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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Frog News 
 
√ Нинова се срещна с работодателските организации по тяхна покана 
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. Банкеръ 
 
√ Корнелия Нинова се срещна с работодателските организации по тяхна покана 
Без развита икономика няма пари за социална политика  
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“, посочи 
лидерът на БСП. 
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. 
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“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. 
 
АОБР 
 
√ ИВЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ, ДЕЛЕГАТ НА АОБР В 109-ТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА В ЖЕНЕВА: 
БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ БЯХА АКТИВНА СТРАНА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СТАБИЛНОСТ  
През изминалата година българските работодатели бяха активна страна в социалния диалог на национално, секторно и 
фирмено равнище за запазване на макроикономическите показатели и създаване на условия за стабилност на българската 
икономика. Това заяви Ивелин Желязков, делегат на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) 
по време на 109-та сесия на Международна конференция на труда в Женева. 
„Въпреки извънредните разходи, свързани с пандемичната криза, България успя да съхрани финансова дисциплина и да 
остане сред държавите с най-нисък бюджетен дефицит и държавен дълг“, подчерта той в изказването си и допълни: 
„Предвидимата и стабилна данъчна среда е основана на ниски плоски ставки в размер на 10% както за корпоративния 
данък, така и за данъка върху доходите на физическите лица. В резултат на тези достижения, България се присъедини към 
валутно-обменния механизъм ERM-II и очакваме в най-скоро време да стане част от Еврозоната. Това са основните 
фактори, на които разчитаме да изградим през настоящата и следващите години условията за икономическо 
възстановяване, растеж и заетост.“ 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
News.bg 
 
√ Радев и шефът на КЕВР обсъдиха най-належащите проблеми в енергетиката  
Натрупаните проблеми в енергетиката създават сериозни рискове пред този сектор, икономиката и хората. Това заяви 
президентът Румен Радев по време на среща, проведена днес на "Дондуков" 2, с председателя на Комисията за енергийно 
и водно регулиране Иван Иванов. Срещата бе по молба на Иванов, който сподели с държавния глава най-належащите 
проблеми в енергетиката, нерешени през годините, и очерта нуждата от реформа. 
По време на среща с председателя на КЕВР държавният глава призова увеличението на цените на електрическата и 
топлинна енергия да отчита и възможностите на българските граждани. 
Забавянето на междусистемната газова връзка с Гърция (IGB), чието изграждане продължава вече 12 години, е сериозен 
проблем, отчете председателят на КЕВР. По думите му има редица въпроси, свързани и с изграждането на българската 
част от газопровода "Турски поток". Липсата на разклонения на газопровода до градове от Северна България като Свищов, 
Козлодуй, Лом и Видин показва, че това е само транзитен газопровод, построен изцяло с български средства, без яснота 
дали те ще могат да бъдат възстановени от транзитните такси при ниските обеми на пренос, посочи Иванов. 
Президентът и председателят на енергийния регулатор обсъдиха и тежкото състояние, в което се намира ТЕЦ "Марица-
Изток 2" и необходимостта от устойчиво решение за бъдещето на въглищните електроцентрали. Обща бе позицията, че 
България има остра нужда от национална енергийна стратегия, която да даде повече яснота и предвидимост за бъдещото 
развитие на българската енергетика в контекста на прехода към по-ниски въглеродни емисии и защита на работещите в 
сектора. 
Президентът призова за ценово решение на енергийния регулатор по отношение на електрическата и топлинна енергия, 
което максимално да бъде съобразено с възможностите на българските граждани и на бизнеса. Председателят на КЕВР 
увери, че регулаторът ще положи усилия цената да бъде възможно по-ниска от очакваното, въпреки рязкото поскъпване 
на природния газ и цените на въглеродните емисии. 
 
√ Маските падат в офиси с до 7 души ваксинирани или преболедували  
Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издаде заповед, съгласно която за работните колективи до 7 души 
може да се допусне изключение от изискването за носене на защитна маска. 
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Това ще става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица - собственици 
или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, предоставящи услуги на гражданите. 
Условието е всички лица да са ваксинирани срещу COVID-19 и/или да са преболедували коронавирусната инфекция. 
По смисъла на заповедта за "ваксинирано срещу COVID-19" се приема лице със завършен ваксинационен курс срещу 
COVID-19, удостоверено с Цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация и преминал 14-дневен период, считано от датата 
на поставяне на последната доза. 
 
√ Смениха ръководството на ББР  
Ръководството на Българската народна банка (БНБ) е одобрило предложенията на икономическия министър Кирил Петков 
за смяна на управлението на Българската банка за развитие (ББР). Имената вече са вписани на сайта на централната банка, 
пише "24 часа". 
Цанко Арабаджиев член на "Зелено движение" и инвестиционен консултант, както и Владимир Георгиев, организационен 
секретар на партия "Република БГ", са новите изпълнителни директори на банката. Освен тях в управителния съвет влиза 
и Крум Георгиев, кадър на ОББ. 
Васил Щонов - служебен министър на икономиката и енергетиката през 2014 г., и финансовият консултант Валентин 
Михов пък са новите членове на надзорния съвет. Досега те бяха в одитния комитет. 
Служебният министър Кирил Петков е поискал членовете на надзорния съвет да се увеличат от трима на поне петима. 
Освен Михов и Щонов в момента в надзора е и Стамен Янев, който е и негов председател. Причината за увеличението на 
членовете е, че Митко Симеонов и Велина Бурска, които бяха уволнени от Петков от надзорния съвет, обжалват решението 
и не желаят да си подадат оставките. 
Припомняме, в края на 44-тия парламента депутатите приеха доклада за работата на ББР без забележки, след като 
Българската банка за развитие влезе като частичен собственик в Първа инвестиционна банка. На 17 май 2021 г. ББР стана 
изцяло държавна. 
 
√ Управляващите печелят изборите в Алжир  
Управляващият в Алжир Национален фронт за освобождение печели мнозинството от местата в 407-местното Национално 
народно събрание, долната камара на алжирския парламент, предаде АП. 
Такива предварителни данни бяха публикувани във вторник вечерта, по национална телевизия, от Мохамад Шарфи, 
ръководител на Независимия национален избирателен орган, който наблюдава процеса на гласуване. 
Предсрочните избори се проведоха на 12 юни. 
Управляващата партия ще има най-малко 105 мандата в новия състав на парламента. Независимите кандидати получават 
78 места. А умерените ислямисти от Движението на обществото за мир получават 64 места. Националдемократичният съюз 
печели 57 места, партията Ал-Мустакбал - 48, а движението Ал-Бина - 40. Останалите партии вземат от едно до три места. 
Фронтът за национално освобождение е една от най-големите управляващи партии в Алжир. 
От 24,4 милиона граждани на страната, които имаха право на глас, над 5,6 милиона дойдоха на изборите. Така 
избирателната активност беше само около 23%. 
Предсрочни избори се проведоха поради факта, че президентът на републиката Абделмаджид Теббун 
разпусна парламента на 18 февруари. Обяснявайки причините за решението, той подчерта, че новите избори ще "отворят 
врати за младите хора". 
Според политически коментатори предсрочните избори са предназначени да вземат предвид редица искания на 
участниците в протестното движение, които от 2019 г. се стремят да приложат фундаментални реформи и да променят 
управляващия елит. 
Предишните парламентарни избори в Алжир се проведоха през 2017 г. 
 
БНТ 
 
√ Служебният кабинет отчете дейността си  
Служебният кабинет отчете дейността си след като измина първият месец от мандата му. По думите на служебния премиер 
Стефан Янев - куражът на служебния кабинет се състои в откриването на корупция в публичния сектор. Служебните 
министри говориха за системен безпорядък и липса на правила в различните сектори. 
Премиерът Стефан Янев обяви, че заедно с министрите си прави този отчет, за да може хората да усетят, че има нов стил 
на управление и да им помогне да преодолеят чувството за безпомощност и безнаказаност срещу корупцията на всички 
нива, която служебният кабинет откривал. 
"Това, което заварих и казах в първото си телевизионно интервю. Думата, която използвах беше хаос. За съжаление, 
колкото повече работим и се заравяме в съответните проблеми, в съответните сектори, намираме нещо повече от 
хаос, по-скоро един системен безпорядък и липса на правила", заяви служебният министър-председател Стефан Янев. 
По думите му куражът на служебното правителство се състои в това, че реалистичната картина показва нещо, което може 
да се нарича "корупция, маскирана в благовидна и законосъобразна форма". 
Социалният министър Гълъб Донев припомни, че още на първото си заседание служебният кабинет е взел решение за 
удължаване на мярката за 50 лева към пенсиите на над 2 милиона пенсионери. 
"В скоро време предстои да се увеличат пенсиите на 1 милион 245 хиляди пенсионери с 5 процента така, че да бъдат 
осъвременени пенсиите, които са отпуснати до 31 декември 2020 година", каза министърът на  труда и социалната 
политика Гълъб Донев. 

https://www.24chasa.bg/
https://news.bg/politics/deputatite-prieha-doklada-za-uchastieto-na-bbr-v-uvelichenieto-na-kapitala-na-pib-1.html
https://news.bg/politics/ofitsialno-bbr-vliza-v-pib.html
https://news.bg/finance/bbr-veche-e-iztsyalo-darzhavna.html
https://news.bg/finance/bbr-veche-e-iztsyalo-darzhavna.html
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Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че в Плана за възстановяване и развитие се променят 50 процента от проектите и 
се включват нови проекти и реформи. 
"Средствата по Плана за възстановяване и развитие не са застрашени и страната ни ще получи около 13 процента 
префинансиране от механизма за възстановяване и устойчивост, най-вероятно тази година", добави вицепремиерът 
Атанас Пеканов. 
Става дума за около милиард и 600 милиона лева. 
Икономическият министър припомни, че е сложил таван на кредити от ББР до 5 милиона, след като е установил, че близо 
3 милиарда са дадени само на 28 фирми. Коментира и 630-те милиона дадени за строеж и ремонт на язовири, от които са 
готови само 10, но не са влезли в експлоатация, а за 3 е установил, че са празни. 
"На базата на тази част от анализа, от вчера съм дал разпореждане всички завършени язовири да влязат в 
експлоатация, да бъдат предадени, както и всеки договор с външен изпълнител оттук нататък, предоставян към 
Комисията за прозрачност и контрол", отбеляза министърът на икономиката Кирил Петков. 
Мерки, бюджетирани само до края на март и никакви средства в бюджета, с които те да бъдат продължени. Това твърди, 
че е заварил финансовият министър. 
"Другото нещо, което заварихме и е проблем навсякъде по системата, е липса на контрол. Липса на предварителен 
контрол как се възлагат договори и поръчки, липса на последващ контрол как се изпълняват тези договори и поръчки", 
подчерта Асен Василев. 
Пандемията COVID-19 и мерките, свързани с нея, са приоритет номер едно пред здравното министерство, обясни Стойчо 
Кацаров. 
"Лошите резултати, които отчитаме се дължат на 2 причини - недоброто състояние на здравната система и 
лошото управление на кризата", каза министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров. 
Последно място по брой тестове и първо място по обща смъртност са сред посочените от министъра примери. Ниският 
брой заболели в момента ще дадат на страната ни възможност да влезе в зеления списък на Евросъюза. 
Предприети са всички мерки за осигуряване на честен и прозрачен вот на 11 юли без купени гласове, обяви министър 
Бойко Рашков. 
Коментира и темата за подслушванията. Каза, че са проследявани не само политически и обществени дейци, а и 
протестиращи граждани, което по думите му е престъпление по Наказателния кодекс. 
"Доказателства има и ще ги представя в новия парламент, в новосъздадената Комисия за контрол на службите и 
контрола върху СРС. Нека парламентът реши какво да прави", заяви вътрешният министър Бойко Рашков. 
Да се върне държавността и да се спре беззаконието - това ще са основните цели на служебното правителство до края на 
мандата му, обяви в заключение премиерът Стефан Янев. 
 
