията "когато му дойде времето". 
- Заради скандалите с подслушването и разкритията на служебния кабинет, както и шамара от САЩ, ГЕРБ и лидерът 
Борисов губят през последните седмици все повече позиции.  Дали пък няма да се окажат и втори след 11 юли? 
- Не е изключено. Както ерозията на БСП осигури второто място на ИТН, така пък сега еластичността в подкрепата за 
формацията на Слави Трифонов, която на 90% е персонално за него, може да предопредели мястото на ГЕРБ.  
- В последното ви проучване също констатирате спад, но не и срив в подкрепата на ГЕРБ. Как става така? 
- Предполагам имате предвид как въпреки всички атаки и изолацията на ГЕРБ, той все още не се е сринал? Три са за 
мен причините: Първо, стабилните му позиции в местната власт и оттук, запазването на не малък брой лоялни избиратели. 
Второ, мобилизиране на твърдите му симпатизанти като отговор на агресивния стил на част от министрите в служебното 
правителство. И трето, съмненията, че събитията отново се дирижират от „сценаристи“, а не от хора без зависимости, които 
биха могли да започнат „на чисто“. 
- ИТН „възползва ли се“ от всичко това, за да трупа точки в актива си?  
- ИТН вървят по свой сценарий, заимстван от успеха им в шоупрограмите - за да се привлече и задържи интересът на 
публиката, интригата трябва да се подхранва, а завесата да не се вдига до последния момент. Че за времето до изборите 
гражданите могат да бъдат третирани като зрители, титулувани ласкателно "суверен", е възможно, колкото и 
нелицеприятно да е. Че въпреки текущи разочарования, предизборният концерт може да изтрие горчивия привкус и да 
вдигне емоционален вот, също е възможно. Големият проблем на ИТВ обаче не е колко процента ще „му дадат сега 
социолозите“, а колко доверие ще му кредитират избирателите след изборите. 
Г-н Трифонов е интелигентен човек и не може да не е прозрял удивителното съвпадение в съдбите на политическите му 
аналози. 
- БСП, която остана трета сила на предишния вот, сега направи „широка лява коалиция“ и се цели да си върне второто 
място. Дали? 
- За момента тя не успява да обърне посоката в своя полза, а и до изборите два противоположни фактора ще влияят върху 
подкрепата й. Попътен вятър ще вее от легитимирането й през служебния кабинет като евентуален участник във властта. 
Насрещен вятър ще духа от вътрешнопартийните дрязги и завоя на нейни симпатизанти към крайнолеви и 
националистически формации.  
- Десницата в лицето на ДБ като че ли извлича най-много дивиденти от цялата ситуация? 
- Да, последователният фокус на ДБ върху корупцията, съдебната реформа и особено подкрепата от САЩ чрез санкциите 
по закона „Магнитски“ укрепи позициите й. И нещо много важно -  разшири влиянието й извън столицата. Освен 
това Христо Иванов избегна клопката на крайноконфронтационното поведение, като в общия шум съумява да наложи и 
говорене за политики. Ако ДБ направи по-съществен пробив в големите градове и успее да привлече част от по-умерените 
избиратели, не бих се изненадала да скъси по-сериозно дистанцията с ИТН. 
- В цялата картина ДПС някак е не толкова засегнато, въпреки неспирния шум около Делян Пеевски и  прословутото 
изказване на лидера на партията Мустафа Карадайъ, че Турция е родината му. 
- Права сте, но при ДПС нещата също се променят. Да, Движението все още има почти монопол върху турците и 
мюсюлманите в България, но хомогенният вот и тук, и в чужбина започва да се пропуква. Карантинирането 
на партньорството с ДПС в едно следващо управление също ще оказва влияние в тази посока. Санкциите на САЩ ще 
засегнат зоните на търговия с близки до ДПС субекти, а това ще освободи част от анклавите в гетата, където се беше 
вклинило през последните години. То няма да престане да бъде фактор в политиката, но ще се прости с част от ореола и 
тежестта си. 
- Ще получим ли „още от същото“ с т.нар. „патриоти“ в новия парламент? 
- Към момента патриотите са малко под 4%-ата бариера, но и да бъдат в новия парламент, няма да е „още от същото“, 
защото няма да се повтори управленската коалиция. Предизвикателството пред тях е, освен да убедят собствените си 
симпатизанти да приемат новата тройна коалиция, да преодолеят и сериозната конкуренция в лицето на ИТН на новите 
играчи, които заеха радикалната националистическа ниша.  
- Какви ще са последствията, ако все пак не бъде съставено правителство и в рамките на следващия парламент? 
- Несъставянето на правителство би било крах и за политическите партии, и за демократичната система. Въпреки гласовете, 
че така би излязъл целият пасианс на президента Радев, не смятам, че някой, включително и той, би рискувал с такъв 
експеримент. Освен това, откакто „шоуто на Рашков и Минеков“ иззе „шоуто на Мая Манолова“, се освободи терен и за 
диалог между партиите. Очевидно те се готвят да вземат завоя, който беше прекалено остър за предишния парламент. 
Кабинет ще се състави дори хоризонтът му да не е особено дълъг. 
Трети парламентарни избори през тази година могат да се окажат първите в прехода към окончателното отслабване на 
партийната система и отнемане на властта от парламента. Последиците от такъв модел ще са непредсказуеми. 
 
√ Хотелиери скочиха срещу стикерите "100% ваксинирани" 
Инициативата на туристическото министерство да поставя отличителни стикери на хотелите, в които целият персонал е 
ваксиниран срещу COVID-19, срещна отпор от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.  
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Служебният министър Стела Балтова демонстрира миналата седмица как поставя въпросния знак на първи подобен хотел 
в курорта "Албена" и обяви, че се надява и останалите хотелиери да последват този пример. 
БХРА обаче определи стикерите "100% ваксинирани" са дискриминационни и изказа опасения, че те ще доведат до много 
проблеми за бранша, включително и до фалити. 
"Натискът да се имунизират служителите на всяка цена води до отлив на персонал", алармира зам.-председателят на БХРА 
Веселин Налбантов. Той подчертава, че имунизацията трябва да е доброволна и да отчита индивидуалните здравни 
особености, а не да се използват принудителни и насилствени методи като обществена или фирмена „принуда“. За пример 
бяха дадени хора, на които по здравословни причини не може да бъде поставена ваксина, и такива, които вече са 
преболедували и имат достатъчно антитела. 
Факт е обаче, че една от антикризисните мерки, предлагани от БХРА преди време, е държавата да поеме разходите на 
фирмите от туристическия бранш за имунизиране на персонала.  
"Ваксинирането е напълно доброволен процес и никога пред работодателите в бизнеса не е било поставяно изискване 
или условието задължително да ваксинират своя персонал, както и да оказват натиск от всякакъв характер в тази посока", 
отговориха от Министерството на туризма. 
От ведомството посочват, че насърчават усилията на всички представители на туристическия бизнес, които с грижа за 
здравето на своя персонал и на своите клиенти, подсигуряват безопасна ваканция и утвърждават името на България като 
сигурна дестинация. 
И припомнят, че при избора си на дестинация туристите вземат под внимание два показателя – ниво на заболеваемостта 
и ниво на ваксинирани в страната. В момента заради ниското ниво на ваксинирани, България е изключена като дестинация 
от туроператорите от най-големите пазари за летния ни туризъм - Великобритания, Германия и Русия. 
ИДЕЯ 
Всеки ваксиниран българин да получава ваучер на стойност 50 лева, които да може да използва за почивка у нас или 
посещение в ресторант. Това предлага Националният борд по туризъм. 
От организацията настояват държавата да засили рекламната кампания и да въведе стимули за ваксинация в страната, 
защото ниският процент на сложени дози у нас пречи на привличането на чуждестранни туристи. 
 
