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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ОБЯВИ НОМИНАЦИИТЕ ЗА ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за Осмите награди „Икономика на светло“ 
за 2020 г. Тази година церемонията ще се проведе на 1 юли. Призовете на най-представителната работодателска 
организация у нас се връчват в три категории – „За нормативен акт или административна практика, които водят до 
ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За личност или организация, допринесла за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ и „За журналист или медия, 
допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“. 
В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата 
икономика и подобряване на бизнес средата“ са отличени: 

▪ Закон за маслодайната роза – иницииран от Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и 
козметика (БНАЕМПК), в сила от 31.01.2020 г. БНАЕМПК осъществи активна работа и съдействие относно 
въвеждането на административната практика във връзка с контрола и спирането на износа/вноса на фалшиво 
розово масло за гарантиране и запазване на интересите на операторите „на светло“; 

▪ Изпълнителна агенция по горите при МЗХГ – за разработване, въвеждане, прилагане, поддържане и ефективно 
използване на електронна система за проверка на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина 
и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (в сила от 29.09.2020 г.); 

▪ Министерство на образованието и науката – за Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на 
разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател в изпълнение на Закона за висшето 
образование; 

▪ Министерство на финансите – за промените в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с 
осъществяването на цялостен контрол върху процеса при доставките и движението на течни горива от 
производител и вносител до краен потребител. 

За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция“ са номинирани: 

▪ Асоциация за квалификация на автомобилистите в България – за ограничаване на нерегламентираните практики 
при провеждане на шофьорски курсове; 

▪ Българска асоциация на заведенията – за предложението за въвеждане на реален осигурителен доход за 
ресторантьорския бранш и намаляване на ДДС от 20% на 9%; 

▪ Сдружение „Движение за национална кауза“ – за разработването и стартирането на Платформата BULGARIA 
WANTS YOU през юли 2020 г.; 

▪ Фондация „Фридрих Науман“ и екип в състав: Георги Ганев, Георги Ангелов, Росен Босев, Надежда Цекулова, 
Мила Чернева, Генка Шикерова и др. – за „Черна книга на правителственото разхищение в България 2020 г.“, както 
и за поредицата ежегодни издания на „Черната книга“ от 2015 г. насам. 

В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформална икономика“ за отличието ще се конкурират: 

▪ Българско Национално радио, Програма „Хоризонт“ и предаването „Неделя 150“ – за изграждането на 
информирана позиция по актуалните на деня теми и нетърпимост към неформалната икономика и „сивите“ 
практики; 

▪ Електронният вестник „Икономически живот“ – за голямото внимание, което отделя както на проблемите на 
„сивата икономика“ като цяло, така и на предлаганите решения за борба с нея; 

▪ Мария Цънцарова, разследващ журналист и репортер, bTV Новините – за разследваща журналистика спрямо 
неформални икономически практики и корупционни схеми; 

▪ „Следите остават“ по БНТ 1 – за оповестяването на общественозначими теми във връзка с нерегламентираните 
практики. 

Целта на ежегодния конкурс е да открои примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната 
дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането 
на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на 
социално-икономическата среда. 
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Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. 
Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности: 
видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на 
Обществения съвет за Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др. 
Приложение: Номинации за наградите Икономика на светло за 2020 г. 
 
24 часа 
 
√ АИКБ обяви номинациите за осмото издание на наградите "Икономика на светло" 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за Осмите награди "Икономика на светло" 
за 2020 г. Тази година церемонията ще се състои на 1 юли, съобщиха от работодателската организация. 
Призовете на АИКБ се връчват в три категории - "За нормативен акт или административна практика, които водят до 
ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата", "За личност или организация, допринесла за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция" и "За журналист или медиа, 
допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика". 
В категория "За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата" са отличени: Законът за маслодайната роза - иницииран от Българска национална 
асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК), в сила от 31 януари 2020 г. БНАЕМПК е осъществила 
активна работа и съдействие относно въвеждането на административната практика във връзка с контрола и спирането на 
износа/вноса на фалшиво розово масло за гарантиране и запазване на интересите на операторите "на светло"; 
Изпълнителната агенция по горите при МЗХГ - за разработване, въвеждане, прилагане, поддържане и ефективно 
използване на електронна система за проверка на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина и 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 от 2011 г. за сечите в горите; Министерството на образованието и 
науката - за Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със 
сключени договори с работодател в изпълнение на Закона за висшето образование; Министерство на финансите - за 
промените в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с осъществяването на цялостен контрол върху процеса 
при доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител. 
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция са номинирани: Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България - за ограничаване на 
нерегламентираните практики при провеждане на шофьорски курсове; Българската асоциация на заведенията - за 
предложението за въвеждане на реален осигурителен доход за ресторантьорския бранш и намаляване на ДДС от 20 на сто 
на 9 на сто; Сдружението "Движение за национална кауза" - за разработването и стартирането на Платформата BULGARIA 
WANTS YOU през юли 2020 г.; Фондация "Фридрих Науман" и екип в състав: Георги Ганев, Георги Ангелов, Росен Босев, 
Надежда Цекулова, Мила Чернева, Генка Шикерова и др. - за "Черна книга на правителственото разхищение в България 
2020 г.", както и за поредицата ежегодни издания на "Черната книга" от 2015 г. насам. 
В третата категория "За журналист или медиа, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформална икономика" за отличието ще се конкурират: Българското национално радио, Програма "Хоризонт" и 
предаването "Неделя 150" - за изграждането на информирана позиция по актуалните на деня теми и нетърпимост към 
неформалната икономика и "сивите" практики; електронният вестник "Икономически живот" - за голямото внимание, 
което отделя както на проблемите на "сивата икономика" като цяло, така и на предлаганите решения за борба с нея; Мария 
Цънцарова, разследващ журналист и репортер, bTV Новините - за разследваща журналистика спрямо неформални 
икономически практики и корупционни схеми; "Следите остават" по БНТ 1 - за оповестяването на общественозначими теми 
във връзка с нерегламентираните практики. 
Номинациите за наградите са направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите, 
посочват от АИКБ. Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 
изявени личности: видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния 
съвет на АИКБ, на Обществения съвет за Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната 
заетост и др. 
 
в. Банкеръ 
 
√ АИКБ обяви номинациите за "Икономика на светло" 
Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) oбяви нoминaциитe зa Ocмитe нaгpaди „Иĸoнoмиĸa нa cвeтлo“ 
зa 2020 г. Taзи гoдинa цepeмoниятa щe ce пpoвeдe нa 1 юли. 
Πpизoвeтe ce вpъчвaт в тpи ĸaтeгopии - „Зa нopмaтивeн aĸт или aдминиcтpaтивнa пpaĸтиĸa, ĸoитo вoдят дo oгpaничaвaнe 
нa cивaтa иĸoнoмиĸa и пoдoбpявaнe нa бизнec cpeдaтa“, „Зa личнocт или opгaнизaция, дoпpинecлa зa oгpaничaвaнe и 
пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa пocpeдcтвoм aĸтивнa пoзиция“ и „Зa жypнaлиcт или мeдия, дoпpинecли зa 
пpoмянa нa oбщecтвeнитe нaглacи ĸъм нeтъpпимocт ĸъм нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa“. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/06/Nominacii-InaS-2020.pdf
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B ĸaтeгopия „Зa нopмaтивeн aĸт или aдминиcтpaтивнa пpaĸтиĸa, ĸoитo вoдят дo oгpaничaвaнe нa cивaтa иĸoнoмиĸa и 
пoдoбpявaнe нa бизнec cpeдaтa“ ca oтличeни: 