√ Стефан Янев: Реалистичната картина показва корупция, маскирана в благовидна и законосъобразна форма  
Заварихме хаос. За съжаление, колкото повече работим и се заравяме в съответните проблеми в съответните сектори, 
намираме нещо повече от хаос, по-скоро един системен безпорядък и липса на правила. 
Това заяви премиерът Стефан Янев на брифинг, на който част от министрите представиха отчет за дейността на 
правителството от встъпването му в длъжност. 
"В нормалната демократична практика за едно правителство се дава толеранс от порядъка на 100 дни. Този 
комфорт обаче служебното правителство го няма. Така че ние се опитваме да дадем отчет на направеното досега, 
което макар и един месец назад на пръв поглед не е много, но на базата на това, което намираме и констатираме, 
изглежда, че е много повече от един месец", каза в началото на брифинга премиерът. 
Според него служебното правителство е демонстрирало кураж да оцени това, което намира и да представи реалистичната 
картина. Той благодари на министрите, че са се превърнали в мост между властта и гражданите. 
"Реалистичната картина показва нещо, което може да наричаме корупция, маскирана в благовидна и законосъобразна 
форма. Публичен сектор, икономика, селско стопанство, за съжаление дори култура и образование са обрасли с 
подобни негативи, които ние трябва да показваме на първо време на гражданите, и след това да се опитваме да ги 
решаваме по правилен и прозрачен начин", категоричен беше служебният премиер. 
Принципите, от които се води служебното правителство, са прозрачност и отчетност пред обществото и няма да се 
толерира различен подход. 
"Заедно с това толерирането на никой и недосегаемостта на никой не е гарантирана, всеки отговоря за действията 
си и съответно носи свой избор", каза още Янев. 
По отношение на подготовката на парламентарните избори премиерът заяви, че най-важната отговорност е да се 
предостави възможността ЦИК да вземе информирано решение по въпросите, които касаят нейната дейност - 
осигуряването на машини в съответствие с Избирателния кодекс, осигуряване на тяхното обслужване и безпроблемно 
протичане на изборния процес. 
"Със съвместна инициатива между Министерския съвет и посланика на Великобритания организирахме и среща с 
производителя на машините. На практика се оказа, че това е един добър ход, защото в момента ЦИК има възможност 
съвсем информирано да вземе подходящо решение и предполагаме, че в рамките на законовия срок ще имаме не само 
решение, но и доставка на всичките 1500 машини, необходими за гарантиране на вота", коментира премиерът Янев. 
По думите му новият стил на управление трябва да помогне на хората да преодолеят усещането за безнадеждност, за 
беззаконие, за безнаказаност. 
 
 



5 

 

√ Сменят директорката на Агенцията по вписванията  
Настоящият изпълнителен директор на Агенцията по вписванията ще бъде сменен. 
Това потвърди служебният премиер Стефан Янев по време на вчерашния отчет за работата на правителството. 
"Очаквайте промяна. Очевидно е, че настоящият директор на Агенцията по вписванията не иска да работи по 
прозрачен начин и по начин, който е в интерес на хората. Някакви други мотивации вероятно има в нейната работа", 
каза Янев. 
Досега агенцията се оглавяваше от Габриела Козарева, но рокада в нейния пост ще има с предложение на министъра на 
правосъдието. 
 
√ Атанас Пеканов за Плана за възстановяване: Парите за България не са застрашени  
Парите за България не са застрашени, те ще дойдат в рамките на тази година. 13% префинансиране от момента, в който 
нашият План за възстановяване бъде одобрен. 
Това заяви на брифинга за отчета на дейността на служебното правителство служебният вицепремиер по управление на 
европейските средства Атанас Пеканов. 
Планът все още не е предаден, има малко забавяне, което по думите му се дължи на две причини - първо, решението на 
предшествениците им да не го предават и някои технически неизправности, които са останали нерешени. И второ: 
желанието на служебния кабинет да го подобри и да направи корекции, които да гарантират, че този ресурс се използва 
по най-добрия начин. 
"При встъпването ми в длъжност намерихме някои отворени още въпроси. Заедно със службите на Европейската 
комисия ги дискутираме. Още с встъпването рестартирахме работната група по Плана, получихме много 
предложения от различните министерства, над 30 нови проекта, повечето от които много хубави, има десетина 
нови проекта, които все още разглеждаме и искаме да влязат в Плана", каза Пеканов. 
Правителството работи по подобряването на Плана в три направления. Първо, да има повече контрол как тези средства 
ще бъдат изразходени, второ - да получим помощ именно в тази сфера как по-ефективно в бъдеще да можем да измерваме 
ефектите от всички тези проекти. И да се гарантира, че тези ресурси ще отидат в цялата страна, а няма да се концентрират 
само в столицата или в големите градове. 
 
√ Министърът на финансите обясни за лицата, които попадат в обхвата на санкциите по "Магнитски"  
Министерството на финансите публикува вчера списък на 21 лица, които попадат или потенциално биха попаднали в 
обхвата на санкциите, наложени от САЩ по закона "Магнитски". 
На съвместен брифинг за отчета на дейността на кабинета министърът на финансите Асен Василев уточни, че тези 
допълнителни лица са в списъка в качеството си на физически лица. 
"Тези лица са свързани, тъй като са били или съдружници във фирми или управители, или и двете, с лицата, които са 
в списъка "Магнитски". Те се считат за асоциирани лица и има голям риск да се работи с тях и съответно те нямат 
право по Закона за обществените поръчки за допустимост да кандидатстват, както и държавните предприятия 
трябва да се въздържат от работа с тези лица, за да не попаднат самите държавни предприятия в списъка", допълни 
министърът. 
Вижте списъка с допълнителните лица ТУК 
Василев напомни, че са приели много по-тясна дефиниция за свързаност от тази в Закона за противодействие на 
корупцията, за да е ограничен кръгът на лицата, които потенциално биха били "заразни" за системата на държавните 
предприятия. В противен случай цялата държава е щяла да попадне вътре. 
Инструкцията, която Министерски съвет дава, при липсата на правно уредена рамка, е насочена само към държавните 
предприятия, за да не попаднат в списъка "Магнитски". 
Всички други предприятия и банки могат да правят, каквото решат. БНБ вече е излязла с инструкции, каза министърът. 
Василев се надява в първия ден на парламента тази правна дупка да бъде законодателно попълнена, за да не се зарази 
цялата система на държавата и да попадне или банка, или структуроопределящо предприятие в списъка "Магнитски". 
Това се е случвало при банки в други държави. 
 
√ Кирил Петков: Дадох разпореждане всички завършени язовири да влязат в експлоатация  
В Министерството на икономиката в последния месец дейностите са били разделени на два вида - дейности по 
прозрачност и дейности за икономически растеж. 
Това заяви на брифинга за отчета на дейността на служебното правителство служебният министърът на икономиката Кирил 
Петков. 
Като с дейностите по прозрачност целта е не само да се покаже, ако нещо не се е вършило както трябва, но на база на това 
да се направят заключения, които ще помогнат за работата занапред. 
"Осветлихме, че ББР беше дала на 8 фирми 946 милиона, впоследствие разбрахме, че милиард и 800 на 20 фирми също. 
Така че след това откритие сменихме уставът да бъде с максимален заем, който може да бъде даден от ББР да бъде 
до 5 милиона лева, така че никой оттук нататък да не може да дава кредити по 100 милиона от банка, която трябва 
да работи за малките и средни предприятия", каза икономическият министър. 
Следващата стъпка за прозрачност и контрол - направени са комисии в Държавната консолидационна компания и в 
Българската агенция за експортно застраховане. 

https://bntnews.bg/f/news/o/1159/831d5ef303bca3f5821a975176587ffa.png


6 

 

"Държавната консолидационна компания беше изхарчила 630 милиона и до този момент имаме резултат с 10 
завършени язовирчета, от които първите три проверки показаха, че тези язовири реално още не са влезли в 
експлоатация", коментира Петков. 
Министърът е дал разпореждане от вчера всички завършени язовири да влязат в експлоатация, да бъдат предадени на 
държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири", както и всеки договор с външен изпълнител от тук 
нататък да бъде предоставян към Комисията за прозрачност и контрол, "така че да нямаме харчове за бетон и за транспорт 
между 2 и 5 пъти пазарните". 
Откъм икономически растеж заедно с министър Асен Василев е стартирана програма за възстановяване, където над 2 и 
половина милиарда нови средства ще бъдат достъпни за малките и средни предприятия в партньорство с търговските 
банки. 
 
√ ВСС открива нова процедура за номинация на европейски прокурори  
Нова процедура по избор на шестима делегирани прокурори ще открие Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 
До нея се стигна след като от 10-те предложени магистрати за европейски прокурори, само 4-ма бяха одобрени. 
Миналата седмица у нас на работно посещение беше и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, която напомни, че 
липсата на прокурори пречи на ефективността на поверената ѝ институция. 
За позицията има конкретни изисквания - кандидатите трябва да са прокурори с опит в международните разследвания и 
в дела с измами с европейски средства. Това са основните казуси, по които ще работят европейските прокурори. 
 
√ Населението на България се стопява: След 20 г. ще намалеем с ¼  
Населението на България продължава да се стопява. През следващите 20 години ще намалее с около една четвърт. Това е 
прогнозата от изследването на фондация "Фридрих Еберт" в България.  
Най-бързо обезлюдяват Видин, Монтана, Кюстендил, Перник и Ловеч. Очаква се до 2040 година някои населени места да 
са напълно обезлюдени и населението да се съсредоточи основно в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара 
Загора. Заради тези прогнози изследователите твърдят, че следващите години надпреварата на държавите няма да е за 
повече богатства, а за повече население. 
Камерата във Видин, сложена в центъра на града и камерата в София по същото време подсказват това, което 
изследванията прогнозират. 
"25% от населените места ще бъдат обезлюдени", заяви доц. д-р Надежда Илиева, ръководител на секция 
"Икономическа и социална география". 
И картата показва как ще се случи това: Колкото повече се увеличава жълтият цвят, толкова по-малка е гъстотата на 
жителите. До 2040 година картата става предимно жълта. 
"Всеки един град ще се бори за население", допълни доц. д-р Надежда Илиева, ръководител на секция "Икономическа и 
социална география". 
Там, където населението намалява най-бързо, хората го забелязват, защото съседите им изчезват. И, защото самите те 
търсят реализация в други градове. 
Смъртността в Северозападния ни регион е колкото смъртността по време на войни в Африка и Азия. А раждаемостта 
остава ниска в цялата старана. Така математиката показва, че след 20 години населението ни ще е намаляло до малко над 
5 милиона. 
2021: 6 951 482 души 
2040: 5 100 000 души 
"Ако нищо не се промени в правилната посока, ще се случи тази прогноза. И не е толкова важно колко ще бъде 
абсолютната бройка на населението, а какви ще бъдат структурите", каза доц. Георги Бърдаров, доктор по 
география на населението и селищата. 
Повече застаряващо население и по-малко млади образовани хора. 
"За да има промяна, трябва да има адекватна регионална политика. На места, където местната власт си гледа 
работата, нещата реално се случват. Не трябва да се чака само на държавната власт. Местната има своите 
ресурси", добави доц. Георги Бърдаров. 
Северозападна България винаги е сочена като най-лош пример за демографско положение. Към неприятните тенденции 
обаче се присъединяват и други области на страната ни. 
Отличават се няколко града с ниска раждаемост и висока смъртност. Показатели, които са причина за минуса преди 
числата или иначе казано за отрицателния естествен прираст. 
В тези градове броят на населението върви стремглаво надолу: 
Видин: -16,4‰ 
Монтана -14,5‰ 
Кюстендил -13,2‰ 
Ловеч -13,1‰ 
Перник -13,1‰ 
Габрово -12,7‰ 
Враца -11,4‰ 
Плевен -11‰ 
Велико Търново -10,1‰ 
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Не чакат общини като Елин Пелин, които от няколко години поощряват родителите с висше образование - с четирицифрени 
суми. И вече виждат резултат. Обратно в градовете, сочени като най-лоши примери, хората знаят, какво би ги задържало 
в града. Изследователите предупреждават: В България ще има демографски пустини, в които на един квадратен километър 
ще има не повече от 10 души. 
И неприятните прогнози си имат светлина в тунела. Ако търсим място за надеждата, то тя е Ирландия - страната, която 
преди по-малко от 100 години има най-лошите показатели - и демографски, и икономически, и социални. Днес това е 
държавата с едни от най-добрите демографски показатели. Всичко е въпрос на политика - не само на държавата, а на 
местната власт, напомни доц. Георги Бърдаров. 
 