√ Темпът на ваксинация рязко спадна 
157 са новорегистрираните случаи на коронавирус за изминалото денонощие при направени 17 862 теста 
Имунизационният процес срещу коронавируса в страната забавя хода си. След традиционно ниските данни за събота и 
неделя, броят на имунизираните в понеделник продължава да далеч под целта, която може да осигури стаден имунитет. 
През изминалите 24 часа са поставени 9 675 ваксини, а едва 704 409 души са завършили своя ваксинационен цикъл. Така 
общият брой на поставените у нас дози от ваксините срещу COVID-19 достига 1 586 678. 
157 са новорегистрираните случаи на коронавирус за изминалото денонощие при направени 17 862 теста, съобщи Едининя 
информационен портал към полунощ. Така броят на новозаразените остава под 1% спрямо направените тестове. 
15 души са починали, а 893 са били излекувани. 
От началото на пандемията потвърдените случи на вируса са 420 493. Активни в момента са 12 190. 
2239 души са настанени в болница към вчерашния ден, като 242 пациента тях са в интензивни отделения. 
Общият брой на поставените у нас дози от ваксините срещу COVID-19 достига 1 586 678. През изминалите 24 часа са 
поставени 9 675 от тях. 704 409 души са завършили своя ваксинационен цикъл. 
 
√ Англия отлага с месец разхлабването на мерките срещу COVID-19 
В Русия също налагат ограничения заради нарастващия брой заразени 
Повечето действащи правила за ограничаване на пандемията ще останат в сила още четири седмици въпреки планираното 
разхлабване от 21 юни. Това съобщи BBC, като се позова на правителствени източници. Властите предвиждаха от 21 юни 
да паднат всички законови ограничения за социални контакти. Отлагането на това решение може да означава, че 
ограниченията за капацитета на спортните зали, кръчмите и кината ще останат в сила, а нощните клубове ще останат 
затворени. 
Премиерът Борис Джонсън трябва да потвърди отлагането по време на пресконференция, допълва BBC. 
Удължаването на срока ще бъде подложено на гласуване в Камарата на общините този месец и може да предизвика 
отпора на консерваторите. 
Правителственият план предвиждаше премахване на всички ограничения. Много учени обаче призоваха за отлагане на 
повторното отваряне, за да се даде възможност на повече хора да се ваксинират и да получат втората си доза на фона на 
нарастващите случаи на варианта "Делта" (т.нар. индийски вариант). 
Министърът на здравеопазването Едуард Аргар казва пред BBC, че не може да потвърди отлагането преди изявлението на 
министър-председателя, но че има "тревожно увеличение" на случаите на варианта "Делта" и броят на хоспитализираните 
започва да се увеличава. Най-тежките случаи са сред неваксинирани хора или такива, които са само с една доза, каза той. 
По думите му при сегашните темпове на ваксиниране, за четири седмици ще могат да се поставят близо 10 милиона втори 
дози, за да се увеличи защитата. 
Увеличаването на новозаразените в Русия стана причина столицата Москва да удължи т.нар. неработни дни до 20 юни. В 
Санкт Петербург, втория по големина град, също бяха въведени мерки, съобщава "Дневник". В Москва се ограничава 
работното време на кафенета и ресторанти, спортни площадки в парковете няма да могат да се ползват, затварят 
хранителните обекти в търговските центрове. Под заплаха от глоба се забранява сядането на пейки. 
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Кметът на Москва Сергей Собянин обясни, че има много тежко болни в последните дни. Само на 12 юни в столицата са 
регистрирани над 6700 новозаразени, рекорд от декември миналата година. В Санкт Петербург спират развлекателните 
събития в заведенията, затварят детските кътове в ресторанти и кафенета и затварят хранителните обекти в търговските 
центрове, от 14 юни посетители във фен зоната на европейското първенство ще трябва да носят маски, препоръчва се 
дистанционна работа. Някои експерти свързват ситуацията в Русия с ниския дял ваксинирани. 
 
√ НАТО пак заговори за пари, но България изостава от целта 
Държавите от Алианса се ангажираха да увеличат военните си разходи 
Държавите от НАТО обещаха да увеличат военните си разходи, личи от заключителния документ на срещата на високо 
равнище в Брюксел вчера. 
"Колективно и поотделно сме ангажирани с по-нататъшно подобряване на баланса при разпределянето на разходите и 
задълженията ни. (...) Очаква се, че 10 членове на НАТО тази година ще похарчат за отбрана 2% от своя брутен вътрешен 
продукт или повече. Две трети от членовете планират да достигнат показателя 2% през 2024 г.", се казва в декларацията. 
България е близо до средното равнище на разходи в НАТО, което е 1,6% от БВП. Седем държави са достигнали и леко са 
надминали целта от 2%. Три държави са "отличнички" - Хървати с 2,8%, САЩ с 3,5% и Гърция с 3,8%. Най-зле по този 
показател се представят Люксембург с 0,5% и Испания с 1%, която впрочем ще бъде следващ домакин на среща на високо 
равнище през 2022 г. Тогава НАТО ще трябва да приеме нова Стратегическа концепция, чието разработване бе възложено 
на генералния секретар Йенс Столтенберг. 
Постигнато бе съгласие за колективна отбрана срещу хибридните заплахи. "В случай на хибридна война Съветът (на НАТО) 
може да вземе решение за прилагане на чл. 5 (за колективна отбрана) от Вашингтонския договор, както е в случай на 
въоръжено нападение", пише в документа. 
За първи път в историята си НАТО съгласува план за защита на климата и ще работи за намаляване на отделянето на вредни 
емисии от военните структури. Това ще се отнася както за военното производство, така и за ученията на терен. 
Потвърдено бе обещанието НАТО да не разполага в Европа ядрени ракети с наземно базиране. 
Също така бе потвърдено обещанието от срещата в Букурещ през 2008 г. Украйна и Грузия да бъдат приети някой ден в 
НАТО, но без конкретни срокове. 
За Афганистан се казва, че няма да бъде изоставен след изтеглянето на НАТО, защото ще продължи да получава финансова 
и логистична помощ. 
На срещата Турция се оплака, че не чувства достатъчна съюзническа солидарност в борбата си с тероризма. 
 
√ Китай обвини Г-7 в политическа манипулация  
Китай обвини Г-7 в "политическа манипулация", след като като лидерите на седемте икономически най-големи държави 
отправиха критики към Пекин, предаде Би Би Си. 
В съвместно изявление в края на тридневната среща на върха лидерите на страните от Г-7 призоваха Китай да "зачита 
правата на човека и основните свободи". Обсъдените от тях въпроси включват злоупотреби срещу уйгурската 
мюсюлманска малцинствена група и репресиите срещу прогресивните демократи в Хонконг. 
Посолството на Китай във Великобритания обвини Г-7 в разпространение на "неоснователни обвинения". "Спрете да 
клеветите Китай, спрете да се намесвате във вътрешните работи на Китай и спрете да вредите на китайските интереси", 
заяви говорител от посолството. 
Изявлението на Г-7 включва и редица други въпроси, като например справянето с коронакризата и стъпки за справяне с 
изменението на климата. Групата, съставена от Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ, 
призова Китай да спазва правата на човека в Синдзян, северозападния китайски регион, който е дом на уйгурите и други 
мюсюлмански малцинства. 
Според защитниците на правата на човека над 1 млн. уйгури са депортирани в тайни китайски лагери за превъзпитание, 
където са подложени на физически и психически изтезания. Китай отрича обвиненията. 
В декларацията на Г-7 още се призовава и зачитането на правата и свободите в Хонконг, където нов закон, приет миналата 
година, улеснява наказването на протестиращите. Лидерите заявиха, че Хонконг трябва да запази "висока степен на 
автономия", както е написано в споразумението от 1997 г. 
Г-7 също така поиска ново разследване в Китай за произхода на Covid-19. 
Китайското посолство във Великобритания обаче се противопостави на лидерите на Г-7, които според него изопачават 
фактите и разкриват ''зловещите намерения на няколко държави като САЩ''. 
 