• Зaĸoн зa мacлoдaйнaтa poзa – иницииpaн oт Бългapcĸa нaциoнaлнa acoциaция eтepични мacлa, пapфюмepия и 
ĸoзмeтиĸa (БHAEMΠK), в cилa oт  31.01.2020 г. БHAEMΠK ocъщecтви aĸтивнa paбoтa и cъдeйcтвиe oтнocнo 
въвeждaнeтo нa aдминиcтpaтивнaтa пpaĸтиĸa във вpъзĸa c ĸoнтpoлa и cпиpaнeтo нa изнoca/внoca нa фaлшивo 
poзoвo мacлo зa гapaнтиpaнe и зaпaзвaнe нa интepecитe нa oпepaтopитe „нa cвeтлo“; 

• Изпълнитeлнa aгeнция пo гopитe пpи MЗXГ – зa paзpaбoтвaнe, въвeждaнe, пpилaгaнe, пoддъpжaнe и eфeĸтивнo 
изпoлзвaнe нa eлeĸтpoннa cиcтeмa зa пpoвepĸa нa eлeĸтpoнни пpeвoзни билeти зa тpaнcпopтиpaнe нa дъpвecинa 
и Hapeдбa зa измeнeниe и дoпълнeниe нa Hapeдбa № 8 oт 2011 г. зa ceчитe в гopитe (в cилa oт 29.09.2020 г.); 

• Mиниcтepcтвo нa oбpaзoвaниeтo и нayĸaтa – зa Hapeдбaтa зa ycлoвиятa и peдa зa ocигypявaнe нa зaплaщaнeтo нa 
paзxoдитe зa oбyчeниe нa cтyдeнти cъc cĸлючeни дoгoвopи c paбoтoдaтeл в изпълнeниe нa Зaĸoнa зa виcшeтo 
oбpaзoвaниe; 

• Mиниcтepcтвo нa финaнcитe – зa пpoмeнитe в Зaĸoнa зa aĸцизитe и дaнъчнитe cĸлaдoвe, cвъpзaни c 
ocъщecтвявaнeтo нa цялocтeн ĸoнтpoл въpxy пpoцeca пpи дocтaвĸитe и движeниeтo нa тeчни гopивa oт 
пpoизвoдитeл и внocитeл дo ĸpaeн пoтpeбитeл. 

Зa личнocт или opгaнизaция, дoпpинecлa зa oгpaничaвaнe и пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa пocpeдcтвoм aĸтивнa 
пoзиция“ ca нoминиpaни: 

• Acoциaция зa ĸвaлифиĸaция нa aвтoмoбилиcтитe в Бългapия – зa oгpaничaвaнe нa нepeглaмeнтиpaнитe пpaĸтиĸи 
пpи пpoвeждaнe нa шoфьopcĸи ĸypcoвe; 

• Бългapcĸa acoциaция нa зaвeдeниятa – зa пpeдлoжeниeтo зa въвeждaнe нa peaлeн ocигypитeлeн дoxoд зa 
pecтopaнтьopcĸия бpaнш и нaмaлявaнe нa ДДC oт 20% нa 9%; 

• Cдpyжeниe „Движeниe зa нaциoнaлнa ĸayзa“ – зa paзpaбoтвaнeтo и cтapтиpaнeтo нa Πлaтфopмaтa ВULGАRІА 
WАNТЅ YОU пpeз юли 2020 г.; 

• Фoндaция „Фpидpиx Hayмaн“ и eĸип в cъcтaв: Гeopги Гaнeв, Гeopги Aнгeлoв, Poceн Бoceв, Haдeждa Цeĸyлoвa, Mилa 
Чepнeвa, Гeнĸa Шиĸepoвa и дp. – зa „Чepнa ĸнигa нa пpaвитeлcтвeнoтo paзxищeниe в Бългapия 2020 г.“, ĸaĸтo и зa 
пopeдицaтa eжeгoдни издaния нa „Чepнaтa ĸнигa“ oт 2015 г. нacaм. 

B тpeтaтa ĸaтeгopия „Зa жypнaлиcт или мeдия, дoпpинecли зa пpoмянa нa oбщecтвeнитe нaглacи ĸъм нeтъpпимocт ĸъм 
нeфopмaлнa иĸoнoмиĸa“ зa oтличиeтo щe ce ĸoнĸypиpaт: 

• Бългapcĸo Haциoнaлнo paдиo, Πpoгpaмa „Xopизoнт“ и пpeдaвaнeтo „Heдeля 150“ – зa изгpaждaнeтo нa 
инфopмиpaнa пoзиция пo aĸтyaлнитe нa дeня тeми и нeтъpпимocт ĸъм нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa и „cивитe“ 
пpaĸтиĸи; 

• Eлeĸтpoнният вecтниĸ „Иĸoнoмичecĸи живoт“ – зa гoлямoтo внимaниe, ĸoeтo oтдeля ĸaĸтo нa пpoблeмитe нa 
„cивaтa иĸoнoмиĸa“ ĸaтo цялo, тaĸa и нa пpeдлaгaнитe peшeния зa бopбa c нeя; 

• Mapия Цънцapoвa, paзcлeдвaщ жypнaлиcт и peпopтep, bТV Hoвинитe – зa paзcлeдвaщa жypнaлиcтиĸa cпpямo 
нeфopмaлни иĸoнoмичecĸи пpaĸтиĸи и ĸopyпциoнни cxeми; 

• „Cлeдитe ocтaвaт“ пo БHT 1 – зa oпoвecтявaнeтo нa oбщecтвeнoзнaчими тeми във вpъзĸa c нepeглaмeнтиpaнитe 
пpaĸтиĸи. 