√ В "Албена" вече може да се плаща с биткойни  
Въведоха иновативен подход за разплащане по родното Черноморие. Притежателите на криптовалути могат да платят с 
тях за лятната си почивка в курорта "Албена". Става бързо и удобно за туристите, по подобие на плащането с дебитна карта. 
Разплащането с криптовалута, в който и да е хотел в "Албена", е бърз процес и прилича на стандартното - с дебитна карта. 
Дължимата сума може да се плати и чрез смарт телефон или часовник. 
Към момента плащания могат да се направят чрез системата на BitPay с утвърдените криптовалути, като BitCoin, 
BitCoin Cash и други. Преводът на сумата се отчита веднага. Имате съответната сума, която трябва да се заплати, 
да кажем 10 лева. Съответно човек с наличност на криптовалута просто допира своя телефон до ПОС терминала и 
сумата директно се превежда от съответната криптовалута. При нас ние сме посочили евро, превалутира се по 
курса, който е в момента подаден и съответно тези пари влизат при нас, казва Велина Гюмова, старши мениджър 
продажби в курорта "Албена". 
Криптовалутите съществуват от над 10 години на пазара. Ако до преди десетилетие виртуалните пари бяха нещо екзотично, 
то към днешна дата милиони потребители по света работят всеки ден с тях. 
Дигиталната валута става все по-популярна и в България в близо 100 ресторанта и места за настаняване вече може да се 
плаща с криптовалута. 
 
√ Байдън в Брюксел: Америка се завърна  
Европейският съюз и САЩ се разбраха да сложат край на най-дългия търговски спор в историята на Световната търговска 
организация - този за "Боинг" и "Еърбъс". 
Договориха се също до 2022 година да ваксинират две трети от световното население срещу COVID-19. Въпросът за 
безвизовото пътуване на българи, румънци и хървати в САЩ също беше сред темите на срещата на американския 
президент с лидерите на европейските институции. 
"Не ви ли омръзна да ме виждате?", попита Байдън на влизане в Европейския съвет, където разговаря с Урсула фон дер 
Лайен и Шарл Мишел. По време на срещата той каза, че Европа е естественият партньор на Съединените щати. 
"Не съм бил в Брюксел и ЕС от 2017 година, а от 2014 не е имало среща на върха. Но аз водя супер екип със себе си, за да 
ви кажа, че Америка се завърна. Затова сме тук в пълен състав", заяви американският президент Джо Байдън. 
Брюксел и Вашингон се разбраха да сложат край на продължителния спор за "Еърбъс" и "Боинг" и да търсят решение на 
конфликта за митата върху стоманата и алуминия. 
"Споразумението, което постигнахме, наистина отваря нова страница в отношенията, защото оставяме 
съдебните спорове зад гърба си и ще си сътрудничим в областта на самолетостроенето и то след почти 20 години 
спорове. Това е най-дългият спор в историята на Световната търговска организация", допълни председателят на  
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
ЕС и САЩ ще си сътрудничат, за да пратят, по думите на Шарл Мишел, COVID в историята. 
"Нашата цел е ясна - искаме да ваксинираме поне две трети от световното население до края на 2022 година", добави 
председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. 
Отмяна на визите за САЩ за българи, румънци и хървати засега няма да има, но в заключенията от срещата се казва, че 
Брюксел и Вашингтон продължават диалога си по темата. 
 
√ От специалните ни пратеници: Кои са очакваните теми на разговор между Байдън и Путин  
Светът отправя поглед към Женева, където днес за първи път ще разговарят лидерите на Съединените щати и Русия. 
Стабилизиране на отношенията, установяване на директен канал за комуникация и може би известен брой малки 
договорености - такива са очакванията от първата среща на високо ниво между президентите на САЩ Джо Байдън и Русия 
Владимир Путин. 
Двамата лидери ще разговарят за първи път като президенти, за да обсъдят широк кръг въпроси: развитието на  
двустранните отношения, стратегическата стабилност и режимите за контрол на ядрените въоръжения, климатичните 
промени, киберсигурността и размяна на американски и руски граждани, пребиваващи в затвори в двете страни, съобщиха 
от Кремъл и по-рано от Белия дам. 
Сред очакваните възможни теми са още Украйна, Беларус, хакерските атаки срещу американски правителствени агенции 
и информационна инфраструктура от групи, за които американското разузнаване твърди, че са базирани в Русия, 
твърденията за руска намеса в президентските избори през 2016 и 2020 г., действията срещу опозиционния активист 
Алексей Навални, спазването на човешки права в Москва и пандемията. 
Байдън и Путин ще разговарят във вила "Ла Гранж" на брега на Женевското езеро в неутрална Швейцария. 3000 военни и 
полицаи осигуряват мерките за сигурност: Женевското езеро е затворено, а полетите във въздушното пространство над 
града бяха ограничени. 
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Джо Байдън и Владимир Путин са двама стари познати, които се виждат не за пръв път. През 2011-а Байдън казал на Путин, 
че "няма душа", а последният му отговорил: "Значи се разбираме". 
Десет години по-късно двамата са съгласни, че макар отношенията между Москва и Вашингтон да са в най-ниската си точка 
от края на Студената война, трябва стабилизация. 
"Ние не търсим конфликт с Русия, искаме стабилни предвидими отношения. Страните ни носят огромна 
отговорност: да запазим стратегическата стабилност и договорите за контрол на въоръженията. Но 
същевременно нека бъда ясен: ще отговорим твърдо и категорично винаги всеки път, когато руското правителство 
се ангажира със зловредна дейност", казва Байдън. 
"Струва ми се, че срещата в Женева ще помогне да възстановим контактите и отношенията ни, да нормализираме диалога 
и да създадем механизми за общи действия в сферите от взаимен интерес: стратегическата стабилност, регионалните 
конфликти, опазването на околната среда в глобален план", казва Путин. 
"Стратегическа стабилност". Ако това бъде договорено от Байдън и Путин, ще бъде успех, според експерти. 
"Единствената разлика във външната политика на САЩ е разбирането на Байдън, че след години на влошаване на 
отношенията с Москва сега е време този процес да спре. Да започне стабилизиране, защото конфронтацията е 
отишла твърде далеч", казва Лионел Фатън, който е професор по Международни отношения в университета 
"Уебстър" в Женева. 
Преговори за нов Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни въоръжения ще внесат предвидимост по оста 
Вашингтон-Москва. 
"Първо, модернизацията и разширяването на ядрените арсенали е много скъпо за САЩ и Русия. Второ, колкото повече 
ядрени оръжия са разгърнати и колкото повече войски се струпват по границата между НАТО и Русия, толкова по-
голяма е опасността от ескалация", казва Бено Зог, който е съпредседател на Програмата за мир и сигурност, FORAUS 
в Центъра за изследване на сигурността в Женева. 
Женева е град-домакин на срещата между лидерите на САЩ и СССР Роналд Рейгън и Михаил Горбачов през 1985 г., която 
възобновява разговорите за ограничаване на ядрените въоръжения и се смята за важен етап в края на Студената война. 
През 2015-а тук се водят и преговорите по Иранската ядрена сделка. 
 
БНР 
 
√ Резервните активи на България са над 27 млрд. евро  
Официалните резервни активи на България през май възлизат на 27,74 млрд. евро, съобщава БНБ. 
От тях резервите ни в чуждестранна валута са 24,84 милиарда евро. България притежава злато за малко над 2 милиарда 
евро или 1,313 милиона чисти трой унции. 
Резервната ни позиция към МВФ възлиза на 116,2 милиона евро, а специалните ни права на тираж – специфична валутна 
единица, чийто обменен курс се определя от МВФ – 726,2 милиона евро. 
България има и други активи в чуждестранна валута на стойност 129,3 милиона евро, сочат данните на БНБ. 
 
√ Кирил Петков прави състезание на търговските аташета за привличане на чужди инвестиции  
Министърът на икономиката Кирил Петков организира състезание на търговските аташета за привличане на чуждестранни 
инвестиции. Министърът оповести своята инициатива на отчетната пресконференция на служебния кабинет.  
Той подчерта, че задача на търговските ни представители зад граница е осигуряването на по-голям пазар за български 
износ: 
"Радвам се да кажа, че в момента сме в средата на периода на състезанието. Проектите и писмата за интерес, които всяко 
едно от тези търговски представителства докарва в Министерство на икономиката, са учудващи дори за мен. 
Конкуренцията се оказва, че работи", отбеляза Кирил Петков. 
 
√ При 900 души в АПИ, отговарящи за тол системата, поддръжката е дадена на частна фирма за 5 години  
В началото на следващата седмица се очакват резултатите от проверката на тол системата, като в момента се разглеждат 
всички налични документи, за да се установим колко пари са платени за изграждането ѝ, и кога тя ще се изплати, съобщават 
от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова коментира, че идеята на тол системата 
е да генерира повече средства, които да се влагат в разширението и поддръжката на пътната мрежа. 
"Около 900 човека  работят в Агенция "Пътна инфраструктура" по тол системата, купена е и техника. В същото време по 
договор за пет години е наета външна фирма за поддръжка, която получава не малко средства всеки месец", посочи 
Комитова и допълни: 
"Проведох среща с фирма „Капш“, която изгради и поддържа системата. Искаме да проверим точно колко пари сме 
инвестирали и колко средства са генерирани от работата ѝ за една година, защото трябва да е ясно за колко време ще се 
изплати. Отговорът на фирмата бе, че това зависи от таксите, които се събират от тежкотоварния трафик и от дължината на 
мрежата, върху която е разпростряна“. 
В момента тол системата обхваща 3100 км републикански пътища и магистрали, а според фирмата, тя трябва да се 
разположи върху 18 000 км, за да бъде ефективна. "Ние скоро не предвиждаме обхват от 18 000 км, което означава, 
че  скоро няма да изплатим тол системата. Затова трябва видим документите - колко пари са вложени, колко са 
постъпленията, за да  разберем кога ще се изплати", коментира арх. Комитова. 
 

https://bnr.bg/post/101483390/slujebniat-kabinet-otchita-rabotata-si-za-poslednia-mesec
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√ Как служебното правителство измести фокуса от политическите партии 
Христо Панчугов и Стоян Панчев пред БНР 
"Нямаше нищо изненадващо в изнесените факти в отчета на служебното правителство, новото е, че вече има разказ от 
официални лица на неща, за които от години говорят всички". Това каза пред БНР политологът Христо Панчугов. Според 
него трябва да има и втора стъпка - да видим конкретни действия за преодоляване на проблемите. 
Политологът подчерта, че действията на служебните министри ще имат ефект върху предизборната ситуация и 
това измества рязко фокуса от политическите партии към правителството: 
"Това обезсмисля в някаква степен предизборната кампания", добави той.  
Според Панчугов липсва визия за това как ще се преодолеят системните проблеми, както и липсват лицата, които 
преодоляват тези проблеми: 
"Служебните министри не са част от никоя от политическите формации, борещи се за следващия парламент, поне 
официално. Няма припознаване от политическите партии една или друга фигура от служебния кабинет, които да 
продължат с дейността си. Т.е. този кабинет стои странично на политическия процес в страната". 
Христо Панчугов посочи, че в предстоящото време до изборите на 11 юли трябва да разберем дали политическите лидери 
признават формулата на служебния кабинет като форма на управление. 
Той припомни, че основната задача на служебното правителство е да организира и проведе честни и прозрачни избори 
и би било много проблематично, ако жертват това в името на някаква амбициозна политическа цел. 
В предаването "Нещо повече" икономистът Стоян Панчев от ЕКИП коментира, че краткият мандат на служебното 
правителство е достатъчен за изваждането на скелетите от гардероба: 
"За това не трябват много пари, единственото е да се поддържа посоката, която е зададена. Евентуалното ѝ променяне ще 
зависи от партиите, които ще влязат в парламента".  
Той изрази скептицизъм, че могат да бъдат спасени средства от авансово похарчените по различни проекти, но очаква да 
могат да бъда предотвратени подобни неща в бъдещето. 
Според него служебното правителство е верифицирало "истината, за която много информирани хора в обществото 
отдавна са знаели". 
Интервютата на Диана Янкулова с Христо Панчугов и със Стоян Панчев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от 
звуковите файлове. 
 