√ Бумът на електромобилите ще повтори този на интернет  
Може ли интернет инвазията отпреди две десетилетия да посочи начина, по който ще навлязат масово електрическите 
автомобили? Според главния кореспондент на Би Би Си за околната среда - Джъстин Роулат, отговорът е "да". 
"Случващото се в автомобилната индустрия не е просто промяна в потребителското търсене, а технологична революция. 
Изглежда повечето производители споделят това мнение и затова бързо се насочват към EV модели. Това ускорява 
смъртта на двигателя с вътрешно горене, като някои компании вече се отказват изцяло от него", твърди Роулат.  
Експертът посочва и конкретни примери - General Motors обяви, че ще премине изцяло на електромобили до 2035 г., а Ford 
планира всички превозни средства, продавани в Европа, да бъдат електрически до 2030 г. От своя страна Volkswagen вече 
обяви, че 70% от продажбите трябва да бъдат на коли на ток през 2030 г. Jaguar пък смята да се откаже от двигателите с 
вътрешно горене през 2025 г. Lotus ще стори същото през 2028 г., а Volvo – през 2030 г. 
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"Има основателна причина за масовия отлив от бензиновите двигатели. Въпреки общия спад на продажбите на 
автомобили с 1/5 по време на пандемията, продажбите на електромобили са се увеличи през 2020 г. с 43% - до 3,2 
млн. бройки", изтъква Роулат. 
Той прави и аналогия, припомняйки как през 1995 г. едва 16 млн. души са ползвали интернет. Техният брой през 2011 г. 
вече е бил 513 млн., а в наши дни достига 3 млрд. души. Това впечатляващо увеличение се дължи основно на по-ниските 
цени, които направиха компютърния хардуер по-достъпен. Същото в момента се отнася и за електрическите коли - доскоро 
те бяха прекалено скъпи заради високите цени на батериите, но това вече се променя. 
"Преди 10 години един киловат/час на батерията струваше $1000, сега е $100. Прогнозите в момента сочат, че до 4 години 
броят на продажбите на електромобили ще се увеличи с 20%, а до 2030 г. - с 40%. Оттам нататък – през следващите 10 
години, както може да се очаква, всеки нов автомобил в продажба, на практика ще бъде електрически. Ние сме в зората 
на еволюцията на електромобилите, но съвсем скоро това ще бъде усетено с пълна сила", допълва експертът по околна 
среда на Би Би Си. 
 
БНТ 
 
√ Заев идва в България, президентът Радев очаква "активен политически диалог"  
Президентът Румен Радев проведе двустранна среща в Брюксел с министър-председателя на Република Северна 
Македония Зоран Заев. В разговора от страна на Република България участва министърът на отбраната Георги Панайотов, 
а от страна на Република Северна Македония вицепремиерът по европейските въпроси Никола Димитров, министърът на 
отбраната Радмила Шекеринска и министърът на външните работи Буяр Османи. 
Перспективата за постигането на реален напредък в процеса на европейска интеграция от страна на Република Северна 
Македония беше във фокуса на разговора на Румен Радев и Зоран Заев. 
Държавният глава подчерта принципната си и последователна подкрепа за европейската перспектива на Република 
Северна Македония, както и очакването на България този процес да бъде улеснен от пряк и активен политически диалог, 
чрез който да бъдат разрешени откритите въпроси в двустранните отношения. 
Договорено бе през следващите дни министър-председателят на Република Северна Македония да направи посещение в 
София. 
И Румен Радев, и Зоран Заев откроиха позитивния знак в отношенията между двете страни, който държавните глави на 
България и Република Северна направиха със съвместното си посещение през месец май в Рим и Ватикана за отдаване на 
почит пред делото на светите братя Кирил и Методий. Изразена бе обща воля за постигането на устойчиви и необратими 
резултати в изграждането на добросъседски отношения между България и Република Северна Македония, което отговаря 
на очакванията на гражданите и на двете държави. 
Двустранното партньорство в сферата на сигурността и отбраната и възможността за разширяване на сътрудничеството в 
областта на военното обучение, също беше във фокуса на разговора на Румен Радев и Зоран Заев в Брюксел. 
 
√ Финансовото министерство публикува списък на физическите лица, които попадат в обхвата на санкциите  
В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък 
на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на 
чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати. 
В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които 
попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, 
буква "б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и 
контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на 
база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. 
до 2021г. 
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на 
юридическите лица по буква "а“ от РМС № 441, а именно: "всички физически и юридически лица, притежавани, 
контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали 
в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 "а“. 
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква "а“ и „б“ от РМС 
№441, както и съгласно буква "в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а 
именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат 
постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната 
работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че 
свързаността е прекратена. 
Разширеният списък е публикуван в рубрика "Открито управление“, раздел "Прозрачност“. 
Вижте списъка на физическите лица, които попадат в обхвата на санкциите. 
 
√ Бордът по туризъм: Ваучерът от 50 лв. за всеки ваксиниран може да има здравен и икономически ефект  
Всеки ваксиниран българин да получава ваучер на стойност 50 лв, който да може да ползва за почивка у нас или посещение 
на заведение, предлагат от Националния борд по туризъм. От организацията настояват и за провеждане на кампания за 
стимулиране на ваксинацията. Гост по темата в "Денят започва" беше Полина Карастоянова от Националния борд по 
туризъм. 

https://bntnews.bg/f/news/o/1159/f384b20c47810ba7d136299624399d99.pdf
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Всяко ново предложение обикновено първо постига реакция на противоположни мнения. Шест месеца след като първите 
ваксини започнаха да пристигат у нас, ние сме на последно място в Европа по брой ваксинирани и по-малко от 10% от 
българското население са ваксинирани. Това е един огромен обществен и здравен проблем, категорична е Карастоянова. 
Изводът за първите 6 месеца е, че имаме пълен провал на комуникационната стратегия и политика за това, че 
ваксините са полезни и че са единствения начин да преодолеем COVID-19. Затова погледнахме международния опит и 
видяхме, че във ваксинационната кампания на САЩ и дори на съседни на нас страни в Европа има стимули, насърчаване 
и превръщане на този процес в нещо приятно и забавно, обясни Карастоянова. 
Не е важно каква е сумата - дали е 20, 50 или 100 лева. 
Става дума за два много важни фактора - различен модел на комуникация и постигане преди всичко на здравен ефект. 
Второ - икономическият фактор. Туризмът се явява инструмент правителството да се погрижи за здравето и 
икономиката, смята Карастоянова. Всеки лев, вложен в туризма, се връща 4 пъти в националната икономика, допълни 
тя. 
Предложението ни е тези 50 лв. да бъдат използвани в ресторантите и хотелите. Могат да се намерят много и различни 
форми в хотелите и те не са задължително през нощувките, има много широк периметър от възможности, смята 
Карастоянова. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Ученици изобретиха фотоволтаична пейка с много екстри  
Ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство "Св. Георги Победоносец" в Суворово изобретиха 
фотоволтаична пейка с биофилтър за почистване на въздуха. Тя предоставя безплатен интернет и възможност за 
зареждане на мобилен телефон. 
Какво още може да прави тази пейка - вижте във видеото. 
 