Цeлтa нa eжeгoдния ĸoнĸypc e дa oтĸpoи пpимepи зa ycпexи в бopбaтa c нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa и дa oтличи вoдeщи 
инcтитyции и личнocти c aĸтивнa пoзиция и пpинoc в oгpaничaвaнeтo нa cивaтa иĸoнoмиĸa. Haгpaдитe ca чacт oт цялocтнaтa 
дeйнocт нa AИKБ зa пoвишaвaнe oбщecтвeнaтa нeтъpпимocт ĸъм нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa, пooщpявaнe пpeдпpиeмaнeтo 
нa aĸтивни дeйcтвия в тaзи пocoĸa и пoпyляpизиpaнe гpaдивнaтa poля нa бизнeca в oбщecтвoтo зa пoдoбpявaнe нa 
coциaлнo-иĸoнoмичecĸaтa cpeдa. 
Hoминaциитe зa нaгpaдитe бяxa нaпpaвeни чpeз шиpoĸo oбщecтвeнo дoпитвaнe cpeд члeнoвeтe нa Acoциaциятa нa 
индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия, вcичĸи coциaлни пapтньopи, члeнoвeтe нa Oбщecтвeния cъвeт зa oгpaничaвaнe и 
пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa, в чийтo cъcтaв влизaт пpeдcтaвитeли нa peдицa дъpжaвни инcтитyции, и мeдиитe. 
Πoбeдитeлитe щe ce излъчaт чpeз тaйнo глacyвaнe oт гoлямo eĸcпepтнo жypи, ĸoeтo e cъcтaвeнo oт 100 изявeни личнocти: 
видни иĸoнoмиcти, oбщecтвeници, пpeдcтaвитeли нa мeдиитe, члeнoвe нa Haциoнaлния и Koнтpoлния cъвeт нa AИKБ, нa 
Oбщecтвeния cъвeт зa Oгpaничaвaнe и пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa и нeдeĸлapиpaнaтa зaeтocт и дp. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ обяви номинациите за „Икономика на светло“ 
Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) oбяви нoминaциитe зa Ocмитe нaгpaди „Иĸoнoмиĸa нa cвeтлo“ 
зa 2020 г. Taзи гoдинa цepeмoниятa щe ce пpoвeдe нa 1 юли. Πpизoвeтe ce вpъчвaт в тpи ĸaтeгopии - „Зa нopмaтивeн aĸт 
или aдминиcтpaтивнa пpaĸтиĸa, ĸoитo вoдят дo oгpaничaвaнe нa cивaтa иĸoнoмиĸa и пoдoбpявaнe нa бизнec cpeдaтa“, „Зa 
личнocт или opгaнизaция, дoпpинecлa зa oгpaничaвaнe и пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa пocpeдcтвoм aĸтивнa 
пoзиция“ и „Зa жypнaлиcт или мeдия, дoпpинecли зa пpoмянa нa oбщecтвeнитe нaглacи ĸъм нeтъpпимocт ĸъм 
нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa“. 
B ĸaтeгopия „Зa нopмaтивeн aĸт или aдминиcтpaтивнa пpaĸтиĸa, ĸoитo вoдят дo oгpaничaвaнe нa cивaтa иĸoнoмиĸa и 
пoдoбpявaнe нa бизнec cpeдaтa“ ca oтличeни: 
Зaĸoн зa мacлoдaйнaтa poзa – иницииpaн oт Бългapcĸa нaциoнaлнa acoциaция eтepични мacлa, пapфюмepия и ĸoзмeтиĸa 
(БHAEMΠK), в cилa oт  31.01.2020 г. БHAEMΠK ocъщecтви aĸтивнa paбoтa и cъдeйcтвиe oтнocнo въвeждaнeтo нa 
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aдминиcтpaтивнaтa пpaĸтиĸa във вpъзĸa c ĸoнтpoлa и cпиpaнeтo нa изнoca/внoca нa фaлшивo poзoвo мacлo зa гapaнтиpaнe 
и зaпaзвaнe нa интepecитe нa oпepaтopитe „нa cвeтлo“; 
Изпълнитeлнa aгeнция пo гopитe пpи MЗXГ – зa paзpaбoтвaнe, въвeждaнe, пpилaгaнe, пoддъpжaнe и eфeĸтивнo изпoлзвaнe 
нa eлeĸтpoннa cиcтeмa зa пpoвepĸa нa eлeĸтpoнни пpeвoзни билeти зa тpaнcпopтиpaнe нa дъpвecинa и Hapeдбa зa 
измeнeниe и дoпълнeниe нa Hapeдбa № 8 oт 2011 г. зa ceчитe в гopитe (в cилa oт 29.09.2020 г.); 
Mиниcтepcтвo нa oбpaзoвaниeтo и нayĸaтa – зa Hapeдбaтa зa ycлoвиятa и peдa зa ocигypявaнe нa зaплaщaнeтo нa paзxoдитe 
зa oбyчeниe нa cтyдeнти cъc cĸлючeни дoгoвopи c paбoтoдaтeл в изпълнeниe нa Зaĸoнa зa виcшeтo oбpaзoвaниe; 
Mиниcтepcтвo нa финaнcитe – зa пpoмeнитe в Зaĸoнa зa aĸцизитe и дaнъчнитe cĸлaдoвe, cвъpзaни c ocъщecтвявaнeтo нa 
цялocтeн ĸoнтpoл въpxy пpoцeca пpи дocтaвĸитe и движeниeтo нa тeчни гopивa oт пpoизвoдитeл и внocитeл дo ĸpaeн 
пoтpeбитeл. 
Зa личнocт или opгaнизaция, дoпpинecлa зa oгpaничaвaнe и пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa пocpeдcтвoм aĸтивнa 
пoзиция“ ca нoминиpaни: 
Acoциaция зa ĸвaлифиĸaция нa aвтoмoбилиcтитe в Бългapия – зa oгpaничaвaнe нa нepeглaмeнтиpaнитe пpaĸтиĸи пpи 
пpoвeждaнe нa шoфьopcĸи ĸypcoвe; 
Бългapcĸa acoциaция нa зaвeдeниятa – зa пpeдлoжeниeтo зa въвeждaнe нa peaлeн ocигypитeлeн дoxoд зa 
pecтopaнтьopcĸия бpaнш и нaмaлявaнe нa ДДC oт 20% нa 9%; 
Cдpyжeниe „Движeниe зa нaциoнaлнa ĸayзa“ – зa paзpaбoтвaнeтo и cтapтиpaнeтo нa Πлaтфopмaтa ВULGАRІА WАNТЅ YОU 
пpeз юли 2020 г.; 
Фoндaция „Фpидpиx Hayмaн“ и eĸип в cъcтaв: Гeopги Гaнeв, Гeopги Aнгeлoв, Poceн Бoceв, Haдeждa Цeĸyлoвa, Mилa 
Чepнeвa, Гeнĸa Шиĸepoвa и дp. – зa „Чepнa ĸнигa нa пpaвитeлcтвeнoтo paзxищeниe в Бългapия 2020 г.“, ĸaĸтo и зa 
пopeдицaтa eжeгoдни издaния нa „Чepнaтa ĸнигa“ oт 2015 г. нacaм. 
B тpeтaтa ĸaтeгopия „Зa жypнaлиcт или мeдия, дoпpинecли зa пpoмянa нa oбщecтвeнитe нaглacи ĸъм нeтъpпимocт ĸъм 
нeфopмaлнa иĸoнoмиĸa“ зa oтличиeтo щe ce ĸoнĸypиpaт: 
Бългapcĸo Haциoнaлнo paдиo, Πpoгpaмa „Xopизoнт“ и пpeдaвaнeтo „Heдeля 150“ – зa изгpaждaнeтo нa инфopмиpaнa 
пoзиция пo aĸтyaлнитe нa дeня тeми и нeтъpпимocт ĸъм нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa и „cивитe“ пpaĸтиĸи; 
Eлeĸтpoнният вecтниĸ „Иĸoнoмичecĸи живoт“ – зa гoлямoтo внимaниe, ĸoeтo oтдeля ĸaĸтo нa пpoблeмитe нa „cивaтa 
иĸoнoмиĸa“ ĸaтo цялo, тaĸa и нa пpeдлaгaнитe peшeния зa бopбa c нeя; 
Mapия Цънцapoвa, paзcлeдвaщ жypнaлиcт и peпopтep, bТV Hoвинитe – зa paзcлeдвaщa жypнaлиcтиĸa cпpямo нeфopмaлни 
иĸoнoмичecĸи пpaĸтиĸи и ĸopyпциoнни cxeми; 
„Cлeдитe ocтaвaт“ пo БHT 1 – зa oпoвecтявaнeтo нa oбщecтвeнoзнaчими тeми във вpъзĸa c нepeглaмeнтиpaнитe пpaĸтиĸи. 
Цeлтa нa eжeгoдния ĸoнĸypc e дa oтĸpoи пpимepи зa ycпexи в бopбaтa c нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa и дa oтличи вoдeщи 
инcтитyции и личнocти c aĸтивнa пoзиция и пpинoc в oгpaничaвaнeтo нa cивaтa иĸoнoмиĸa. Haгpaдитe ca чacт oт цялocтнaтa 
дeйнocт нa AИKБ зa пoвишaвaнe oбщecтвeнaтa нeтъpпимocт ĸъм нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa, пooщpявaнe пpeдпpиeмaнeтo 
нa aĸтивни дeйcтвия в тaзи пocoĸa и пoпyляpизиpaнe гpaдивнaтa poля нa бизнeca в oбщecтвoтo зa пoдoбpявaнe нa 
coциaлнo-иĸoнoмичecĸaтa cpeдa. 
Hoминaциитe зa нaгpaдитe бяxa нaпpaвeни чpeз шиpoĸo oбщecтвeнo дoпитвaнe cpeд члeнoвeтe нa Acoциaциятa нa 
индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия, вcичĸи coциaлни пapтньopи, члeнoвeтe нa Oбщecтвeния cъвeт зa oгpaничaвaнe и 
пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa, в чийтo cъcтaв влизaт пpeдcтaвитeли нa peдицa дъpжaвни инcтитyции, и мeдиитe. 
Πoбeдитeлитe щe ce излъчaт чpeз тaйнo глacyвaнe oт гoлямo eĸcпepтнo жypи, ĸoeтo e cъcтaвeнo oт 100 изявeни личнocти: 
видни иĸoнoмиcти, oбщecтвeници, пpeдcтaвитeли нa мeдиитe, члeнoвe нa Haциoнaлния и Koнтpoлния cъвeт нa AИKБ, нa 
Oбщecтвeния cъвeт зa Oгpaничaвaнe и пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa и нeдeĸлapиpaнaтa зaeтocт и дp. 
 