√ "Булатом": Довършването на АЕЦ "Белене" ще струва от 8 до 9,5 млрд. евро  
Между 8 милиарда и 9,5 милиарда евро ще са необходими за довършването на двата блока на АЕЦ "Белене", сочат 
изчисления на строителното обединение "Булатом".  До момента по проекта са похарчени около 1,5 милиарда евро.  
От "Булатом" изчисляват, че тази инвестиция ще бъде изплатена около 15 години след въвеждане в експлоатация на 
блоковете, а цената на тока от централата може да е по-ниска от цените на борсата.    
Според сметките на "Булатом", ако двата блока в АЕЦ "Белене" бъдат натоварвани напълно, те ще могат да произвеждат 
годишно около 16 милиона мегаватчаса електроенергия. Токът от централата ще трябва да струва най-малко 60 евро за 
мегаватчас, за да може годишният финансов приток към АЕЦ "Белене" да бъде около 960 милиона евро и инвестицията да 
се изплати за 14-15 години.  
В момента борсовата цена на електроенергията е 55 евро за мегаватчас, а през 2028 г. - 2029 г. се очаква тази цена да бъде 
над 60 евро за мегаватчас. Това означава, че централата спокойно ще може да работи на борсовия пазар, посочват от 
"Булатом".  
Според тях проектът АЕЦ "Белене" е икономически целесъобразен, тъй като блоковете могат да работят още поне 45 
години след изплащането на инвестицията. 
 
√ Според доц. Александър Ганчев: Светът е изправен пред геоикономическа война  
Светът е изправен пред първата геоикономическа война, заяви в 15-тия епизод на подкаста „На всяка цена“ доцент 
Александър Ганчев, който преподава в Стопанската академия в Свищов и следи отблизо ситуацията в Съединените щати. 
Ганчев е категоричен, че инициативата „Да изградим отново по-добър свят“ е едно от най-силните послания от срещата на 
лидерите на страните от Г7 във Великобритания.   
„Ще се сблъскат две инициативи, която цел е постигане на геополитически цели с икономически средства – т.е. ще станем 
свидетели на война с икономически средства на САЩ и неговите партньори и Китай от друга страна“, коментира Ганчев.   
Въпреки че мащабният инфраструктурен проект, който цели да бъде алтернатива на „Един пояс, един път“, е много 
амбициозен, е трудно да се повярва, че в следващите години ще има сериозен резултат. Според Ганчев става дума за много 
различни по характер противници и докато в Пекин решенията се вземат бързо, то разговорите в Г7 може да буксуват, тъй 
като интересите на всяка от държавите във формата са много различни.   
Точен, но слаб удар във вратата на Китай  
Лидерите на седемте най-големи икономики в света изразиха притесненията си от случващото се в Китай и нарастващата 
мощ на Пекин благодарение на средства, които Западът не одобрява. Въпреки това отзвукът от посланието, особено на 
президента Джо Байдън, не бе толкова силен, колкото Вашингтон би желал преди срещата с руския президент Владимир 
Путин утре, коментира Александър Ганчев. „Изстрелът към вратата на Китай беше точен, но слаб. Той беше париран много 
бързо от Китай, даже ме учуди силата и остротата на китайската реакция“, попълни експертът, като подчерта, че останалите 
държави от Г7 не са били толкова твърди в позицията си срещу Пекин. Това се отнася дори за „леко враждебната“ Япония 
по отношение на действията на Китай, каза още финансистът.   
Глобален данък – единен отказ от икономическа свобода  

https://bnr.bg/post/101483390/slujebniat-kabinet-otchita-rabotata-si-za-poslednia-mesec
https://bnr.bg/post/101483824/hristo-panchugov-i-stoan-panchev
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Въпреки че редица икономисти и финансисти одобряват идеята за въвеждане на глобален минимум при данъчното 
облагане на големите корпорации, Александър Ганчев не е сред тях. „Какво ще стане, ако първоначално се приеме ставка 
от 15 %, но след това бъде увеличена на 21%“, коментира експертът и допълни, че по този начин може да се стигне до 
глобален минимум не само на мултинационалните корпорации, но и на отделни личности.   
Ако страните се съгласят на глобален данък, това е отказ от собствената им икономическа свобода, категоричен е още доц. 
Ганчев.   
Големият слон в стаята, за който никой не говори  
Според финансиста първопричината да се предложи глобалният корпоративен минимум за облагане на корпорациите е 
необходимостта от финансиране на все по-големите държавни разходи. Ганчев припомни, че държавите от Г7 са силно 
задлъжнели, а печатането на пари в опит да се стимулира икономиката води до покачване на инфлацията, което ще се 
окаже проблематично.   
Цялото интервю с него може да чуете в звуковия файл.  
 
√ ЕЦБ: Пандемията ускори дигитализацията на икономиката със 7 години  
Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка, говори във вторник на Международна 
парична конференция, като посочи, че пандемията Covid-19 е ускори дигитализацията на икономиката с близо седем 
години и доведе до ново поведение на потребителите. 
Панета обаче отбеляза, че цифровизацията не е знак за прекратяване на използването на пари в еврозоната. Всъщност, 
въпреки че не се използва толкова много като платежно средство, търсенето на пари в брой се е увеличило, допълни той. 
"Евросистемата се ангажира с опазването на паричните средства. Предприемаме конкретни стъпки, за да гарантираме, че 
паричните средства ще продължават да бъдат достъпни и приемани като платежно средство и в бъдеще - включително 
ако пуснем дигитално евро", каза още Панета. 
 
√ ЕК емитира на дълговия пазар 10-годишни облигации за 20 млрд. евро  
Европейската комисия набра 20 млрд. евро на капиталовите пазари чрез емитирането на 10-годишни облигации, с които 
ще финансира инструмента за възстановяване от пандемията "Следващо поколение ЕС", съобщи нейният председател 
Урсула фон дер Лайен.Интересът към новите книжа беше много висок, надвишавайки седемкратно заявената сума. 
ЕК посочи, че това е най-голямата европейска емисия на институционални облигации, най-голямата по отношение на 
издаване на облигации в Европа в рамките на един транш, осъществявана от една институция, както и най-голямата сума, 
набирана от ЕС при една транзакция. 
Парите от продажбата на тези облигации и от още две други трансакции, които ще се проведат през юни и юли, ще бъдат 
прехвърлени като предварително финансиране на правителствата от ЕС, чиито планове за възстановяване на икономиките 
им от пандемията към по-зелени и дигитализирани са вече одобрени. 
Комисията ще даде своите оценки на плановете на Испания и Португалия в сряда, на Гърция и Дания в четвъртък и на 
Люксембург в петък, като следващите следващи седмици ще бъдат последвани от друга членове на ЕС, посочи Фон дер 
Лайен. 
През 2021 г. Комисията възнамерява да вземе от пазарите назаем 80 милиарда евро под формата на облигации, за да 
финансира схемата за икономическа трансформация, която трябва да помогне на Европа да стане карбонно неутрална до 
2050 г. и да стане по-годна за дигиталната ера. 
"Трябва да инвестираме тези пари добре, за да извлечем максимума от тях. Трябва да се уверим, че плановете са в 
съответствие с европейските приоритети“, каза Урсула фон дер Лайен на пресконференция. 
"Трябва да сме сигурни, че изпълнението на тези амбициозни цели се осъществява и ще бъдем много бдителни, за да сме 
сигурни, че това изпълнение е точно", каза още тя и добави, че ще пътува до страните, които вече са представили 
националните си планове. 
Еврокомисарят по бюджета Йоханес Хан, който също присъстваше на пресконференцията, посочи, че над 50% от 
облигациите с топ кредитен рейтинг "AAA, продадени във вторник, са отишли за инвеститори в 27-членния ЕС и около 13% 
за инвеститори от Азия и Америка. 
Той каза още, че около 25% от инвеститорите са централни банки, 37% са закупени от управители на фондове и 11% от 
застрахователни фондове. 
"Успяхме наистина да заинтересуваме и да привлечем дългосрочни инвеститори, което очевидно беше нашата цел и съм 
щастлив от тази структура на инвеститорите“, каза Хан. 
По-рано във вторник "Файненшъл таймс" и "Уолстрийт джърнъл" съобщиха, че Европейският съюз е изключил много от 
най-големите банки в света от новата си програма за емитиране на дългове под формата на еврооблигации заради 
участието им в скандали с манипулиране на дълговите пазари. 
 
√ САЩ и ЕС са готови да отговорят решително на продължаващото негативно поведение на Русия  
Съединените щати и Европейският съюз са готови да отговорят решително на продължаващото негативно поведение на 
Русия, пише в съвместно изявление след срещата на върха в Брюксел, в рамките на която американският президент Джо 
Байдън разговаря с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Шарл 
Мишел, съобщава Ройтерс. 
Евросъюзът и Съединените щати осъждат продължаващите действия на Русия за подкопаване на суверенитета и 
териториалната цялост на Украйна и Грузия, и възнамеряват да засилят сътрудничеството при употребата на санкции като 
обща външна политика, пише още в общото изявление. 

https://bnr.bg/post/101483883/svetat-e-izpraven-pred-geoikonomicheska-voina
https://bnr.bg/post/101483860
https://bnr.bg/post/101483860
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От Брюксел беше отправен и призив към Русия да освободи политическите затворници. 
След срещата на върха с Европейския съюз, американският президент вече е в Женева, където се срещна с президента на 
Швейцария Ги Пармелен. А преди днешната среща с руския президент Владимир Путин, Байдън заяви, че винаги е готов 
за тежък разговор. 
 