√ Елена Поптодорова за срещата Байдън - Путин: Не бива да има свръхочаквания  
Няма да може да се възобнови пълноценно, пълнокръвно взаимоотношение с Русия. Ще се търсят допирни точки, но не 
бива да има свръхочаквания. Така вицепрезидентът на Атлантическия клуб Елена Поптодорова коментира предстоящата 
среща между Джо Байдън и Владимир Путин на 16 юни. 
"Ако Байдън имаше своеобразна подготовка за срещите си с Г-7 и НАТО, то пък Путин също има своята подготовка в 
едно интервю за NBC от вчера. В отговор на въпрос той не дава гаранции за живота на Навални", коментира 
Поптодорова. 
Според нея очакването на руската страна е, че няма да бъде поставен този въпрос от американска страна, но това е 
напразно очакване. Не само ще бъде поставен този въпрос, но също и въпросът за третирането на политическата опозиция 
в Русия. 
"Ще се търсят допирни зони - Афганистан, ядрените оръжия. Но не бива да има свръхочаквания. Това са двама души, 
които се познават, те са се виждали поне 5 или 6 пъти. Не бих казала, че особено се харесват, не бих казала, че си имат 
особено доверие, но знаят, че имат да свършат работа и за мен най-важната работа е оптиката. Те ще седнат 
двамата заедно и ще разговарят и това е важно за света, защото по този начин те ще кажат: Няма да има война", 
каза още Поптодорова. 
По думите ѝ не само срещата в НАТО, но във всички тези дни в Европа всъщност Байдън има за цел да укрепи 
многостранността в отношенията, да покаже, че многостранните отношения са водещи и най-важни. 
Най-важното, което е излъчила срещата в НАТО според нея, това е единство и солидарност и то в една съвършено нова 
епоха. 
"Влизаме в една постковид ера, за мен тя има два основни белега по отношение на международните отношения и 
това са свързаност и сигурност. И това бяха двете основни теми в краткото заседание на лидерите на НАТО", каза 
Поптодорова. 
Срещата завърши със съгласувано и подписано от 30-те държави комюнике. Най-важното по думите на Елена Поптодорова 
е било препотвърждването на Вашингтонския договор, който не просто е бил препотвърден, а е решено да бъде 
разширено действието му по отношение на нови заплахи и нови предизвикателства. Това означава, че ще има адаптиране 
на член 5 към космоса, към кибератаки, опит за атаки върху сателитните системи, които осигуряват сигурността на Алианса 
на държавите от космоса. 
Друг важен елемент в комюникето според нея е оценката за Русия. 
"В 2017 година във военната доктрина на Русия НАТО беше записана като враг. В 2019 година след доста настоятелни 
опити да се ревизира политиката по отношение на Украйна, НАТО също записа в своите документи не враг, а заплаха. 
В това комюнике се казва, че докато Русия не се върне в полето на международното право, на правата на човека, на 
спазване на международните договорености, няма как да се върне и НАТО към обичайните отношения", смята 
вицепрезидентът на Атлантическия клуб. 
Китай е другата важна тема в комюникето - за нея пише: "нарастваща тревога, нарастваща загриженост". 
"Очевидно е, че чрез "Хуауей" иска да се вмести в дигиталната система на Европа в момента, когато се обсъжда 5G 
системата, когато говорим за дигитална автономност в Европа. Китай прави целенасочени инвестиции в критична 
инфраструктура, което също създава това усещане за тревожност. Има опити да се разединяват държавите в 
Европа", каза още Поптодорова. 
 
 

https://bntnews.bg/news/bordat-po-turizam-vaucherat-ot-50-lv-za-vseki-vaksiniran-mozhe-da-ima-zdraven-i-ikonomicheski-efekt-1159315news.html
https://bntnews.bg/news/uchenici-izobretiha-fotovoltaichna-peika-s-mnogo-ekstri-1159253news.html
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√ Байдън и Путин си размениха определения преди срещата  
Президентите на САЩ и Русия си размениха определения преди срещата в Женева утре, 16 юни. 
След форума на НАТО в Брюксел Байдън нарече Путин "достоен съперник", "умен и корав политик". Американският 
президент избяга да отговори директно на въпроса дали продължава да смята Путин за убиец. 
От своя страна руският президент вижда американския си колега като "човек, с когото може да се говори". 
По рано в интервю за телевизия NBC, Путин заяви, че Байдън е "коренно различен" от предшественика си Доналд Тръмп. 
"Най-малкото той е прекарал почти целия си съзнателен живот в политиката", подчерта руският държавен глава. 
Срещата в Женева ще бъде първата между президентите на Русия и САЩ, откакто Байдън влезе в Белия дом. 
 
Мениджър 
 
√ Петков: От 400 язовира в ремонт само 10 са завършени  
631 млн. лв. са вкарани за ремонт на 400 язовира у нас. Към днешна дата завършени са само 10. Това заяви пред Нова 
Телевизия министърът на икономиката Кирил Петков. 
„Първото нещо, което направих, е да отида до „Пазар дере” . Там видях един празен, затревен язовир, който изглежда 
като водоемче. За него бяха похарчени 2 млн. и 350 хил. лв. Следващата неделя посетих още два язовира. Видях същото 
нещо - празни язовири, които се водят завършени. Оказва се, че въпреки, че парите за тези водоеми са платени на 100 %, 
фирма „Монтажи” ги е предала на Държавна консолидационна компания, но тя от своя страна 6 месеца не ги е предала 
на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири”. Докато това се случва, това държавно предприятие 
трябва непрекъснато да държи водоемите с отворени вентили, защото се водят в ремонт”, обясни министърът. 
Петков допълни, че по този начин се е създала ситуация, в която държавата си е платила парите, но язовирите стоят празни, 
защото някой не е предал протокола от ДКК към предприятието, което трябва да ги обслужва. „Това за мен е съчетание 
между некомпетентност и безстопанственост”, уточни министърът на икономиката. 
Той обясни, че шефът на „Монтажи” - Тихомир Димитров, е дал на 6-7 фирми всичките обекти. Над 82% от концентрацията 
на сключените договори е разпределена между тях. „Цените между различните язовири са много еднакви и много над 
пазарните”, коментира Петков. 
По думите на министъра за „Пазар дере” е платена цена на бетон от 219 лв на кубичен метър, а за „Злати войвода 3“ и 
„Злати войвода 4“- 214 лв. на кубичен метър. „В тези цени не се включва превоз на бетона от 33,72 лв на кубичен метър, 
нито куфража, който е на 33,226 лв. нито армировката на 2,84 лева". коментира той. 
„Фактурираната цена за превоз е 1,16 лв. километър, докато за мен пазарната цена е 20-25 ст.", допълни Петков, но отказа 
да назове имената на фирмите, в които според него има концентриран поток от средства за ремонт. 
„Не ги крием, а искаме да разберем какво точно са направили, за да не тръгнат те в един момент да съдят „Монтажи” и да 
кажат „Това е търговска тайна”, обясни икономическият министър. 
Вчера бившият министър на икономиката Лъчезар Борисов каза, че цената на бетона е 90-95 лв. на кубичен метър и показа 
фактурата. Той заяви, че цена на транспорт няма. 
Петков отговори, че не знае каква е фактурата, показана от Борисов, и че цитира отчетеното към ДКК. 
Той заяви, че министерството на финансите и НАП проверяват дали тези фирми са свързани с лицата и компаниите, обект 
на санкции по закона „Магнитски“. 
По думите му ДКК и „Автомагистрали” са създадени по един и същи начин като шапка, под която да не бъдат обявявани 
обществени поръчки. Според него на практика министерството няма контрол върху изразходването на средствата от 
компаниите. 
Той поясни и дали ще смени управителя на „Монтажи”. 
„В момента дори да искам да сменя Тихомир Димитров не мога да го направя. Всичко трябва да мине през конкурс”, каза 
още Петков. 
 