АОБР 
 
√ АОБР И КНСБ ОБСЪДИХА С КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и КНСБ обсъдиха с коалиция ГЕРБ-СДС приоритетите 
за социално-икономическо развитие на България. Основа на обсъждането бяха необходимостта от ускорен икономически 
растеж, намаляване на регулаторната тежест върху бизнеса, повишаване на инвестициите, подобряване на бизнес средата, 
което ще бъде предпоставка за увеличаване на производителността на труда и на доходите на работещите. 
Представителите на АОБР очакват през следващите четири години от законодателната и изпълнителната власт на България 
да създаде условия и да постигне средногодишен ръст на БВП от около 5%, за който в голяма степен ще допринесе и 
правилното инвестиране на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. 
От коалиция ГЕРБ-СДС потвърдиха, че основен акцент в програмата им ще са ускоряването на инвестициите, влизането на 
България в Еврозоната и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Като ново допълнение в програмата 
си те посочиха ангажимент за намаляване с 50% на административните и регулаторни режими за бизнеса, въвеждане на 
принципа за мълчаливо съгласие, бързи и евтини онлайн услуги за стартиране на бизнес, електронизация на търговските 
и граждански дела, възможност държавата да плаща в рамките на 1 година 60% от осигурителните вноски при наемане на 
работа на млади хора, завършили току-що своето образование и др. 
Това е втората среща на представители на АОБР от поредицата дискусии, които организират с партиите и коалициите, за 
които социологическите агенции предвиждат участие в следващия парламент. Предстоят срещи с останалите политически 
субекти. 
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БТВ 
 
√ Възстановяване на промишленото производство, но криза в туризма и свързаните дейности  
Мярката 60/40, макар и в модифициран вариант, ще продължи. Това каза в „Тази сутрин“ президентът на КНСБ Пламен 
Димитров. 
„Ще остане в този вид със завишен праг за туризма, ресторантьорския, пътнически и градски транспорт“, обясни Димитров, 
като уточни, че става въпрос за най-засегнатите сектори заради пандемията. 
„Ще остане в този вид със завишен праг за туризма, ресторантьорския, пътнически и градски транспорт“, обясни Димитров, 
като уточни, че става въпрос за най-засегнатите сектори заради пандемията. 
„Прагът, вместо 20% намаление на продажбите спрямо съответния период на 2019 г., ще бъде 40%, но това няма да 
попречи подкрепата за тези сектори да бъде в пълен обем“, добави Димитров. 
За всички останали мярката ще стане 50/50, а прагът ще стане от 20% на 30% спад на приходите. 
„Това ограничава мярката по някакъв начин, но дава яснота кои фирми ще могат да се възползват и заетостта и доходите 
поне в тези два месеца до края на служебния кабинет да продължи. Естествено искаме да продължи до края на годината. 
Има предпоставки за това“, посочи още Димитров. 
Междувременно в индустрията се наблюдава възстановяване на промишленото производство, но в същото време 
продължава кризата в туризма и свързаните с него дейности, коментира от своя страна председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България – Васил Велев. 
По думите му подкрепата за пострадалите сектори трябва да продължи. 
Чуйте целия разговор във видеото. 
 
Novini.bg 
 
√ Ще продължи ли подкрепата за бизнеса и ще се повишат ли доходите ни?  
Към настоящия момент сме почти договорили, че мярката 60/40 ще продължи за туризъм, ресторантьорство. Прагът за 
намаление на продажните ще бъде 40%, но това няма да попречи подкрепата да бъде в пълния обем. Ние искаме помощта 
да продължи до края на годината. Това заяви председателят на КНСБ Пламен Димитров в студиото на сутрешния блок на 
БТВ. 
Според Васил Велев е налице силно възстановяване на промишленото производство, но в същото време има 
продължаваща криза в туризма и свързаните с него сектори. Той каза, че трябва да се готвят мерки за следващите месеци. 
Финансовият министър е дал обещание, че ще бъдат на разположение средствата за компенсация на бизнесите. 
Актуализацията на бюджета чука на вратата и трябва да се види в действията на новия парламент, категоричен беше 
Димитров. Актуализацията е необходима според него, дори ако трябва да се увеличи дефицитът. 
Васил Велев заяви, че не бизнесът не иска нищо друго освен помощта, която се предлага в Европа. Според него има 
достатъчно фискално пространство. 
„През следващите 4 години България трябва да продължи да прави това, което е правила до момента. Имаме ръст над 11% 
на средната работна заплата. Трябва да имаме ръст от 23-13%. Минималната заплата трябва да расте изпреварващо, за да 
няма работещи бедни“, обясни Димитров. 
„За да има ръст на доходите, трябва да има ръст на инвестициите. За това е необходима добра бизнес среда, но и директна 
подкрепа за предприятията. Ние робуваме на финансовите инструменти като кредитите. Българската икономика не е в 
такова състояние, за да се разчита само на кредитите“, отговори Велев. 
 
Actualno.com  
 
√ Ще продължи ли подкрепата за бизнеса? 
Мярката 60 на 40 остава, очакваме да се договорим за продължи до края на годината. Това каза пред бТВ председателят 
на КНСБ Пламен Димитров.  
Договорихме се пълната мярка да е за фирми, при които вместо 20% спад от оборота, става 40%. Покрепата от държавата 
за останалите се намалява на 50%. Има предпоставки мярката да остане до края на годината, каза още Димитров.  
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, каза че има силно възстановяване на индустрията, 
но голям спад в туризма и въздушния транспорт. През месеците март и април възстановяването на годишна база е по-
голямо в сравнение с миналата година. Но в туризма спадът е голям. Подкрепата на пострадалите сектори трябва да 
продължи. Следващата седмица НСТС трябва да договори мерки за юли и август. Съгласие имаме за мерките за май и юни.  
Това, което договорихме е при спад 30% се получават 50% компенсации на разходите за труд, при спад 40% подкрепата е 
60%. За да има ускорен ръст на доходите, трябва да има инвестиции и директна подкрепа за тях, каза Велев. Тогава ще е 
възможен 12% годишен ръст на заплатите, за което настояват синдикатите. 
 