√ Джо Байдън и Владимир Путин се срещат в Женева  
Президентът на Русия Владимир Путин пристига в Женева за среща с американския си колега Джо Байдън.  
В интервю за телевизия "Русия 24" президентът Путин заяви, че очаква възобновяване на руско-американския диалог по 
въпросите от взаимен интерес като стратегическата стабилност, регионалните конфликти, екологията и икономиката: 
"Има за какво да говорим, имаме общи теми. Ако след срещата създадем механизми за работа по всички тези 
направления, струва ми се, че това вече би било добре и бихме могли да кажем, че срещата не е била напразна." 
Програмният директор на международния дискусионен клуб "Валдай" Иван Тимофеев прогнозира за БНР, че срещата в 
Женева има всички шансове да стане по-успешна от преговорите на Владимир Путин с Доналд Тръмп в Хелзинки през 
2018г.  
"Сега Байдън има по-широко поле за маневриране. Путин и Тръмп можеха да имат риторични успехи по време на срещата 
си, но реализирането на тази риторика на практика беше невъзможно. Разговорът между Путин и Байдън може да е труден, 
но ако Байдън поеме някакви ангажименти, има възможност да ги изпълни на практика. Нашият президент също разполага 
с такива възможности." 
Според официални лица от Белия дом сред разискваните теми по време на срещата между Путин и Байдън ще бъдат 
кибератаките и спазването на човешките права. 
Администрацията подходи много внимателно относно разговорите, като даде да се разбере, че не трябва да се очакват 
конкретни решения. За Вашингтон срещата е възможност американският президент да изрази притесненията си, да  бъдат 
очертани сферите, по които може да работи съвместно с колегата си от Русия и в крайна сметка да се постави началото на 
диалог между двете страни.  
Съпартийци на Джо Байдън искат да видят смяна на курса, поет от предшественика му Доналд Тръмп. Лидерът на Сената 
- демократът Чък Шумър -  заяви, че очаква Байдън да подходи по-твърдо спрямо руския лидер. Шумър също за пореден 
път обвини Тръмп, че си е затворил очите пред действията на Путин и поиска сегашния президент да потърси отговорност, 
като изрази надежда, че това ще стане.  
Критиците на Байдън, сред които някои републианци, определят политиката му спрямо Русия като "слаба" и дават за 
пример отмяната на санкции, свързани с изграждането на газопровода "Северен поток - 2".  
Около 4-5 часа са предвидени за разговорите между президентите на Русия и Съединените щати Владимир Путин и Джо 
Байдън в Женева, но реалната им продължителност ще зависи от настройката на лидерите и хода на дискусиите, пише 
ТАСС, като се позовава на помощника на руския държавен глава Юрий Ушаков.  
Ушаков заяви, че Путин ще се срещне за кратко първо с колегата си от Швейцария Ги Пармелен, а след това и с Джо 
Байдън. Разговорите ще започнат в тесен кръг, в присъствието единствено на външните министри на двете страни Сергей 
Лавров и Антъни Блинкън, а по-късно дискусията ще продължи и в разширен състав. Представител на американската 
администрация поясни, че не се предвижда работен обяд.  
След края на срещата двамата президенти ще дадат отделни пресконференции. 
 
Дума 
 
√ Почти половината държавни поръчки са били без конкурс  
Служебното правителство затяга контрола върху директните поръчки и ще направи всичко възможно държавният ресурс 
да минава през правилата на Закона за обществените поръчки. През последните четири години вместо да се използва 
въпросният закон и да се спазват правилата по възлагане, почти половината държавен ресурс е минал през "инхаус" или 
директни поръчки. Това разкри служебният финансов министър Асен Василев при отчета на кабинета за първия месец от 
встъпването му в длъжност.  
Той бе категоричен, че те са непрозрачни, при тях фирмите директно се договарят с частни подизпълнители. Не минават 
по Закона за обществените поръчки, през тръжни процедури и всички други неща, които законодателят е предвидил. 
Използва се вратичка в закона, която е за спешни и неотложни случаи и това се превърнало в порочна практика, обобщи 
Василев. И добави,че за въпросните поръчки дори няма публична информация, както и че се работи по решение на 
Министерски съвет, с което силно да се ограничи тази практика. 
Държавна финансов инспекция ще проверява и големите възложители на обществени поръчки, стана ясно от думите на 
министъра. 
Имаме изпреварваща събираемост, очакваме да съберем повече в бюджета, отколкото е предвидено, обяви още Василев.  
По думите му "наваксваме с изоставанията в Агенция "Митници". Василев даде за пример липсата на кадри в терминал 
"Росенец", където ситуацията вече е променена. Той разказа, че заварил щатна численост от 5 митничари, които трябва да 
покриват 24-часови смени.Това вече е преодоляно. Увеличен е щатът на Агенция „Митници“, вкарани са колеги от НАП, от 
„Гранична полиция“, така че в момента имаме комбинирани екипи, които установяват ефективен контрол над най-
голямото пристанище за внос на нефтени продукти в България, обясни финансовият министър. 
 
√ Задълженията на държавата към бизнеса нараснаха с 31% 
Правителството ограничава ин хаус поръчките  

https://bnr.bg/post/101483844
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Дълговете на държавата към бизнеса у нас в края на първото тримесечие на годината възлизат на 193,809 млн. лв. От тях 
почти 103 млн. лв. са задължения на местната власт, а 91 млн. лв. са на централното правителство. Просрочените дългове 
към социално-осигурителнте фондове са 4,8 млн. лв., сочат данни на финансовото министерство.  
От началото на годината обаче забавените задължения на централната власт се увеличават. В края на 2020 г. те бяха в 
размер на 69,123 млн. лв. или с почти 31% по-малко, отколкото в края на март. За първото тримесечие на миналата година 
общините са забавили плащания за 146 млн. лв. или с почти 43 млн. лв. повече, отколкото през март 2021 г. В края на 2020 
г. местната власт не е платила навреме дългове към фирми за 128,716 млн. лв. 
"През последните 4 години Законът за обществените поръчки не е спазван. Половината държавен ресурс е минавал през 
непрозрачните инхаус поръчки. Използвала се е вратичка в закона за спешни и неотложни случаи", заяви финансовият 
министър Асен Василев при отчета на досегашната дейност на служебното правителство. Той отново увери, че инхаус 
поръчките ще бъдат публикувани, а с Министерството на правосъдието се работи по решение на МС, което силно да 
ограничи тази практика. Държавната финансова инспекция проверява т.нар. огледални договори, където държавна 
структура възлага на свое подразделение договор за изпълнение, а то го превъзлага на частни подизпълнители в 
нарушение на първоначалния договор и така се заобикаля ЗОП. "Видяхме системно несъбиране на данъци от НАП, но в 
агенцията има вече преориентация към големите данъкоплатци и големите касови наличности. За един месец значително 
се завиши събираемостта, тя изпреварва заложената в бюджета", каза Василев. 
Финансовият министър обясни, че е наваксано изоставането на събираемостта в Агенция "Митници". Той даде пример с 
пристанище Росенец - най-големия терминал за петролни продукти, където работили едва 7 митнически служили с 24 
часови смени. "Увеличен е щатът, има и комбинирани екипи от НАП и "Граничен контрол", които осигуряват ефективен 
контрол на това пристанище", отчете Василев. Той припомни и друг фрапиращ пример за отсъстващ контрол - "Златната 
локва" с фирмата, която събира таксите за дезинфекция на превозни средства на границата с Турция и има милионни 
обороти, а не е свързала касовите си апарати с НАП и от 2018 г. на практика крие приходи от държавата. 
Василев съобщи още за установен голям теч на публичен ресурс при закупуване на горива за отопление. В обществените 
поръчки са залагани горива с висок акциз, но са купували с нисък. В резултат на това 300 лв. на тон са текли в нечии 
джобове, поясни Василев. По думите му правителството е приело решение, с което този теч е прекратен. Финансовият 
министър съобщи, че започва дискусия за актуализацията на бюджета, като целта е да няма увеличение на дефицита. 
 
Мениджър 
 
√ Годишната инфлация у нас се ускори до 2,5%  
Индексът на потребителските цени за май 2021 г. спрямо април 2021 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%, сочат 
данните на Националния статистически институт (НСИ). 
Инфлацията от началото на годината (май 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 1.7%, а годишната инфлация за май 2021 г. 
спрямо май 2020 г. е 2.5% 
Средногодишната инфлация за периода юни 2020 - май 2021 г. спрямо периода юни 2019 - май 2020 г. е 0.9%. 
 

Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци 
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Πpeз мaй 2021 г. cпpямo пpeдxoдния мeceц цeнитe нa cтoĸитe и ycлyгитe в пoтpeбитeлcĸитe гpyпи ca ce пpoмeнили, ĸaĸтo 
cлeдвa: 
Увеличение 

•  хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0.6%; 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0.1%; 

• облекло и обувки - с 1.0%; 

• здравеопазване - с 0.1%; 

• транспорт - с 0.1%; 

• образование - с 0.1%; 

• ресторанти и хотели - с 0.4%; 

• разнообразни стоки и услуги - с 0.3%. 
Намаление 

• съобщения - с 1.3%; 

• развлечения и култура - с 1.4%; 
Без промяна 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 

• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома 
  
През май 2021 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 1.3%, брашно - с 0.7%, хляб - с 0.7%, 
месо от едър рогат добитък - с 1.0%, агнешко месо - с 0.7%, месо от домашни птици - с 0.7%, трайни колбаси - с 1.4%, мляно 
месо (кайма) - с 1.7%, кисели млека – с 0.2%, сирене - с 1.4%, масло - с 2.9%, олио - с 5.0%, ябълки - с 6.7%, цитрусови и 
южни плодове – с 2.7%, зеле - с 20.5%, зрял чесън - с 0.5%, маслини - с 1.3%, гъби - с 0.2%, зрял боб - с 1.4%, леща – с 0.8%, 
захар - с 0.2%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.7%, кафе - с 0.5%, минерална вода – с 0.8%, газирани напитки - с 0.6%, 
плодови сокове - с 0.1%, ракии - с 1.8%, бира - с 0.4%, и други. 
През май 2021 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: свинско месо – с 1.8%, малотрайни колбаси - с 
0.1%, прясна и охладена риба - с 1.9%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - съответно с 2.7 и 1.6%, кашкавал - с 
0.7%, извара - с 0.5%, яйца - с 6.9%, маргарин - с 1.0%, домати - с 14.2%, краставици - с 10.8%, пипер - с 18.6%, зрял лук - с 
1.4%, листни зеленчуци - с 3.6%, оцет - с 0.2%, сол - с 0.9%, чай - с 0.2%, вина - с 0.3%, и други. 
През май 2021 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: облекло и обувки 
- съответно с 1.4 и 0.1%, централно газоснабдяване - със 7.0%, газообразни горива за битови нужди - с 0.3%, перални и 
съдомиялни - с 0.5%, прахосмукачки – с 0.9%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за 
почистване на дома) – с 4.5%, велосипеди - с 0.9%, автомобилни гуми - с 1.2%, резервни части за ЛТС - с 0.1%, дизелово 
гориво - с 0.4%, автомобилен бензин А95Н - с 0.3%, автомобилен бензин А100Н - с 0.4%, метан за ЛТС - с 4.6%, моторни и 
смазочни масла - с 0.1%, пътнически таксита - с 2.9%, градинарство и цветарство - съответно с 0.9 и 0.4%, услуги по 
обществено хранене - с 0.4%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: дърва 
за отопление - с 1.4%, хладилници - с 0.1%, бойлери - с 0.2%, готварски печки - с 0.3%, препарати за почистване на съдове - 
с 0.4%, прахове за пране - с 1.9%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.7%, телевизори - с 0.7%, таблети и лаптопи - с по 0.7%, 
мобилни телефонни апарати - с 0.7%, продукти за лична хигиена - с 0.2%, козметични продукти - с 0.2%, автомобилни 
застраховки - с 0.1%, и други. 
През май 2021 г. цените на лекарствените продукти, лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили с по 0.1%. 
 
√ Приходната агенция запорира сметките на ВиК-Перник  
НАП запорира сметките на ВиК - Перник. Това съобщи управителят на дружеството Борислав Иванов пред 
БТА. Предприятието не е погасявало задълженията си към агенцията от 2018 г. досега, а по данни от областната управа те 
възлизат на 3 млн. лв. 
"Дружеството има несъбрани вземания в размер на 13 млн. лв. от граждани и фирми", съобщи Иванов, като по думите му 
задълженията на някои абонати достигат до 2 000 лв. - 3 000 лв., дори 5 000 лв.  
С разрешение на РЗИ водното дружество е започнало проверки по домовете и спира водата на нередовни абонати. В 
присъствието на полиция със скоба и спирателен кран се прекъсва водоснабдяването и на живущи в апартаменти, които 
не са изплатили задълженията си. 
"Договорено е намаляване на размера на ежемесечната вноска на ВиК-Перник към НАП, която да позволи дружеството да 
съществува", посочи още Иванов.  
 