√ Варненският технически университет подготвя кадри за професиите на бъдещето 
Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на Варненския технически университет 
Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев е утвърден в международната академична и научна общност преподавател и учен. Автор 
е на над 200 научни публикации и има над 1500 цитирания в реферирани научни издания. Съавтор е на книгата “Inductors 
and Transformers for Power Electronics", CRC Press, USA. От 2019г. е избран за ректор на Варненския технически университет. 
Реализирал е дългосрочни специализации в утвърдени европейски университети, където е усвоил добри практики в 
преподавателската, научната и проектната дейност. 
Образованието е един от основните фактори, играещи роля при намирането на работа, особено в IT средите, където 
знанията, научени днес, след половин година вече могат да са остарели. Редица висши учебни задевения вече обръщат 
по-голямо внимание и на практическото обучение като в това отношение Варненският технически университет може да се 
похвали с редица постижения. Едно от тях е лабораторията по киберсигурност, открита преди няколко месеца. Там 
студентите решават казуси от практиката, а в обучението им се включват и представители на бизнеса, с дългогодишен опит 
в сферата на киберсигурността. 
Университетът може да се похвали и с редица спечелени проекти, като този за модернизиране на обучението в рамките 
на 2 млн. лв., благодарение на който у нас ще стартират четири модерни образователни програми -  "Интелигентни 
транспортни системи", "Smart Cities", "Интелигентно производство на електрическа енергия" и "Интелигентни системи за 
дома, офиса и медицината". Освен че ще отвори вратите на младите български специалисти към престижна 

https://nova.bg/news/view/2021/06/15/330308/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-400-%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-10-%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2021/06/15/330308/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-400-%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-10-%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
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професионална реализация, от университета се надяват, че те ще привлекат вниманието и на чужди студенти, които искат 
да се образоват у нас. 
Към постиженията на ТУ-Варна могат да се добавят и редица спечелени проекти. Сред тях попада научно-
изследователският проект, благодарение на който ще се направи цифров двойник на Варненския залив и плавателните 
канали, който ще окаже пряко икономическо въздействие върху работата на пристанището и плавателния трафик в района. 
За всичко това днес разговаряме с ректора на Варненския технически университет проф. д-р инж. Венцислав Вълчев. Ето 
какво още сподели той за читателите на "Мениджър нюз".  
- Проф. Вълчев, през есента Варненският технически университет стартира проект за 2 млн. лв. за модернизиране 
на обучението. Кога студентите ще могат реално да се обучават по програми като "Smart Cities", "Интелигентно 
производство на електрическа енергия", "Интелигентни системи за дома, офиса и медицината" или "Изкуствен 
интелект"?  
- Един от важните стратегически приоритети в работата на ръководството на Технически университет - Варна е да 
съдейства за нарастване проектния капацитет и проектната активност на академичния състав. Екип под мое ръководство 
разработи успешен проект в процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища". Привлечени са 
приблизително 2 млн. лв. за модернизация на учебното съдържание и на образователната инфраструктура в ТУ – Варна 
посредством цифрова трансформация на образованието. 
В плана за реализацията на проекта е предвидено през септември 2022г. да стартира нова бакалавърска програма - 
"Интелигентни транспортни системи" и три магистърски програми "Smart Cities", "Интелигентно производство на 
електрическа енергия" и "Интелигентни системи за дома, офиса и медицината", всичките с интердисциплинарен характер 
и с приоритетно търсене на пазара на труда.   
- В България има огромен недостиг на инженери с такива специалности на пазара на труда. Ще помага ли 
университетът в намирането на работа у нас на тези млади специалисти? Ще могат ли чужди студенти да се 
възползват от обучението у нас чрез програмата "Еразъм+" или все още е рано да се правят такива уточнения? 
- Обучението по тези програми ще допринесе за развитието на град Варна, като "град на знанието" и за дигитализацията 
на регионалната ни икономика. Представители на бизнеса от различни сектори на икономиката ще участват активно при 
разработването на учебната документация, а в последствие част от тях ще бъдат включени и като преподаватели в 
обучението по новите програми. 
Университетът ни партнира на Община Варна при реализирането на проекта за изграждането и функционирането на 
новата индустриална зона в Аксаково, осигурявайки квалифицирани специалисти в областта на информационните и 
комуникационни технологии, интелигентния транспорт, цифровизацията и др. В новите образователни програми ще се 
подготвят кадри за атрактивни професии на бъдещето, което сме убедени, че ще предизвика интереса на студенти от 
университети в чужбина.  
- Научен екип от университета спечели научно-изследователски проект, финансиран с евросредства, чиято цел е да 
се направи цифров двойник на Варненския залив и плавателните канали. Какъв ще бъде ефектът от реализирането 
му за плавателния трафик? Каква ще е ползата от проекта за пристанището и акостиращите кораби в района?  
- Научен екип на Технически университет – Варна, с ръководител проф. Тодор Ганчев участва активно в международен 
консорциум, който разработи научноизследователски проект по Европейската програма Horizon 2020 и ще получи 
финансиране в размер на 19 млн. еврo. Дейностите по проекта са насочени към разработване на цифров двойник на 
световния океан, позволяващ едновременна комуникация със системи и модели от реалния свят.  
В проекта са заделени 1.5 млн. лв. за създаване на цифров двойник на Варненския залив и плавателните канали, 
свързващи го с Варненското езеро. В тази връзка, ТУ-Варна ще получи над 800 хил. лв. за създаване на:  
•    компютърни модели на процесите във Варненския залив; 
•    нови технологични прототипи, използващи елементи на изкуствен интелект, които да подпомогнат навигацията на 
корабите при неблагоприятни метеорологични условия.   
Партньори при реализацията на тази амбициозна цел са: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", което 
ще инсталира и валидира технологичните прототипи и НИМХ - БАН, който ще подпомогне събирането на данни и 
моделирането на динамиката на метеорологичните условия във Варненския залив. Реализацията на проекта ще доведе 
до измерим икономически ефект за град Варна, в резултат на съкращаването на времето, през което корабите изчакват 
благоприятни условия за преминаване през плавателните канали.  
- Пандемията ускори дигитализацията в обучението, на работните места, както и в банковите плащания. Този 
процес обаче често застрашава сигурността на данните ни в интернет. В тази посока разрешават ли реални казуси 
студентите Ви в Лабораторията по киберсигурност?  
- Миналата есен стартира нова за ТУ – Варна и актуална за нуждите на икономиката ни магистърска програма 
"Киберсигурност". За целта беше изградена лаборатория по киберсигурност, която бе оборудвана с модерна апаратура, 
дарение от мениджъра на фирма "АРДЕС" ООД – инж. Димитър Димитров. В обучението на студентите се включват и 
представители на бизнеса, с дългогодишен опит в сферата на киберсигурността. Учебният план, по който се извършва 
учебния процес е съобразен с добрите практики на водещите в областта университети по света. Значителен дял от учебните 
занятия имат практически характер, на които студентите решават казуси от стопанската практика.   
Добри възможности в тази посока, както и възможности за успешна реализация на студентите от тази магистърска 
програма ще осигури установеното партньорство с  Digital Development Center на KBC Group и неговият генерален 
мениджър за България – г-н Тодор Петков. Основната дейност на тази фирма е изпълнение на IT проекти в подкрепа на 
банковите и застрахователни дружества от KBC Group. Първоначалните планове до края на годината 
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включват разкриването на 100 работни позиции в сектора във Варна, като дипломантите от ИТ специалностите на ТУ – 
Варна ще бъдат най-търсени.   
- Технически университет-Варна тази година участва с три отбора в Републиканската студентска олимпиада по 
програмиране. Как се представиха студентите?  
- Студентите от ИТ специалностите в ТУ – Варна се отличават с висока степен на креативност, нестандартно мислене и 
интерес в областта на програмирането. Наши отбори по програмиране традиционно участват и печелят призови места на 
Републиканската студентска олимпиада по програмиране. И тази година нашите участници се представиха отлично и заеха 
достойното четвърто място на 23-ото издание на олимпиадата. Зад техните успехи стои екип от опитни преподаватели, 
които подготвят и мотивират своите студенти за успеха.  
- В средата на май се проведе и Национална студентска олимпиада по математика. Как се представиха вашите 
възпитаници?  
- Гордеем се и с нашите студенти математици. ТУ-Варна спечели I-во място в отборното класиране на провелата се през 
месец май Национална студентска олимпиада по математика (НСОМ), 2021 г. и първо място в класирането по университети 
в група Б (природни и технически науки, сигурност и отбрана). Това е най-големият успех, постиган досега в историята на 
участията на ТУ-Варна в тази олимпиадата. Поздравявам нашия отбор с трудната, но безапелационна победа! Пожелавам 
им още много бъдещи успехи!  
 