 
 
 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/plamen-dimitrov-mjarkata-60-40-shte-ostane-v-tozi-vid-za-naj-zasegnatite-sektori.html
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев в "Още от деня": Ако се наложи, ще има още уволнения  
Служебният премиер Стефан Янев беше специален гост в предаването "Още от деня". 
Некомпетентно и корумпирано. Така определи досегашното управление Стефан Янев. Има елементи на дълбоко 
вкоренени корупционни практики, допълни той. 
Говорим за милиарди, раздадени непрозрачно и корумпирано, обясни още служебният премиер и посочи примерите 
дадени досега, като управлението на язовирите. 
Хората излязоха на улиците, защото бяха недоволни от това управление, от начина, по който се управляват 
обществените средства, подчерта служебният премиер. Тези протести показаха и елемент на узряване на 
българската демокрация - тоест момента, в който гражданите най-после разбраха, че управлението зависи от тях, 
категоричен е Янев. 
Самите граждани трябва да налагат своето мнение и да поставят дневния ред пред политическите партии, смята 
служебният премиер. 
Целта ни не е само да търсим проблеми и да ги вадим. Това, което сме направили до момента, е изваждане на най-
големите проблеми, които са фрапиращи, обясни Янев. 
Не можем да правим сравнение на политическото говорене и правене, при условие, че сме в това управление от 30+ дни. 
Тоест, въпросът е, че за 30 дни ние не можем да променим курса на държавата и схемата, по която работи 
институционалната среда, обясни Стефан Янев. 
Там, където има данни за престъпления, тези сигнали ще бъдат предадени на прокуратурата, категоричен е 
премиерът. 
За подслушванията той коментира, че тази информация по закон може да бъде предадена само и единствено в парламента 
на специализирана комисия. 
Нашият проблем, на нашето общество, е, че хората приемат управлението като нещо дистанцирано. Тази 
дистанцираност трябва да бъде преодоляно. Хората са факторът, който определя управлението. Те не са субект, 
подчерта премиерът. 
Търсене на професионализъм и вършене на работа по възможно най-добрите стандарти и правила - от това се ръководим. 
В случая при отстраняването на ръководителя на държавното разузнаване са нарушени принципи като спестяване на 
информация, обясни Стефан Янев. 
Лоялността на този ръководител на служба и на всички други е само една - към държавата, категоричен е премиерът. 
Конституцията е определила правомощията на всеки един служебен кабинет и ние не излизаме от тях. 
Принципът за назначенията и уволненията винаги е бил един - професионализъм. Ако се наложи, ще има още 
уволнения, заяви премиерът. 
Стефан Янев призна, че и неговият служебен кабинет прави грешки. 
Разбира се, че виждаме грешки на служебния кабинет - те са навсякъде. Ние сме хора и грешим. Нашите грешки ние ги 
изправяме в движение и продължаваме напред. 
Служебният премиер коментира и съмненията около назначението на новия шеф на НАП Румен Спецов. 
Тече проверка, ако има резултати, господин Спецов както е бил назначен, така ще бъде уволнен, каза Янев. 
По въпроса за съветника на президента Пламен Узунов и видеоклиповете с него, Янев обясни: 
Говорил съм с президента и съм казал какво е моето отношение. Президентът е в преки служебни отношения с 
господин Узунов и въпросите трябва да бъдат отнасяни към него. 
Стефан Янев коментира и сложните отношения България - Република Северна Македония в контекста на предстоящата 
визита на премиера на западната ни съседка. 
Не мисля, че България в момента е в ситуация да отстъпи или да прави компромиси с позицията си. Г-н Заев го 
очакваме утре, аз съм му предложил да седнем по добросъседски, да разговаряме и да търсим решение, може би в 
близките месеци. 
България няма да отстъпи от позицията си, категоричен е служебният премиер. 
Не - България няма да одобри преговорната рамка в досегашния ѝ вид, тъй като в момента нашите условия са под 
егидата на тази рамка, която дава парламентът. Тази позиция е последователна, заявена многократно и ясно, и се 
решава в политически диалог между нашите страни, допълни още Янев. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Асоциацията за квалификация на автомобилистите: Цената на един моточас остава същата  
Повече часове за кормуване и по-висока цена на шофьорските курсове. Вероятно сумата ще надхвърли 1000 лв. Тази тема 
отново излиза на дневен ред, след като преди дни служебния транспортен министър заговори за промените. Те са 
заложени в наредбата за шофьорски курсове , но досега няма ясно решение за новите правила. 

https://bnt.bg/bg/a/oshte-ot-denya
https://bntnews.bg/news/stefan-yanev-v-oshte-ot-denya-ako-se-nalozhi-shte-ima-oshte-uvolneniya-1159484news.html
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по сегашните правила часовете за кормуване са 31, а според предложенията трябва да станат 42. Това неминуемо ще се 
отрази и върху цената на шофьорските курсове, като средната в момента е между 750 и 900 лв. 
"На курсистите им липсват им елементарни двигателни умения и навици. Това се придобива и се постига, но не може 
със сегашния брой часове. Виждате движението колко много нарасна, то стана вече почти невъзможно в определени 
часове да се грижи без да притежава необходимите умения", каза председателят на Асоциацията за квалификация на 
автомобилистите Красимир Георгиев. 
По думите на Георгиев часовете за кормуване много отдавна са недостатъчни, тъй като "тази бройка е закована в едно 
време, в което автомобилите бяха 2-3 пъти по-малко". 
"Цената няма да се повиши - цената на един моточас е същата, просто стават повече", подчерта председателят на 
Асоциацията за квалификация на автомобилистите. 
Георгиев отбеляза, че цената на шофьорските курсове у нас са най-ниски в Европа. 
 
√ Няма промяна в цените на стоките, но потребителите смятат, че плащат повече  
Към момента се наблюдава сравнително стабилен пазар и цените на основните продукти не са се променили. Тенденциите 
от 2020 г. се повтарят. От основните 27 продукта ако закупим по единица миналата година сме щели да платим 82 лв., към 
момента бихме заплатили същата сума. Интересното обаче е, че у потребителите остава впечатлението, че плащат повече 
за основни хранителни продукти. 
Не само в столицата хората усещат поскъпване на продуктите, жителите на Русе са на същото мнение. 
Цените на плодовете и зеленчуците са високи. Това е мнението на повечето русенци, които бяха излезли на пазар. В същото 
време търговците твърдят, че с изключение на ягодите, при останалите плодове и зеленчуци няма повишение в сравнение 
с миналата година. Всички обаче са единодушни, че цената на олиото драстично е скочила. 
На борсата за плодове и зеленчуци идват не само търговци, за да зареждат магазините си, но и русенци, които търсят по-
евтина стока на дребно. 
"Тук са нормални, за разлика от града - от 50 до 100% по-скъпо - един лев са краставиците, лев и двайсет до лев и 
петдесет. В града са 2 лева", каза Евгени Василев. 
"Всичко върви нагоре. Нормално. Пазарна икономика", каза Велко Трифонов. 
Според търговците цените са нормални за сезона. До Русе черешите идвали от Южна България, а повечето от доматите и 
краставиците – чак от Гърция. Дъждовете също оказвали влияние – за няколко дни плодовете започват да гният. Затова за 
седмица ягодите скочили с левче. 
"Цените на ягодите тръгват нагоре, защото времето е такова просто. Те бяха два и петдесет, но ягодата 
приключва, на много места няма ягода. И всеки ден дъжд, не се знае дали ще има друга ягода, освен тая", каза 
търговецът Дарина Петрова. 
Според Даниела Иванова обаче не би трябвало стоките, които идват от чужбина, да са на по-ниски цени. 
"Черешите ми се виждат малко скъпи, все пак ние ги отглеждаме в нашия регион. Ягодите запазиха една трайно 
висока цена", каза Даниела Иванова. 
За последните месеци драстично е скочила и цената на олиото. В момента в русенските магазини си е чист късмет да се 
намери под 4 лева. 
"През последните месеци, с 50-60 стотинки някъде. Почти всичко започна от ден на ден да си повишава цените. Може 
със стотинки, но има повишение, усеща се. Колбасите, перилните препарати, и хляба", каза Нели Стефанова, която е 
продавачка в магазин. 
В същото време в съседна Румъния олиото се продава с лев по-евтино. Затова след отпадането на ПСР тестовете много 
русенци предпочитат да се запасят с продукти от пазара в Гюргево. 
Направихме проверка и на цените на сезонните продукти на пазарите в Пловдив. Хората там предпочитат местните 
производители, но твърдят, че поевтиняване няма. 
Лошото време в края на пролетта и свито родно производство държат цените на сезонните плодове и зеленчуци на високи 
равнища и по пазарите в Пловдив. Хората търсят преди всичко стока от местни производители, но очакванията за 
поевтиняване все още не се оправдават. 
Оказва се, че за последните 8 години изменението в общото съвкупно равнище на цените е около 13%. Това сравнено с 
пазара на услугите или пазара на доходите е най-ниската възможна динамика, твърдят експерти. Поради мощната 
конкурентна среда, пазара на храните е нискодинамичен и бавноадаптивен, а покупателната способност в последните 8 
години по отношение на храната се повишава. Чуйте още какво разказа пред нашата камера председателят на Държавната 
комисия по стоковите борси и тържищата. 
Сега обръщаме поглед и към конкретните числа. Както вече споменахме, най-много са поскъпнали маслото и олиото - с 
близо 24%. На второ място, след маслото и олиото, за последната година най-голямо покачване на цените има при хляба 
и зърнените храни - с 5,3%. За разлика от това цените на плодовете и зеленчуците са спаднали, съответно с 5,4% и 1,4% 
спрямо миналата година. Причина за тяхното поевтиняване вероятно е и Ковид кризата, която затрудни доставките през 
първите месеци на пандемията, а това пък от своя страна доведе и до поскъпване на някои храни. 
 