√ БНБ одобри новото ръководство на Банката за развитие  
Българската народна банка е одобрила на 11 юни новото ръководство на Българската банка за развитие.  Това става ясно 
от обновения вчера регистър на БНБ за издаване на одобрения. В него са вписани Цанко Арабаджиев и Владимир Георгиев 
– като членове на Управителния съвет и изпълнителни директори и Крум Георгиев – като член на Управителния съвет. 
Валентин Михов и Васил Щонов са  одобрени като членове на Надзорния съвет на банката. 
Както е известно принципала на банката – служебният министър на икономиката Кирил Петков – реши да въведе промени 
в управлението й. Основната причина за това беше информацията, че от 1,9 млрд. лв. отпуснати кредити около 1,8 млрд. 
лв. са били дадени само на 20 компании.  

https://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegisters/index.htm
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В същото време по устав Българската банка за развитие, което е единствената търговска банка у нас с капитал на 
държавата, има за основна цел развитието на малкия и среден бизнес в страната. 
Поради това Петков въведе ограничение на отпусканите кредити до 5 млн. лв. и освободи предишните членове на 
Надзорния съвет Митко Симеонов и Велина Бурска.  
Член на Надзорния съвет остава Стамен Янев, който преди това беше възстановен и на поста изпълнителен директор на 
Агенцията за инвестиции. 
 
√ Цветанка Минчева застава начело на УниКредит Булбанк  
Надзорният съвет на УниКредит Булбанк гласува вчера назначението на Цветанка Минчева за председател на 
Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. 
Назначението подлежи на одобрение от Българската народна банка и регистрация в Търговския регистър. Минчева,  
която понастоящем е зам. главен изпълнителен директор в УниКредит Банк Румъния, ще поеме поста от Теодора Петкова, 
която в началото на май беше назначена за Директор на УниКредит за Източна Европа и отговаря за бизнеса на групата в 
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния и Сърбия и частично за Русия. 
След получаване на всички одобрения от регулаторите и вписване по партидата на банката в Търговския регистър, 
Цветанка Минчева официално ще заеме новата позиция. До вписване на назначаването на Цветанка Минчева в Търговския 
регистър, Теодора Петкова ще изпълнява двете позиции, на Председател на УС и Главен изпълнителен директор на 
УниКредит Булбанк и Директор на УниКредит за Източна Европа. 
„Много се радвам, че Цветанка поема нова роля, след като успешно премина през висши мениджърски позиции в 
УниКредит както в България, така и в Румъния, като винаги е демонстрирала силна ангажираност и фокус върху 
резултатите“, коментира Теодора Петкова, Директор на УниКредит на Източна Европа. И допълва: 
„Тя е опитен лидер във финансовия сектор, има задълбочени познания и разбиране за бизнеса и правилните лидерски 
умения, за да продължи успеха на УниКредит Булбанк. Щастлива съм да я приветствам у дома в новото й роля и се радвам, 
че е избрана от нашата вътрешна линия за развитие, което показва постоянния ни ангажимент към хората и потвърждава 
вниманието ни към многообразието и баланса между половете.“ 
Цветанка Минчева започва кариерата си в УниКредит в България като стажант през 2001 г. През годините е заемала 
различни търговски и мениджърски позиции. Отговаряла е за разработването и развитието на алтернативните канали в 
банката. 
От 2007 г. Цветанка участва в координацията и развитието на алтернативни канали за дистрибуция, като е призната за 
значителния си принос и въвеждането на иновации в търговията на дребно и други области на банката. 
От септември 2013 г. до края на 2017 г. е директор Банкиране на дребно и член на УС в УниКредит Булбанк. Допринася и 
има водеща роля в развитието на банкиране на дребно, както и за внедряване на иновации в различни сфери на банката. 
През 2017 г. Цветанка става Директор Глобално банково обслужване като успешно реализира множество стратегически и 
трансформационни проекти. 
От юли 2020 г. тя заема длъжността заместник главен изпълнителен директор на УниКредит Банк Румъния. 
Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес в MIB School of Management в 
Италия. 
 
√ ЕЦБ ще наложи квоти за жени-директори в големите банки  
Европейската централна банка обяви вчера, че ще въведе критерий за разнообразие, който ще задължи големите банки 
да имат жени в управителните си бордове, предаде Уол Стрийт Джърнал. 
По последни данни само 8% от изпълнителните директори на европейските финансови и инвестиционни институции са 
жени, а присъствието на дамите на различни управленски позиции е около 20%.  
Новият критерий ще се използва  при одобрението на нови членове на управителните и надзорните съвети на банките. 
„Когато тези цели не се изпълняват, ще правим препоръки да се отстранят дисбалансите в управлението“, коментира 
Елизабет Маккол, член на надзорния съвет на ЕЦБ. Тя е една от 11-те жени в надзорния съвет на ЕЦБ, който се състои от 34 
души. 
Управителният съвет на ЕЦБ има само 2 жени от общо 25 члена, като една от тях е президентът на институцията – Кристин 
Лагард. 
За сравнение у нас 3 от най-големите 5 банки имат жени изпълнителни директори – Теодора Петкова на Уникредит 
Булбанк, Диана Митева на Банка ДСК и Петя Димитрова на Пощенска банка. 
В Германия властите одобриха закон, който налага на големите компании да имат поне 1 жена в мениджмънта си. Във 
Франция бяха въведени квоти за борда на директорите. 
Големите банки в Европа се подготвят за промяната. Дойче банк установи нов лимит от поне 35% от директорските позиции 
до 2025 г. да са за жени. В момента този дял е 29%. 
Испанската Банко Сантандер е единствената голяма европейска банка, която се управлява от жена - Ана Ботин. Тя си 
постави за цел да отстрани разликата в заплащането между жени и мъже и да увеличи дела на жените в управлението до 
30% към 2025 г. 
 
√ Съдът на ЕС даде повече правомощия на националните регулатори срещу технологичните гиганти  
Facebook и други гиганти от Силициевата долина може да станат обект на по-голям контрол и санкции от страна на 
Европейския съюз, след като Съдът на ЕС одобри даването на власт на националните надзорни органи да преследват 
технологичните компании, дори в случаите, когато те не са водещи регулатори, предаде Ройтерс. 
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Подобно на Google, Twitter и Apple, централата на Facebook за Европейския Съюз се намира в Ирландия, която привлича 
технологичните компании с ниски данъци. Това означава, че ирландският регулатор за защита на личните следи дали тези 
компании спазват Oбщия регламент за защита на данните (GDPR), за чието нарушение фирмите могат да бъдат глобени с 
до 20 млн. долара или 4% от глобалния си оборот в зависимост от размера на компанията. 
С новото решение националните регулатори също ще могат да предприемат действия срещу технологичните гиганти. 
„При определени условия национален надзорен орган може да упражни правото си да заведе всяко предполагаемо 
нарушение по GDPR до съда на съответната държава членка, въпреки че този орган не е водещият регулатор“, се казва в 
решението на Съда на ЕС“, се казва в решението на Съда на ЕС. 
Дотук се стигна, след като белгийски съд потърси насоки от Съда на ЕС относно оспорване от страна на Facebook на 
териториалната компетентност на белгийския регулатор, който опитваше да спре компанията от проследяване на 
потребителите в Белгия чрез бисквитки, съхранявани в плъг-ините на социланата мрежа, независимо дали те са имали 
профил в нея, или не. 
„Повечето големи технологични компании са базирани в Ирландия. Не трябва регулаторите на тази страна сами да 
предпазват 500 млн. потребители в ЕС, особено ако те не могат да се справят със задачата“, коментира Моник Гойенс, 
генерален директор на Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC). 
Няколко  национални регулатори от 27-те страни членки на ЕС от дълго време се оплакват от ирландските си колеги, 
посочвайки, че вземането на решения по делата отнема твърде дълго време. Ирландия отхвърля обвиненията и казва, че 
трябва да бъде изключително внимателна при работата си с мощни и добре финансирани технологични гиганти . 
В момента в Ирландия се водят дела срещу Instagram и WhatsApp, които са собственост на Facebook, както и срещу Twitter, 
Apple, Verizon Media, LinkedIn и Quantcast, като последните две платформи са собственост на Microsoft. 
 
√ Има ли шанс за инвестиционната сделка между ЕС и Китай  
Инвестиционния пакт между ЕС и Китай може да просъществува, но двете страни вероятно ще искат да изчакат най-рано 
до 2023 г., за да ратифицират сделката. Това заяви пред Си Ен Би Си анализаторът от Eurasia Group Нийл Томас. 
През декември ЕС и Китай се договориха за инвестиционно споразумение след 7 години на преговори. Напрежението 
между двете страни, което ескалира след налагането на взаимни санкции, обаче накара Европейския парламент да 
замрази сделката, докато Пекин не отмени санкциите срещу европейски политици. 
Според Томас обаче в дългосрочен план има голяма вероятност, въпреки тази спънка, ЕС и Китай да ратифицират сделката, 
известна още като „Всеобхватно споразумение за инвестиции“. 
„Това се дължи на факта, че сделката носи по-големи ползи на Европа. Тя ще остане жива, тъй като се радва на популярност 
одобрение и популярност както сред длъжностните лица в ЕС, така и сред повечето страни членки на блока“, коментира 
той. 
Западните страни отдавна изразяват недоволство относно индустриалните практики на Пекин, които пречат на 
чуждестранните компании да се конкурират на равни начала с месните фирми на китайския пазар. Те също така се оплакват 
от субсидирането на държавните предприятия и принудителния трансфер на технологии, които се изисква от 
чуждестранните фирми, опериращи на китайския пазар. 
Томас обяснява, че ползите за ЕС от сделката включват подобрен достъп до китайския пазар за европейските фирми както 
и по-добри правила за субсидиите и технологичния трансфер. 
Според анализатора парламентарните избори в Германия през септември и президентските във Франция през лятото на 
2020 г. може да се отразят на нагласите по отношение на сделката. 
Освен икономическите ползи от инвестиционния пакт, Китай може да загуби и геополитически позиции, ако сделката в 
крайна сметка не бъде ратифицирана, смята Томас. 
По думите му по-агресивната политика на Китай на световната сцена е „създала възможност за по-тясно сътрудничество 
между ЕС и САЩ и е повлияла на политическа воля в Брюксел за сближаване с Вашингтон“. 
 
√ САЩ и Европа сключиха митническо примирие заради общата заплаха от Китай  
САЩ и Европа се договориха взаимните мита на вноса на стоки да отпаднат, предаде Файненшъл таймс. Става въпрос за 
икономически санкции, които бяха въведени от двете страни във връзка със спора относно предоставяните държавни 
субсидии съответно за американската Boeing и европейската Airbus.   
Разбирателството, постигнато по време на  визита на американския президент Джо Байдън, слага край на 17-годишна 
митническа война. Това е една от най-дългите  битки в Световната търговска организация. 
Реципрочното въвеждане на наказателни мита от страна на САЩ и Европа доведе до увеличаването на цената на износна 
продукция на стойност от 11,5 млрд. долара и вгорчи търговските отношения между страните. Сред стоките бяха френските 
вина за САЩ и американските уискита за Европа. САЩ въведе наказателни мита на европейски внос на стойност 7,5 млрд. 
долара през октомври 2019 г., а ЕК – на вноса на американски стоки на стойност 4 млрд.  долара през 2020 г. 
През март тази година САЩ и Еврокомисията се разбраха за 4 месеца да спрат налагането на тези мита, което означаваше, 
че на 11 юли те отново трябваше да влязат в сила. Според новото разбирателство това няма да се случи. 
„Сега ще се фокусираме над усилията ни да намерим дълготрайно решение на спора, като в същото време си спестим мита 
на вносни стоки, на стойност милиарди евро“, коментира еврокомисатя по търговията Валдис Домбровскис. 
Целта е ново по оста Boeing-Airbus да не възниква нов спор, което включва и разработката на бъдещите модели самолети 
на компаниите. 
Освен това двете страни се разбраха да работят съвместно, за да „адресират непазарни практики от страна на трети 
страни“, което може да се разбира като общата икономическа заплаха от Китай. 
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„Съгласни сме, че е по-разумно спорът да бъде преустановен и да отстъпи място на сътрудничество“, добави Домбровскис. 
Преди подписването споразумението е одобрено от трите европейски страни, в които се произвежда Airbus – Германия, 
Франция и Испания. 
 