√ Лагард: Икономиката на еврозоната се намира в повратна точка  
Икономиката на еврозоната е в повратна точка, но възстановяването трябва да бъде здраво и устойчиво преди 
Европейската централна банка да започне да обмисля оттегляне на спешната подкрепа. Това заяви в интервю за 
„Политико“  председателят на ЕЦБ Кристин Лагард, предаде Ройтерс. 
Думите й идват, след като миналата седмица централната банка реши да запази благоприятната си парична политика, 
оставайки без промяна основните си лихви и размера на „Пандемичната програма за извънредни покупки“ (PEPP). 
Представителите на ЕЦБ дори не коментираха възможността за оттегляне на подкрепата, въпреки че икономиката се 
възстановява по-бързо от очакваното. 
Според Лагард брутният вътрешен продукт на еврозоната ще достигне нивата си от преди пандемията през първото 
тримесечие на 2022 г. 
„Не намеквам, че програмата за извънредни покупки ще приключи на 31 март. Имаме голяма гъвкавост, но от гледна точка 
на икономическите перспективи вървим в правилната посока“, коментира Лагард. 
По отношение на възможността за намаляване на размера на PEPP, който в момента е 1,85 трлн. долара, Лагард заяви, че 
„все още е твърде рано да се обсъждат тези въпроси“, 
Икономистите очакват ЕЦБ да започне да обмисля прекратяването на PEPP по време на септемврийското си заседание. 
Анализатори, анкетирани от Ройтерс, казват, че не очакват централната банка да увеличи мащаба или да удължи срока на 
PEPP. 
По вероятно е ЕЦБ да се фокусира върху традиционната си програмата за закупуване на активи (APP) , която в момента е в 
размер на 20 млрд. месечно. Тя вероятно ще остане в сила, тъй като очакванията са инфлацията да остане под целта на 
ЕЦБ през идните години. 
 
√ Гигантски ръст на работната сила за година в петте най-големи интернет компании в света  
Пет най-големи интернет компании достигнаха 1,7 милиона служители, което е 60% увеличение за една година 
Цифровата трансформация, получила допълнителен тласък от локдауните заради ковид-пандемията, ускори растежа на 
най-големите световни интернет компании. Днес тези технологични гиганти наемат повече хора от всякога и генерират 
приходи в размер на десетки и стотици милиарди долари. 
По данни на BuyShares.co.uk, петте най-големи световни интернет компании - Amazon, Alibaba, Alphabet, Facebook и PayPal, 
са отбелязали общ масивен ръст на работната сила от 60% за една година като достигнаха общо 1,7 млн. служители. 
Amazon отвори 500 000 нови работни места 
Неизменният лидер на класацията на онлайн компаниите с най-голяма работна сила - Amazon допълнително увеличи 
преднината си по време на COVID-19, довела до процъфтяване на онлайн търговията. Докато много компании бяха 
принудени да съкратят работни места в условията на пандемията, технологичният гигант продължи безпрецедентно 
наемане на работа през 2020 г. Според данните на компанията, електронната търговия е довела до създаването на  500 
000 нови работни места. 
С приблизително 1,3 милиона служители по целия свят, Amazon е едва втората компания в САЩ, която има над 1 млн. 
души нает персонал. Преди нея е американския гигант за търговия на дребно Walmart работят 2,2 милиона души по целия 
свят. 
С такъв зашеметяващ ръст на работната сила и милиони клиенти по целия свят, Amazon несъмнено е машина за пари. 
Миналата година приходите на компанията нараснаха с 37% на годишна база до 386 млрд. долара, а според доклада на 
CNBC онлайн търговецът генерира над 800 000 долара всяка минута. 
Работната сила на Alibaba нарасна със 113% 
Alphabet, компанията майка на Google, се класира като втората по големина онлайн компания по брой служители. През 
2020 г. технологичният гигант отчете над 135 000 щатни служители, 16 400 повече от година преди. 
Най-голямата компания за електронна търговия в Китай Alibaba Group обаче стана свидетел на още по-впечатляващ растеж 
на работната сила. Alibaba се очерта като един от най-големите корпоративни победители в страната в кризата с COVID-19. 

https://buyshares.co.uk/
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Мултинационалният технологичен гигант получи възможността да разшири значително бизнеса си през 2020 г., тъй като 
търсенето на неговите услуги и трафика на онлайн пазара нараснаха на фона на блокировките. 
Отчетът за приходите на компанията за финансовата 2021 година разкрива, че гигантът за електронна търговия е имал над 
251 000 щатни служители през март, което е впечатляващо увеличение от 113% за една година. 
Годишните приходи на компанията са нараснали с 40% на годишна база до над 717 милиона юана. 
Facebook е класирана като четвъртата по големина интернет компания според броя на служителите. Гигантът в социалните 
медии е създал 13 600 нови работни места през миналата година, като общият брой на служителите се увеличил до 58 600. 
Като петата по големина компания в този списък, PayPal е увеличила работната си сила с 14% до 26 500 служители в 
световен мащаб. 
Подробно с данните на класацията можете да се запознаете тук. 
 
√ Ливанската валута се обезцени до исторически минимум  
Ливанската валута се обезцени до нов исторически минимум, предаде Асошиейтед прес.  Агенцията отбелязва, че това е 
станало на фона на влошаването на икономическата и политическата криза в страната, без да се виждат очевидни решения 
в близко бъдеще.  
Ливанската лира загуби над 90% от стойността си от октомври 2019 г., когато започнаха антиправителствени протести. 
Инфлацията се повиши стремително в Ливан, който внася повече от 80% от потребяваните от населението основни стоки. 
През март миналата година страната за първи път в историята си не успя да изплати свой дълг, предава БТА. 
Едновременно с това, политическите разногласия между президента Мишел Аун и номинирания за премиер още през 
октомври Саад Харири не позволяват да бъде формирано ново правителство.  
Вчера един долар се разменяше на черния пазар за 15 300 ливански лири. Официалният обменен курс все още е 1515 
ливански лири за един долар.  
 