√ В 8 области в страната няма регистрирани случаи на коронавирус  
За последните 24 часа в 8 области няма регистриран нов случай на коронавирус у нас, сочат данните на Единния 
информационен портал. 
За последното денонощие 95 са новите случаи на коронавирус у нас или малко под 1% от направените 12 171 теста. 
В болници се лекуват 1954 души, от тях 277 са в интензивни отделения. 
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25 души са починалите, а над 1000 - излекуваните. 
17 626 души са ваксинирани през последното денонощие. 
 
√ Как можем да гласуваме, ако сме на почивка на 11 юли? 
Какво трябва да направим, за да гласуваме, ако сме на море или на планина в България в деня на предсрочните избори? 
Как да гласувам на 11 юли, ако съм на почивка в България? 
За мнозина този въпрос става все по-актуален с наближаването на деня на предсрочния вот. 
Ето какво трябва да направите, ако, например, сте от София и на 11 юли сте на почивка в Бургас. 
1. ДО 26 ЮНИ 
Трябва да се регистрирате по настоящ адрес в община Бургас. 
За целта трябва да отидете лично до община Бургас и да подадете адресна карта 
СОБСТВЕНИКЪТ НА ХОТЕЛА, В КОЙТО СТЕ ОТСЕДНАЛИ, ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ С ВАС В ОБЩИНАТА. 
Той трябва да декларира, че е съгласен да се регистрирате по настоящ адрес в хотела. 
Декларацията може да бъде заверена пред нотариус, за да не се разхожда собственикът на хотела до общината. 
ЗА ДА ВИ РЕГИСТРИРАТ, ХОТЕЛЪТ ТРЯБВА ДА Е ВПИСАН В ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА. 
В нея фигурират всички места, на които е разрешена регистрация по настоящ адрес. Добре е да проверите дали вилата, 
къщата за гости или къмпинга, в който ще почивате, са вписани в заповедта на кмета. Тя може да се променя по всяко 
време. 
Регистрацията по настоящ адрес обаче не е достатъчна, за да гласувате в Бургас. 
2. ДО 26 ЮНИ 
Трябва да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК по настоящ адрес. 
Може да го направите, докато подавате адресната карта в общината или в интернет през страницата на ГД ГРАО. 
За целта не се изисква електронен подпис. 
В случай, че сте решили да преминете през процедурата, за да гласувате в Бургас на 11 юли, е добре да знаете, че като се 
върнете в София трябва да се регистрирате отново по настоящ адрес в квартирата или жилището, в което живеете. 
Ако сте на почивка в чужбина може да гласувате в най-близката разкрита секция. Условието е да попълните декларация, 
че няма да гласувате на друго място. 
 
√ Остават проблемите пред туристическия бранш по Черноморието  
През последната седмица няколко неща вълнуваха туристическия бранш по Черноморието. На дневен ред са стикерите за 
100% ваксиниран персонал, които започват да се поставят на хотелите, както и идеята всеки ваксиниран българин да се 
поощрява с 50 лв. ваучер за хотел или ресторант. Също така коментирана тема е гласуването по морето от туристите на 
почивка. 
Въпреки лошото време през последните дни хотелите, които до момента отвориха в Свети Влас, продължават да работят, 
но проблемите остават. 
"Тези стикери няма как да ги сложим при тези големи персонали, които ги има в големите хотели. Това може би ще 
важи за малките, като ресторанти и други заведения такива, но за хотелите няма как да стане, нямаме как да 
накараме всичките тези хора да се ваксинират насила и, другото което е, по-важното е да се отворят границите, 
защото тези стикери и да ги сложим, трябва някой да ги види", коментира в "Денят започва" хотелиерът Венелин 
Ташев. 
Според него по-важни са много други неща - отварянето на границите, удължаване на мярката 60 на 40 и т.н. Той смята, че 
от мярката с поощрението на ваксинираните българи с 50 лв. ваучер ще се възползват и възрастните, и младите хора, но 
това според него не е мярка за хотелите. 
Антония Мади е управител на хотел в Слънчев бряг. Тя обясни, че за съжаление малка част от персонала на хотела е 
ваксиниран. 
"Пред нас никога като бизнес не е налагано изискване или натиск да бъдем ваксинирани, нито като работодатели сме 
поставяли условие на нашите служители да се ваксинират", коментира Мади. 
И според нея всяка мярка, която насърчава туризма, е добра. За ваучерите тя смята, че по примера на Чехия би било добре 
да има ваучери за здравен туризъм. 
Миналата седмица министърът на туризма Стела Балтова имаше среща с бранша в Южното Черноморие, на която обеща, 
че в четвъртък ще се разгледа въпросът с отпадането на задължителния PCR тест за украинците, влизащи у нас. Това обаче 
не се случи. 
Христо Чапкънов от Съюза на собствениците в Слънчев бряг смята, че трябва да отпаднат всички ограничения за влизане в 
страната не само от съседни страни, а и от всички страни, в които епидемиологичната обстановка е близка до нашата или 
е по-ниска. 
"Каква е разликата на турист, който е дошъл от София на нашето Черноморие, и на който турист ние не искаме 
никакъв тест, и каква е разликата между това някой да дойде от Германия, Полша или Румъния, където процентът 
на ваксинирани е много по-голям от този в България, ние да му искаме тест", попита Чапкънов. 
 