√ Инфлацията в Германия най-висока от десет години  
Годишната инфлация в Германия през май е достигнала 2,5 процента, ускорявайки темп за пети пореден месец. Такова 
равнище не е отчитано от септември 2011 година или близо десет години, съобщи на сайта си федералната статистическа 
служба Дестатис. 
На месечна основа, спрямо април, потребителските цени са се повишили с 0,5 на сто. 
Храните са поскъпнали с 1,5 на сто за една година, стоките - с 3,1 на сто, услугите - с 2,2 на сто, а енергийните продукти - с 
цели 10 процента. Ускоряването 
на темпа при енергията, след 7,9-процентовото поскъпване през април, е дало тласък на цялостната инфлация. Без 
отчитане на енергията, инфлационният темп би бил 1,8 процента за май, а не 2,5 процента. 
Ускоряването на инфлацията се дължи и на временни ефекти като въведения в началото на годината данък върху емисиите 
на въглероден диоксид, както и на ниските цени на енергийните продукти, отчетени година по-рано (базов ефект), 
обясняват от Дестатис, цитирани от БТА. 
С 2,5% се е ускорила на годишна база през м.май и инфлацията в България по данни на НСИ, огласени вчера.  
 
√ Полският премиер поиска спешно заседание на парламента заради масирана кибератака  
Полският Сейм се събира днес на закрито заседание след поредица от кибератаки срещу страната, съобщи вчера 
заместник-председателката на долната камара на парламента, цитирана от Асошиейтед прес. 
"Ще изслушаме обясненията и информацията на министър-председателя" Матеуш Моравецки, който настоя за 
провеждането на това заседание, каза пред журналисти Малгожата Кидава-Блонска, която уточни, че заседанието ще е 
изцяло присъствено. 
"Обект сме на безпрецедентна кибератака срещу Полша, срещу полските институции и потребителите на електронна 
поща", заяви говорителят на правителството Пьотър Мюлер за частната телевизия "Полсат нюз". На извънредното 
заседание на полския парламент премиерът ще представи тайни документи за "големия обхват" на кибератаките, добави 
той. 
Миналата седмица министърът, който отговаря за националната програма по ваксиниране срещу КОВИД-19, Михал 
Дворчик, стана жертва на кибератака срещу личната му електронна поща. Част от неговите лични имейли след това бяха 
публикувани в комуникационното приложение Телеграм, припомня БТА. 
Мащабът на атаките "е огромен и не се отнася само до министър Дворчик, нито само до членове на правителството, нито 
само до партия "Право и справедливост", а до голяма група хора", отбеляза Мюлер. 
Самият Дворчик коментира в четвъртък, че изказът и езикът на съобщенията, както и метаданните на публикуваните 
файлове, показват, че тези материали може да са били подготвени и обработени от рускоговорящи лица. Според медии 
електронната поща на Дворчик е съдържала официални документи, някои от които - секретни. Той отрича. Хакерите 
са взели на прицел и профилите в социалните мрежи на съпругата на Дворчик. 
Премиерът Моравецки нарече кибератаките "новото лице на съвременната война". Има данни, че те идват през източната 
граница на Полша, отбеляза той. Моравецки изтъкна, че полските политици трябва да си вземат урок от кибернападенията, 
да са много предпазливи при използването на различни комуникационни канали и да внимават за равнището на сигурност. 
В момента тече прокурорско разследване. 
 
√ Великобритания и Австралия договориха сделка за свободна търговия  
Великобритания и Австралия са договорили сделка за свободна търговия, предаде Си Ен Би Си. Това е първата търговска 
сделка от нулата, която Обединеното кралство постига, откакто напусна Европейския съюз. 
От британското правителство поясниха, че благодарение на сделката на местни продукти като автомобили, шотландско 
уиски и бисквити ще бъдат по-евтини за продажба в Австралия. 
Това ще подкрепи британски индустрии, за които работят 3,5 млн. души, уточняват от Даунинг стрийт. 
„Днешния ден бележи нова ера в отношенията между Обединеното кралство и Австралия, в основата на които са нашите 
общи ценности и история“, коментира британския премиер Борис Джонсън. 
„Нашето ново споразумение за свободна търговия открива нови възможности за британските бизнеси и потребители, 
както и за младите хора, които искат да работят и живеят в другата част на света“, добави той. 
Великобритания опитва да сключи сделки с много страни, след като напусна ЕС, но дори споразумението с Австралия 
среща критики. Британските фермери например изразяват опасения, че вносът от Австралия може да подбие цените. 
Британското правителство отговори на тези опасения с обещанието, че фермерите ще бъдат защитени чрез ограничения 
на безмитния внос в рамките на 15 години, чрез квотни ставки и други предпазни мерки. 
 Австралийският премиер Скот Морисън заяви вчера, че сделката „заздравява търговските отношения между двете страни 
и представлява страхотна възможност“. 
„Или ще подходим с ентусиазъм към разрастването на пазарите, на които можем да оперираме, предоставяйки 
възможности за нашите производители и доставчици на услуги, или ще се озовем в ситуация, в която не можем да се 
възползваме от тези възможности“, каза Морисън. 
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√ Европейските борси отново са на зелено 
Европейските акции вчера поскъпват за осма поредна сесия на фона на оптимизма около бързото икономическо 
възстановяване в региона и силното представяне на технологическия сектор, последвал печалбите в САЩ, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,48 пункта, или 0,32%, до 459,8 пункта и е на път да запише най-
дългата си серия от повишения от повече от две години. През последните седмици бенчмаркът достига рекордни върхове 
на фона на сигналите, че Европейската централна банка смята да запази благоприятната си политика въпреки нарастващата 
инфлация. 
Немският показател DAX се повиши със 107,97 пункта, или 0,69%, до 15 781,61 пункта на фона на данните, че 
потребителските цени в Германия са нараснали с 0,5% на месечна база през май, отговаряйки на очакванията на 
икономистите. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 30,44 пункта, или 0,43%, до 7 177,12 пункта. Френският 
измерител CAC 40 записа ръст от 33,78 пункта, или 0,51%, до 6 650,13 пункта. 
Фокусът на пазарите тази седмица е върху двудневната среща на Федералния резерв на САЩ, която ще започне по-късно 
днес. Инвеститорите ще следят за сигнали за промяна на позицията на Фед по отношение на покупките на активи. 
„Не очакваме представителите на централната банка да бързат да вземат решение още сега, но би било интересно да 
видим дали ще бъде започната дискусия по въпроса и ако има такава, дали ще получим намеци за желаното темпо на 
потенциалното намаляване на покупките“, коментира старшия пазарен анализатор на JFD Group Хараламбос Писурос. 
„Ако желаното темпо е бързо, то може да бъде прието като знак, че представителите на Фед вече не възприемат ръста на 
инфлацията като преходен. Това може да навреди на акциите“, добави той. 
Инвеститорите очакват и данните за инфлацията в еврозоната, които ще бъдат публикувани по-късно тази седмица. 
На корпоративния фронт акциите на H&M поевтиняха с 1,98%, въпреки че вторият най-голям търговец на дрехи в света 
отчете скок на продажбите в тримесечието до месец май. 
Цената на книжата на британската строителна компания Bellway се понижи с 0,11%, въпреки че тя заяви, че очаква 
търсенето на нови къщи да остане стабилно. 
Нов рекорден връх за Nasdaq 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в понеделник, след като инвеститорите се насочиха отново 
към акциите на растежа преди срещата на Федералния резерв на САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 85,85 пункта, или 0,25%, до 34 393,75 пункта. Широкообхватният измерител 
Standard & Poor’s 500 напредна със 7,71 пункта, или 0,18%, до 4 255,15 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq отчете ръст от 104,72 пункта, или 0,74%, до рекордните 14 174,14 пункта. 
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. 
Инвеститорите пренасочиха вниманието си към акциите на растежа, след като доходността по 10-годишните облигации 
падна до тримесечно дъно от 1,43%. Това се отрази основно на технологичния сектор, като цените на книжата на Аpple и 
Netflix скочиха с 2,46% и 2,28%, a тези на Amazon, Microsoft и Facebook се повишиха съответно с 1,11%, 0,78% и 1,66%. 
За позитивните настроения на пазара на криптовлаути допринесе изказването на главния изпълнителен директор на Tesla 
Илон Мъск, който заяви в неделя, че производителят на електрически автомобили ще започне отново да приема биткойн 
като платежно средство, когато бъде потвърдено, че поне 50% от електроенергията, използвана за „копаенето“ на 
криптовалутата, идва от чисти източници. След изказването му акциите на Tesla, която е голям собственик на биткойн, 
поскъпнаха с 1,28%. 
Тази седмица вниманието на инвеститорите ще бъде фокусирано върху двудневната среща на Федералния резерв. 
Въпреки че не се очаква централната банка да промени паричната си политика, прогнозите й за лихвените проценти, 
инфлацията и икономиката може да се отразят на пазарите. Възможно е Фед да повиши прогнозата си за повишение на 
лихвите, след като по време на миналата тримесечна актуализация обяви, че ще задържи основния си лихвен процент 
близо до нулата до 2023г., пише „Уолстрийт джърнъл“. 
След като Фед представи информация за паричната си политика, председателят на централната банка Джером Пауъл ще 
говори пред медиите, като неговото изказване ще бъде следено за знаци кога финансовата институция ще започне да 
намалява агресивните си месечни покупки на активи, предвид по-високата от очакваното инфлация. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във вторник, като 
австралийските и японските акции поведоха ръста в региона, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 279,5 пункта, или 0,96%, до 29 441,3 пункта 
В Австралия индексът ASX200 регистрира ръст от 67,2 пункта, или 0,92%, до 7 379,5 пункта., след като от протоколите от 
юнската среща на Австралийската централна банка стана ясно, че членовете на управителния съвет на финансовата 
институция са се съгласили, че е твърде рано да се обмисля прекратяван на програмата за изкупване на облигации. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 33,19 пункта, или 0,92%, до 3 556,56 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Compositе изтри 20,02 пункта от стойността си, или 0,83%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 387,91 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 203,6 пункта, или 0,71%, до 28 638,53 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 6,5 пункта, или 0,2%, до 3 268,63 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX напредна с 4,12 пункта, или 0,76%, до 548,82 пункта. BGBX40 се повиши с 0,46 пункта, или 0,38%, до 121,38 пункта. 
BGTR30 отчете ръст от 1,20 пункта, или 0,21%, до 581,55 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 152,57 пункта. 
 