√ Петролът продължава да поскъпва  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, като брентът поскъпва за четвърта поредна сесия, докато 
перспективата за допълнителни доставки от Иран продължава да избледнява на фона на преговорите за връщането на 
САЩ към ядреното споразумение с Техеран, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време цената на сорта брент се повиши с 0,26 долара, или 0,36%, до 73,12 долара за барел. 
Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,25 долара, или 0,35%, до 71,13 долара за барел. 
Непреките разговори между САЩ и Иран, заедно с другите страни по сделката от 2015 г. за ядрената програма на Техеран, 
бяха възобновени в събота във Виена. От ЕС определиха преговорите като „интензивни“. 
Потенциално връщане  на САЩ към сделката би проправило пътя за отмяна на санкциите срещу Иран, което ще позволи 
на страната членка на ОПЕК да възобнови износа на суров петрол. 
„Изглежда все по-малко вероятно САЩ да се присъединят обратно към иранската ядрена сделка преди иранските 
президентски избори по-късно тази седмица“, посочват в бележка от ING Economics. 
Организацията на страните износителки на петрол и на техните съюзници, начело с Русия, известни като групата ОПЕК+, 
ограничиха доставките през последната година, за да подкрепят цените по време на пандемията. 
„Допълнителните доставки от ОПЕК+ ще бъдат нужни през втората половина на тази година, тъй като се очаква търсенето 
да продължи да се възстановява“, отбелязват от ING. 
Инвеститорите и търговците ще следят внимателно срещата на Федералния резерв на САЩ, която започва по-късно днес, 
наблюдавайки за сигнали за намаляване на паричните стимули на централната банка. 
 
√ Европейските борси започват седмицата на зелена територия  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в понеделник на 
фона на убеждението на инвеститорите, че големите централни банки ще запазят благоприятните си парични политики 
дори на фона на набиращото скорост икономическо възстановяване, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,24 пункта, или 0,27%, до рекордните 458,75 пункта, след като завърши 
сесията в петък с четвърти пореден седмичен ръст. Немският показател DAX също достигна рекорден връх, записвайки 
повишение от 37,84 пункта, или 0,24%, до 15 731,11 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 21,4 пункта, или 0,32%, 
до 6 622,06 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 33,12 пункта, или 0,46%, до 7 167,18 
пункта. 
След като миналата седмица Европейската централна банка остави без промяна паричната си политика, фокусът на 
инвеститорите тази седмица ще бъде върху заседанието на Федералния резерв на САЩ. Анализаторите ще следят за 
промяна в позицията на централната банка по темата за инфлацията, след като миналата седмица стана ясно, че през май 
индексът на потребителските цени е скочил до близо 13-годишен връх. Всеки знак, че централната банка може скоро да 
намали подкрепата за икономиката, ще се отрази негативно на акциите. 
„Като цяло изглежда, че инвеститорите, че инвеститорите следват убеждението на централните банки, че инфлацията е 
временна и скоро ще отшуми“, коментира Майкъл Хюсън, пазарен анализатор от CMC Markets. 
„Ако централните банки започнат да очертават път, който включва оттегляне на стимулите, пазарите ще се изплашат. Засега 
никой не говори за увеличаване на лихвите, но е възможно да има намаляване на месечните покупки на облигации, без 
това да засегне икономическото възстановяване“, добави той. 

https://buyshares.co.uk/five-largest-internet-companies-hit-1-7-million-employees-a-60-increase-in-a-year/
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Акциите на Shell поскъпнаха с 1,,86%, след Ройтерс съобщи, че енергийния гигант обмисля продажба на активите си в най-
голямото петролно находище в САЩ„ за да се фокусира върху  по-печелившите петролни и газови активи, както и да 
повиши своите нисковъглеродни инвестиции. 
Цената на нидерландската компания за медицинско оборудване Philips се понижи с 4,06%, достигайки до дъното на STOXX 
600, след като фирмата съобщи, че ще изтегли от пазари някои свои дихателни апарати и вентилатори , тъй като част от тях 
може да се разгради и да стане токсична. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в петък, като S&P 500 достигна нова рекордна 
стойност, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 13,36 пункта, или 0,04%, до 34 479,6 пункта. Широкообхватният измерител 
Standard & Poor’s 500 напредна с 8,26 пункта, или 0,19%, до 4 247,44 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq отчете ръст от 49,09 пункта, или 0,35%, до 14 069,42 пункта, след като акциите на Apple, Microsoft и Netflix 
поскъпнаха съответно с 0,98%, 0,25% и 0,31% 
За седмицата S&P 500 се повиши с 0,4%, регистрирайки трети пореден седмичен ръст. В същото време Nasdaq Composite 
напредна с 1,9%, завършвайки четвърта седмица в зелено. Dow изтри 0,8% от стойността си през последната седмица. 
Пазарът надгради представянето си от четвъртък, след като инвеститорите пренебрегнаха данните, че годишната 
инфлация в САЩ се е ускорила с 5,0% през май, което е най-високата стойност от август 2008 г., 
„Макар че индексът на потребителските цени за май надмина очакванията, пазарът не бе особено изненадан, 
разглеждайки данните като преходни.“, коментира Крейг Джонсън от Piper Sandler. 
На този фон доходността по 10-годишните държавни ценни книжа падна до малко под 1,43% - най-ниското равнище от три 
месеца насам. По-рано тази година тя се движеше на нива от около 1,77%. 
Някои от любимите акции на инвеститорите на дребно от Reddit се възстановиха в петък, след загуби в предходната сесия. 
Цените на книжата на AMC Entertainment и GameStop се повиха съответно с 15,39% и 5,88%. 
„Възходите и спадовете на т.нар „мемеакции“ като цяло оказват малко влияние върху цялостната посока на фондовия 
пазар“, коментира Питър Березин от BCA Research. „Независимо от това, нарастващият интерес към тези акции е 
положителен за пазара в средносрочен план. Този феномен привлича средства към фондовия пазар, като междувременно 
повишава цените и ликвидността“, добави той. 
Вяла търговия в Азия 
Пазарите в Япония и Южна Корея регистрираха повишения в понеделник на фона на намаляването на опасенията, че 
Федералният резерв на САЩ може скоро да свие паричните си стимули за икономиката. 
Търговията обаче бе вяла, тъй като борсите в континентален Китай, Хонконг и Австралия останаха затворени заради 
празник. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 213,07 пункта, или 0,74%, до 29 161,8 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 2,81 пункта, или 0,09%, до 3 252,13 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX напредна с 0,35 пункта, или 0,06%, до 542,83 пункта. BGBX40 се понижи с 0,02 пункта, или 0,02%, до 120,72 пункта. 
BGTR30 изтри 0,15 пункта от стойността си, или 0,03%, достигайки ниво от 578,61 пункта. BGREIT се понижи с 0,01 пункта, 
или 0,01%, до 152,87 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2119 долара  
Курсът на еврото се задържа над прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2119 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2112 долара и съответно 0,8256 евро за 
един долар. 
 