√ След срещата Байдън - Путин: Малки отстъпки и големи различия  
Президентите на САЩ Джо Байдън и Русия Владимир Путин се съгласиха да започнат разговори за мерките по контрол на 
ядрените въоръжения и киберсигурността. Това стана ясно след първата им директна среща като президенти в Женева. 
Вашингтон и Москва ще върнат посланиците си, след като бяха изтеглени през март и април. 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2107
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjlib685ZvxAhUZgf0HHQHcDA0QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.grao.bg%2Fmetodology%2FDeklaraciqPo92Al3.doc&usg=AOvVaw2GHZCMc0wsmE3IdiaBRANQ
https://regna.grao.bg/
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Срещата проследиха специалните пратеници на БНТ Александър Марков и Владимир Богдански. 
Двете страни ще инициират Диалог за стратегическа стабилност, стана ясно след срещата, която продължи около 4 часа. 
Разговори за мерките по контрол на ядрените въоръжения и кибер сигурността на експертно ниво - за това са се 
договорили двамата лидери, обявиха самите те след края на разговорите. 
Двете държави най-вероятно ще обсъдят мерки за гарантиране възстановяването на Афганистан, Сирия и Либия. 
И Вашингтон, и Москва не търсят нова Студена война, затова отношенията им трябва да бъдат стабилни и прагматични.  
Спазването на човешките права не доведе до сближаване на позициите. Президентът Байдън обяви, че Вашингтон няма 
да спре да настоява за това, докато президентът Путин припомни сцените с нахлуватето в Капитолия през януари, както и 
движението "Блек лайвс метър" в САЩ. 
По Украйна, Беларус и съдбата на Алексей Навални несъгласията също остават. 
Това беше първата Среща между двамата президенти, откакто Джо Байдън влезе в Белия дом. Медии я описаха накратко 
така: "Малки отстъпки, големи различия". 
Ползотворна среща в конструктивен дух - така руският президент Владимир Путин , който пръв даде пресконференция, 
описа разговорите с Байдън. 
"Нямаше никаква враждебност , точно обратното - нашата среща протече принципно, по много теми нашите оценки 
се разминават, но беше показано желание да се разберем един друг и да търсим пътища за сближаване на позициите. 
Нищо не може да замени личния разговор между лидерите, обяви и американският президент Джо Байдън", каза 
президентът на Русия Владимир Путин. 
"Президентът Путин и аз споделяме уникална отговорност да можем да ръководим отношенията между две горди и 
могъщи държави. Тези отношения трябва да бъдат стабилни и предвидими, така че да позволят да си сътрудничим 
във взаимен интерес. Там, където има различия, искам президентът Путин да е наясно защо казвам това, което 
казвам", каза президентът на САЩ Джо Байдън. 
За ядрените оръжия двамата се договориха да започнат разговори на по-ниско ниво. За киберсигурността - Байдън е дал 
16 области с критична инфраструктура, които не бива да бъдат обект на кибератаки", каза президентът на САЩ Джо 
Байдън. 
"Подчертах пред него, че имаме значителни киберспособности и той го знае. Не знае какви точно, но знае, че ги имаме 
и ако нарушат тази основна норма, ще отговорим", каза президентът Байдън. 
Ще бъде решен въпросът с прибраните за консултация посланици. 
"Що се отнася до връщането на посланиците - американският в Москва, а руският - във Вашингтон - се съгласихме, че 
въпросът е решен. Посланиците ще се върнат на постовете си", каза Путин. 
По Украйна двамата постигат частично сходно разбиране, но за Беларус различията остават. 
"Посочих му непоклатимия ни ангажимент към суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Съгласихме се 
да преследваме дипломация, свързана с Минските споразумения", каза Байдън. 
Президентът на САЩ предупреди, че ако Алексей Навални загуби живота си, това ще има разрушителни последици за 
Русия. 
"Той беше обявен за издирване. Знаейки това, той се върна. Изхождам от факта, че той искаше, целенасочено се върна, 
за да бъдат задържан. Той направи това, което искаше", каза Путин. 
Наскоро руски съд забрани организацията на Навални. 
"В Съединените щати е приет закон за подкрепа на определени политически организации в Русия. В същото време 
Съединените щати обявиха страната ни за враг, публично казаха, че ще сдържат развитието на Русия. Въпрос - какви 
политически организации Съединените щати и други западни страни трябва да подържат в Русия, ако при това им 
заплащат. Споменатата от вас организация на Навални публично призоваваше към масови безредици", каза Путин. 
След срещата, според Байдън е станало ясно, че Русия не търси нова Студена война. 
"Очевидно е, казах му, че не е в интерес нито на вашата, нито на моята страна да влезем в нова Студена война. Той 
разбра. Но това не означава, че той е готов да отстъпи. Той все още се опасява, цитирам, че е обкръжен и ние искаме 
да го свалим", каза президентът на САЩ. 
Байдън заяви, че е посочил важността да има общи правила по пътя, които да се спазват от двете страни. Путин заяви, че 
някои от основните резултати на срещата са беглите знаци на доверие. 
Малки отстъпки и големи различия - така определиха медиите резултатите след ключовата среща между двамата 
президенти. 
 
БНР 
 
√ Еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакиду на посещение в София  
Европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду ще бъде днес на 
посещение в България. 
Кириакиду ще обсъди плановете за ваксинации с президента Румен Радев и със служебния министър на здравеопазването 
Стойчо Кацаров. 
Основните въпроси, които ще се обсъждат са стратегията на Европейския съюз за ваксините, разгръщането на 
националната кампания за имунизиране срещу Ковид и бъдещите действия по предложенията в рамките на съюза. 
След разговорите комисар Кириакиду и министър Кацаров ще посетят заедно мобилен пункт за имунизация срещу Covid-
19 на площад „Александър Батенберг“ в София. 
След това ще посетят УМБАЛ „Св. Анна“, където ще се срещнат с ваксинационните екипи. 
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√ Премиерът на РСМ Зоран Заев пристига на посещение в България  
Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев пристига на посещение у нас начело на делегация, в която е и 
външният министър Буяр Османи. Заев ще се срещне с президента Румен Радев и със служебния премиер Стефан Янев. 
Стефан Янев и Зоран Заев ще проведат разговор на 4 очи, а след това ще има и пленарно заседание. Задълбочаване на 
двустранния политически диалог, разширяването на партньорството и напредъкът в евроинтеграцията на Скопие са 
основните теми на разговорите. 
Посещението в София идва непосредствено преди Европейския съвет по общи въпроси, който ще се проведе другата 
седмица, във вторник, и ще бъде обсъждано началото на преговори за еврочленство на Скопие и Тирана. 
Преди визитата у нас самият Зоран Заев занижи очакванията и каза, че се съмнява да има пробив на 22 юни. 
„Ако се постигне решение – юху, супер. Ако не бъде постигнато, сигурно ще е положителна крачка към намиране на 
решение след формиране на политическо правителство. На 6 октомври е насрочен Европейски съвет за Западните Балкани 
в Словения, по време на словенското председателство. Това е следваща възможност, първата възможност е сега на 22 
юни, когато е Съветът по общи въпроси, а на 24-25 юни има Европейски съвет“. 
Преди днешните разговори служебният премиер Стефан Янев изрази надежда всички стъпки, които се правят сега да 
намерят отражение в позиция, която ще бъде разгледана от българския парламент в търсене на дълготрайно решение. 
„Надявам се практическите стъпки, които можем да направим между двете правителства, да намерят по-късно отражение 
и в позиция, която ще бъде разгледана от българския парламент, и да се търси дълготрайно решение, което е в интерес на 
европейската интеграция на всички страни от Западните Балкани“. 
 
√ МВнР: Изискванията за междуправителствена конференция със Скопие не са изпълнени  
Изискванията за провеждане на междуправителствена конференция с Република Северна Македония не са изпълнени - 
това съобщиха от българското Министерство на външните работи.  
Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета "Общи въпроси", което ще се 
проведе на 22-ри юни в Люксембург. 
От Външно министерство подчертават, че позицията на България по отношение на преговорната рамка за присъединяване 
на Република Северна Македония към Европейския съюз остава непроменена. Преговорната рамка следва да съдържа 
необходимите гаранции по отношение на изпълнението на Договора за приятелство и добросъседство от 2017-та година, 
каквито към момента не са налице. Заедно с това България остава отворена за диалог и предприема стъпки за укрепване 
на доверието и завръщане към прагматичен и конструктивен диалог, сочат от министерството на външните работи. 
 
√ НАП очаква заявления за подкрепа чрез оборотен капитал  
До 22 юни компаниите, чиито бизнеси са засегнати от ограничителните мерки срещу коронавирус през март и април, могат 
да подадат заявление за подкрепа чрез оборотен капитал в Националната агенция за приходите, припомнят от 
ведомството. 
Вече стотици компании са заявили необходимостта от такъв. 
Компаниите могат да получат до 10 или 20% от оборота си за предходен период като безвъзмездна подкрепа, припомнят 
от приходната агенция. 
Третата фаза от програмата се отнася за бизнеси, чиято дейност е засегната от заповедите на здравния министър за 
ограничителни мерки 22 до 31 март 2021 г. или до различни дати през април 2021. 
Общо 55 милиона лева ще бъдат насочени към малкия и среден бизнес. 
По първите две фази към компаниите бяха насочени 120 милиона лева. 
Подробности по кандидатстването може да бъдат открити на сайта на приходната агенция. 
 