√ Русия ще увеличи митото за износ на петрол  
Износното мито върху петрола в Руската федерация ще се увеличи с 2,7 долара от 1 юли 2021 г. до 61,5 долара за тон, 
съобщава Министерството на финансите на Руската федерация. В момента митото за износ на петрол е 58,8 долара за тон, 
предава ТАСС.  
Според министерството, средната цена на руския петрол Urals за периода на наблюдение от 15 май до 14 юни 2021 г. е 
била 67,9 долара за барел. 
Освен това от 1 юли митото върху светлите петролни продукти и масла ще се увеличи до 18,4 долара от 17,6 долара за тон, 
а при тъмните - до 61,5 долара от 58,8 долара. 
Износното мито върху търговския бензин ще се повиши до 18,4 долара, (нафта) - до 33,8 долара от 32,3 долара за тон. 
Митото за втечнен газ (LPG) ще бъде 0 щатски долара, а митото за фракции с чист LPG ще бъде 0 долара. Митото върху 
кокса ще бъде $ 3,9 на тон. 
 
√ Японският премиер оцеля при вот на недоверие  
Подложеният на силен натиск японски министър-председател Йошихиде Суга оцеля при вот на недоверие, внесен от 
опозицията, предаде ДПА. Благодарение на мнозинството на неговата Либерално-демократическа партия и по-малкия й 
коалиционен партньор "Нова Комейто", долната камара на парламента отхвърли днес искането на недоверие.  
Опозицията критикува Суга за управлението на коронавирусната пандемия и за непоколебимото му решение за 
провеждане на Олимпийските игри. Раздробеният лагер на опозицията искаше да продължи дебата по тези въпроси, но 
искането му за удължаване на парламентарното заседание беше отхвърлено от правителството като ненужно.  
Внасянето на вота от опозицията беше направено малко повече от месец преди началото на Олимпиадата в японската 
столица Токио, която е в режим на извънредно положение до следващата неделя, предава БТА.  
Суга не изключи предсрочно разпускане на парламента, ако вотът на недоверие беше успял. Той обаче подчерта, че 
борбата с пандемията е приоритет. 
Мандатът на Суга като партиен лидер и премиер на Япония изтича на 30 септември и той трябва да насрочи избори за 
долната камара на парламента не по-късно от 21 октомври.  
Наблюдатели смятат, че има вероятност Суга да изчака края на Олимпийските игри преди да насрочи избори. Промяна в 
управляващата партия се смята за малко вероятна заради раздробения състав и слабостта на опозиционния лагер. Суга се 
радваше на обществено доверие от около 70% в началото на мандата си. Но поредица от скандали, включително 
шуробаджанащина на негови съпартийци и неговият начин на управление на пандемията и кампанията за ваксинирането, 
която тръгна много бавно, станаха причина рейтингът му да се срине. Твърдото желание на Суга Олимпиадата да се 
проведе въпреки пандемията също стана повод за критики. В няколко допитвания мнозинството от анкетираните японци 
призоваха за ново отлагане на Олимпиадата или за окончателната й отмяна.  
 
√ Осем технологични гиганта искат повече отчетност за въздействието на бизнеса върху климата  
Група от седем технологични компании отправи призив към Kомисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) да 
изисква от предприятията редовно да дават отчети за влиянието си върху климата пред своите акционери, предаде Си Ен 
Би Си. 
В писмо до председателя на SEC Гари Генслър, изпратено в петък, Alphabet, Amazon, Autodesk, eBay, Facebook, Intel и 
Salesforce  споделиха виждането си в отговор на искане за повече публичност и прозрачност по тези въпроси. В миналото 
технологичната индустрия говореше открито по климатичните въпроси, дори когато работещите в бранша притискаха 
компаниите да полагат повече усилия за борбата с климатичните промени. 
„Вярваме, че оповестяването на свързаните с климата въпроси е от решаващо значение, за да се гарантира, че компаниите 
изпълняват поетите климатични ангажименти, а също така и за проследяване на общия напредък към разрешаване на 
проблема с глобалното затопляне и изграждането на просперираща, устойчива икономика с нулеви въглеродни емисии“, 
се казва в 
В него компаниите са очертали няколко принципа, които според тях SEC трябва да включи в правилата за отчитане на 
климатичните показатели. Според тях бизнесът трябва да докладва емисиите си на парникови газове, измервани чрез 
съответните глобални стандарти, а SEC трябва да използва съществуващите правни рамки, за да гарантира, че отчетите са 
последователни и сравними помежду си. 
От групата казват, че са закупили общо 21 гигавата чиста енергия и че всяка от компаниите има за цел да си осигури 100% 
възобновяема енергия. 
Отделно Microsoft изпрати индивидуално съобщение до SEC, в което призовава комисията да приеме правила, които да 
изискват от компаниите да разкриват съществени данни, свързани с въздействието върху климата. От компанията също 
подчертават, че отчетите трябва да се основават на общи стандарти. 
 
Cross.bg  
 
√ ЕС и САЩ замразяват търговски мита за 5 г. 
Западът ще ваксинира 2/3 от света до 2022 г. 

https://tass.ru/ekonomika/11651557
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Съюзът замразява контрамерките върху алуминия и стоманата 
Искаме заедно да изпратим COVID-19 в историята 
ЕС и САЩ се договориха да замразят за 5 години двустранните мита, които бяха наложени заради търговския спор за 
държавните субсидии отпускани за компаниите "Еърбъс" и "Боинг". Това стана ясно след срещата между американския 
президент Джо Байдън и председателите на Европейските съвет и Комисия Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен в 
Брюксел. 
Фон дер Лайен определи постигнатия "пробив" като споразумение, което наистина отваря нова глава в отношенията 
между ЕС и САЩ, защото са се придвижили от съдебния спор към сътрудничеството в областта на самолетостроенето. 
По въпроса за митата върху алуминия и стоманата Фон дер Лайен съобщи, че ЕС се е съгласил да замрази своите 
контрамерки в тази насока в рамките на 6 месеца. 
Двете страни са се разбрали да създадат Съвет за търговия и технологии в рамките на реформите, необходими в Световната 
търговска организация. 
"Искаме заедно да изпратим COVID-19 в историята", каза председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и добави, че 
намерението на двете страни е да се ваксинира 2/3 от населението в света до края на 2022-ра година. 
Това означава и помощ за износа на ваксини към по-слабо развитите страни, каза той. 
Климатичните промени, демокрацията, мира и сигурността са били другите обсъждани от лидерите теми. 
Преди началото на срещата на върха ЕС - САЩ председателят на Европейския съвет Шарл Мишел определи визитата на 
американския президент Байдън като "страхотна новина" и заяви, че с удоволствие ще работи с него за преодоляване на 
съществуващите предизвикателства. От своя страна Джо Байдън изрази задоволство да работи и с ЕС, и с НАТО. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какво свърши служебното правителство през първия месец на управление? Анализ на политолога Първан 
Симеонов и социолога Стойчо Стойчев. 

- Ще правят ли регистрация за изборите хотелиерите по българското черноморие? Директно от Бургас 
- Как се стопанисват язовирите и кога се източват? Гост - председателят на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор Петър Горновски 
- Зрителски сигнал: Как се живее на улица без канализация и тротоари? На живо от столичния квартал "Орландовци" 
- Преди срещата между президентите Джо Байдън и Владимир Путин? Какви теми ще обсъдят двата лидери? На 

живо от брега на Женевското езеро 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Нападение с чукове. Маскирани пребиха мъж в центъра на София. 
- Предизборна жега. Мартин Димитров от „Демократична България" и Тома Биков от ГЕРБ. 
- Затихване пред нов пик? Д-р Аспарух Илиев. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1,11 - Бизнесменът Влади Горанов излезе на пазара за офиси - купи площи за 750 000 лв. 
в. 24 часа - стр. 1, 2,3 - ДПС май вече допустимо за анти-ГЕРБ коалиция. Карадайъ държи да определят приоритети 
в. 24 часа - стр. 1,4,5 - 1,6 млрд. лв., нов бюджет и здравна реформа обещава Янев на следващия кабинет 
в. Монитор - стр. 1,9 - Туроператори висят с 80 милиона за отменени пътувания 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Спасяват ни като Ериксен на Банско и Боровец 
в. Телеграф - стр. 1, 5 - Ваксинираме се в мола, в рейса и на летището 
в. Труд - стр. 1 - 40% ОТ ПЕНСИИТЕ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 6 - Обещаха на ЦИК колкото трябват, за да има машини на вота 
в. 24 часа - стр. 9 - Плащанията на "Автомагистрали" няма да се спират 
в. 24 часа - стр. 10 - През май поскъпването е с 0,1 %, но годишната инфлация стигна 2,5% 
в. Монитор - стр. 2, 3 - Квесторите с хонорар само в богатите училища 
в. Труд - стр. 2 - Кацаров обеща спешна помощ по въздух след 3 г. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 14,15 - Доц. Петър Атанасов, началник на Клиниката по вътрешни болести в "Пирогов": Няма фантоми в 
"Пирогов" - това са 900 живи пациенти от плът и кръв. Лекувани са отговорно, без да плащат и стотинка 
в. Монитор - стр. 11 - Камелия Асенова, директор Общинско предприятие "Обреден дом" - Кюстендил: Трайно 
неподдържани гробове на починали преди 1950 г. ще бъдат отнемани 
в. Телеграф - стр. 13 - Шефът на асоциацията на автошколите Красимир Георгиев: Курсът ще поскъпне с 200 лв. Заради 
повече шофиране 
в. Труд - стр. 14, 15 - Академик Ваньо Митев пред "Труд": Наш протокол срещу CОVID-19 е най-ефективен 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 13, 14 - Как преподредиха държавата за месец - плюсове и минуси 
в. Монитор - стр. 10 - Довиждане, ваканция 
в. Телеграф - стр. 12 - Всеки може да даде шанс за живот 
в. Труд - стр. 1, 13 - Изборите като дежа вю 
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√ Предстоящи събития в страната на 16 юни 
София. 

- От 14.00 часа в сградата на Министерството на правосъдието служебният министър на правосъдието проф. Янаки 
Стоилов и неговите заместници Мария Павлова и Иван Демерджиев ще дадат пресконференция. 

- От 13.00 ч. в централата на ПП АБВ на ул. „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция на доц. Атанас Мангъров и 
Румен Петков.  

- От 11.00 часа, в древния софийски храм „Св. София ще бъде отслужен благодарствен молебен за здраве и водосвет 
за 84 годишнината от рождението на Негово величество цар Симеон Втори. 

- От 18.30 ч. на ул. „Ангел Кънчев" 5 ще се състои събитие на Фондация „Прочети София" с водещ Марин Бодаков. 
*** 
Банско 

- От 11.00 ч. в Тържествената зала на НЧ "Никола Вапцаров 1894" гр. Банско ще се проведе пресконференция на 
Общината за културните и спортни прояви през летния сезон. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 ч. в Международен конгресен център Бургас (ICCB) ще започне дискусия, организирана от КП „Ляв съюз 
за чиста и свята република". 

- От 10.30 ч. в парк-хотел "Приморец" ще се проведе среща на бизнеса в Бургас и региона. 
*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 ч. в зала 302 на Общинската администрация ще се състои пресконференция по повод откриване на 
пролетна кампания „Движи се и победи" и провеждане на спортно-туристически празник „Ксилифор 2021". 

*** 
Златоград 

- От 10.00 ч. в залата на втория етаж в сградата на Община Златоград ще се проведат заключителните 
пресконференции, организирани за оповестяване постигнатите резултати в рамките на проекти, реализирани от 
Община Златоград по Оперативна програма „Региони в растеж» 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-2.002 
„Енергийна ефективност в периферните райони-2". 

*** 
Сандански. 

- От 09.00 ч. в местността над Резиденция „Свети Врач" Министерство на транспорта, информационните съобщения 
и технологиите и Министерство на вътрешните работи, съвместно с община Сандански, организират национално 
учение „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в алпийски условия". 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 ч. в зала 2 в Хотел „Верея" Община Стара Загора организира кръгла маса за качеството на атмосферния 
въздух. 

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. 