Cross.bg  
 
√ Дискусия на тема „Държавата и медиите“ организира Министерството на културата 
Министерство на културата организира днес дискусия на тема „Държавата и медиите". За участие във форума са поканени 
представители на служебното правителство, прокуратурата, Българското национално радио и Българската национална 
телевизия. В разговорите за медийната среда ще се включат и представители на Съвета за електронни медии, Комисията 
за защита на конкуренцията и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори. 
Сред акцентите в обсъжданията ще са темите, свързани със собствеността и концентрацията на медиите, както и свободата 
на словото и защитата на журналистите. 
В дискусията ще има и отделен панел, посветен на прозрачното публично финансиране на медиите. Специално внимание 
ще бъде отделено на необходимостта от изцяло нова законова регламентация за начина на финансиране на обществените 
медии, за да се прекрати хроничното им недофинансиране и да се гарантира тяхната независимост. 
Пред Българското национално радио служебният министър на културата проф. Велислав Минеков коментира 
предстоящата дискусия: 
„Темата е много парлива, темата не е била обсъждана през годините. Да не забравяме развитието от 34-то място по 
свободата на словото, днес сме на 112-то. Как се е случило това? Къде е медийната собственост? Защо е в тайна? Кой 
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борави с жълтите и жълто-кафявите медии? Чии са те? Как са били финансирани? Изобщо финансирането, подпомагането 
от държавата на частни медии как се е състояло? По каква логика? По какъв начин?". 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Нови предложения за здравна реформа - позициите на Лекарския съюз - д-р Иван Маджаров. 
- : Как се стопанисват язовирите и какво е състоянието им? 
- По 50 лв. за всеки ваксиниран на море - какви други предложения имат от борда по туризма. 
- Позициите на НАТО - какво решиха лидерите от алианса? 
- Кога и как ще бъде реставрирана банята в Овча Купел? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Има ли злоупотреби за милиони при ремонтите на язовирите у нас и какви са доказателствата? Разговор с 
икономическия министър Кирил Петков 
- Тормоз над ученик със специални потребности в бургаско училище - кой е отговорен? 

- Защо над сто хиляди преболедували и ваксинирани българи не могат да получат европейските си ковид 
сертификати ? 
- Жители на столичен квартал се оплакват от постоянни набези на обитатели на център за настаняване от семеен 
тип 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов - зачестяват ли нападенията на врани над жители в центъра на София 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Лекарският съюз: Касата да плаща директно на дежурни центрове нощем и през уикендите 
в. Монитор - Фабрикуват COVID паспорти от празни флакони 
в. Телеграф - УМНИ КОНТАКТИ ПЕСТЯТ ТОК ЗА 200 ЛЕВА 
в. Труд - Какви ги натвори служебният кабинет 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Всеки сам ще може да смята реалната си държавна пенсия 
в. 24 часа - Болниците да получават повече пари от касата за възрастни и тежки случаи, предлага Кацаров 
в. 24 часа -  От 12 юли колите слагат екостикер с чип и антена. Без него може само при първа регистрация и в малък град 
в. Монитор - Мобилно приложение ни казва оперирани ли сме 
в. Монитор - Закриваме по 1200 малки депозита не ден 
в. Монитор - Плащаме двойно по-малко за ваканция през юни 
в. Телеграф - БЮЛЕТИНАТА ДЪЛГА 60 СМ 
в. Телеграф - БЕЗ ЛИМИТИ за болниците догодина 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Николина Ангелкова, кандидат-депутат от ГЕРБ за София-област: Никой от опозиционните говорители не е 
управлявал в кризисна среда, в каквато работеха кабинетите на Борисов 
в. 24 часа - Ивайло Дерменджиев председател на Висшия адвокатски съвет: Недоверието в съдебната система е най-
големият и проблем, крещяща е нуждата от промяна 
в. Монитор - Миглена Манчева, начален учител в 119-о СУ "Акад. Михаил Арнаудов": Четвъртокласниците се справиха 
отлично и с новия формат на изпита 
в. Телеграф - Огнян Атанасов, национален секретар на КНСБ: БЕЗ РАЗГОВОРИ ПО СЛУЖБА СЛЕД РАБОТА 
в. Труд - Проф. Михаил Неделчев: Част от протестните партии са далеч от демократичната общност 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кой преподрежда държавата - днес властта е у съветниците 
в. 24 часа - Катарзис! Протестните партии вече искат ДПС 
в. 24 часа - Живот след въглищата - газ за тецовете в "Марица-изток", улавяне на въглерод, бъдеще с водород и солари 
в. Монитор - Пътеката е само три ДНИ... 
в. Телеграф - ТРИКОВЕ ЗА ОЦЯЛЯВАНЕ 
в. Труд - Битката срещу традиционното семейство - все по-яростна 
 
√ Предстоящи събития в страната на 15 юни 
София. 

- От 11.00 ч. в Министерски съвет ще се проведе брифинг, на който ще бъде представен отчет за дейността на 
правителството от встъпването му в длъжност. 

- От 9.30 ч в зала „Европа" в сградата на КНСБ ще се проведе конференция "Необходимост от ратифициране от 
Република България на Конвенция 190 на МОТ относно насилието и тормоза в областта на труда"МОТ относно 
насилието и тормоза в областта на труда". 

- От 10.00 ч. в Регионална здравна инспекция София Фондация „Благотворителност и милосърдие" на ОВЛБ ще дари 
Мобилен ваксинационен кабинет / преоборудван автобус/ на СРЗИ . 
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- От 10.30 ч. в БТА ще бъде представено изследването с автори Надежда Илиева и Георги Бърдаров на тема 
"Регионалните демографски дисбаланси в България - количествени измерения, причини, политики и мерки за 
оптимизиране 

- От 13.30 ч. във Военната академия „Г. С. Раковски" ще бъде подписано споразумение за сътрудничество и 
съвместна дейност между Българска академия на науките и Военната академия 

- От 14.00 ч. ще бъде открита официално обновената Японска градина в Зоологическа градина - София. 
- От 14.00 ч. ще се проведе двучасов безплатен уебинар с доказани експерти в областта на здравеопазването, 

свързан с адаптиране на работните места за хора с хипертония, диабет и ХОББ. 
- От 15.00 ч. в платформата Zoom ще се проведе събитие за европейските политики за чистотата на въздуха. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 ч. в Дружеството на бургаските художници русенският художник Юрий Ковачев ще отбележи 60 години с 
изложба. 

- От 20.30 ч. на сцената на Летен театър - Бургас ще се състои събитие от календара на Бургаските музикални 
празници - "Йохан Щраус гала". 

*** 
Варна. 

- От 16.00 на ет. 2 в Grand Mall ще се състои церемония по награждаването на изявени медици от Варна, които са 
на първа линия в борбата срещу пандемията от Covid-19. 

- От 18.00 ч. в Градската художествена галерия ще бъде открита изложба на орнаменталният неосимволизъм на 
Владимир Пронин. 

*** 
Добрич 

- От 13.00 ч. в СУ „Св. св. Кирил и Методий" ще се състои неформално обучение „Финансова грамотност". 
*** 
София / Казичене. 

- От 12.30 ч. на територията на гара Казичене Заместник-министър Нели Андреева ще открие обновената жп гара 
Казичене. 

*** 
Добрич 

- От 18.00 ч. в Концертна зала „Добрич" ще се състои Юбилеен концерт „120 години бъдеще за песента" на Хор 
„Добруджански звуци". 

*** 
Стара Загора 

- От 18.00 ч. в зала „Байер" ще се състои Международен пленер по живопис „Дружба". 
*** 
Търговище 

- От 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище ще бъдат представени резултатите от социологическо проучване 
„Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в Община Търговище". 

*** 
Ямбол. 

- От 18.00 ч. по фасадата на „Парахода" - емблематичния дом на читалище „Диана 1944" ще бъде открита 
фотографската експозиция „Ида от древността, отивам в бъдещето". 

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. 