√ Министър Асен Василев разпореди одит на Агенцията за държавна финансова инспекция  
Министърът на финансите Асен Василев разпореди одит на дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция, 
съобщиха от ресорното министерство. Оттам допълват, че директорът на агенцията Георги Начев е представил болничен 
лист до 17 юни, но не може да бъде открит на адресната си регистрация. 
Назначеният одит в Агенцията за държавна финансова инспекция е и заради сигнали за нарушения в дейността ѝ, 
включително при предоставянето на имот в курорта "Албена" за стопанисване от сдружение с нестопанска цел. Това е 
Асоциацията на експертите по финансов контрол в България, което е регистрирано август миналата година. 
Друга причина за назначената проверка е започването на обществени поръчки за ремонт на почивната база, след 
предоставянето ѝ на асоциацията. 
Още едно обстоятелство, наложило назначената от Асен Василев проверка, е невъзможността да се открие настоящия 
ръководител на агенцията Георги Начев. 
"Повече от едномесечното отсъствие на директора на агенцията в момент, когато от инспекцията се очаква да извърши 
проверки в ключови държавни институции и предприятия в енергетиката, здравеопазването, строителството, Българската 
банка за развитие и други структури силно възпрепятства работата на Министерството на финансите и изпълнението на 
възложените финансови инспекции", пише още в съобщението на финансовото министерство. 
Агенцията за държавна финансова инспекция е една от институциите, отговорни за контрола на обществените поръчки у 
нас. 
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√ И председателят на Патентно ведомство е освободен  
Със заповед служебният премиер Стефан Янев е освободил и председателя на Патентно ведомство Петко Николов.  
Мотиви не се съобщават. На поста е назначена Владя Борисова.  
Тя е била член на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство от 2017 година досега. 
 
√ Пак провал на концесията за летище Пловдив  
Правителството прекрати процедурата за определяне на концесионер на летище Пловдив. Причината е, че до крайния 
срок -  23 февруари тази година  -  не е подадено нито едно заявление и оферта. Няма постъпило искане за удължаване на 
определения срок. 
Предвижда се да бъде извършен независим анализ за целесъобразността и възможностите за откриване на нова 
процедура като се вземат предвид тенденциите за развитието и възстановяването на авиационната индустрия вследствие 
на пандемията от COVID-19. 
Това е пореден опит на отдаване за летището на концесия, който завършва с неуспех. 
 
√ Проф. Григорова: С една среща между Путин и Байдън няма да се оправят отношенията Русия - САЩ 
Русия ще настоява пред САЩ да няма ракети със среден обсег в Европа, смята тя 
Интервю на Петър Волгин с проф. Дарина Григорова в предаването ''12+3'' 
"Най-важното очакване на Русия от срещата в Женева е САЩ да гарантират, че няма да има разпространение на ракетите 
със среден обсег в Европа. Това е много важно за сигурността на Руската федерация. Това е най-болезненият въпрос, който 
ще бъде и ключов от руска и може би и от европейска гледна точка". Този коментар направи пред БНР проф. Дарина 
Григорова, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски". 
Според нея има "завой от вътрешно политическите русофобски приказки, които бяха в основата на кампанията на Джо 
Байдън": 
"Това показва, че външната политика е едно, а вътрешнополитическата реторика е съвсем друго нещо. Вероятно 
прагматизмът все пак ще надделее. Надеждите на Русия са, че Байдън има професионален екип, с който да се работи, а не 
непрофесионален, какъвто елемент имаше при администрацията на Доналд Тръмп". 
Проф. Григорова прогнозира, че Джо Байдън ще е приемник на Тръмп по отношение на санкциите към Русия, въпреки че 
идеологически е негов противник: 
"Идеологическата агресия на САЩ ще се отрази и върху нас - най-малкото с натиск за Истанбулската конвенция". Тя беше 
категорична, че за България ще бъде важно да няма идеологически натиск. 
Във връзка с твърденията, че може би ще има настояване от Вашингтон България да не пречи на Северна Македония по 
пътя към ЕС, тя подчерта: 
"Това, че има приказки за натиск, не означава, че реалността не устройва САЩ - РСМ е в НАТО под контрола на Вашингтон, 
а да не е под контрола на Брюксел".  
По думите на проф. Дарина Григорова с една среща между Путин и Байдън няма да се оправят отношенията между Русия 
и САЩ. Тя определи като позитивен фактът, че има диалог между двамата президенти. 
Интервюто на Петър Волгин с проф. Дарина Григорова в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Борел: Енергийният преход на ЕС ще засегне критично Русия  
"Енергийният преход на ЕС ще засегне критично Русия от гледна точка на енергийния микс" - това каза върховният 
представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел при представянето на съвместното изявление с 
Европейската комисия  за отношенията между Общността и Русия. 
Предложението за подхода към Русия ще бъде обсъдено на заседанието на европейските лидери следващата седмица. 
Комисията и Борел предлагат да се действа по три начина - отговор, сдържане и сътрудничество, последното като 
стимулиране на контактите между хората и подкрепа за руското гражданско общество. 
"Смятаме, че част от руската финансова олигархия има финансови интереси в Европа и притокът на ресурси към тези хора 
трябва да се контролира по-сериозно", каза Борел. Той добави, че това може да се използва като лост и даде следния 
пример: 
„75 на сто или 3/4 от всички преки чуждестранни инвестиции в Русия идват от фирми в ЕС. 3/4 от капитала, който увеличава 
икономическата инфраструктура и производствения капацитет на руската икономика, е наш капитал. 40 на сто от руския 
бюджет идва от износ на нефт и газ. И ние сме голям вносител. Така че със сигурност лостове има“. 
Борел допълни, че "Северен поток 2" не е приоритет на ЕС, тъй като не води до диверсификацията на енергийните 
източници. 
 
√ Институтът Ifo понижи прогнозата си за растежа на германската икономика  
Германската икономика ще нарасне тази година по-слабо от досега очакваното, тъй като проблемите с доставките в 
промишлеността ще ограничат производството, прогнозира в сряда икономическият институт Ifo. 
Според новите прогнози БВП на Германия се очаква да нарасне с 3,3% през 2021 г., което е с 0,4 проценти пункта по-слабо 
спрямо предишната прогноза на института от март. 
За 2022 г. обаче вече се залага на икономически растеж от 4,3% при предишна прогноза за по-слаба експанзия от 3,2 на 
сто. 
Въпреки занижената тазгодишна прогноза, институтът Ifo посочи, че икономиката на Германия може да достигне 
предпандемичните си нива още през третото тримесечие на настоящата година. 

https://bnr.bg/post/101483947/okolo-4-5-chasa-sa-predvideni-za-razgovorite-mejdu-baidan-i-putin
https://bnr.bg/post/101484225/prof-grigorova-rusia-shte-nastoava-pred-sasht-da-nama-raketi-sas-sreden-obseg-v-evropa
https://bnr.bg/post/101484359/josep-borel-predstavi-novia-podhod-na-es-kam-rusia
https://bnr.bg/post/101484359/josep-borel-predstavi-novia-podhod-na-es-kam-rusia
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"В краткосрочен план пречките при доставката на първични продукти за промишлеността задържат икономическия 
растеж", посочи икономистът от института Ifo Тимо Волмерсхайзер и добави: "Възстановяването, което е силно само по 
себе си поради новото отваряне на икономиката, ще набере скорост малко по-късно, отколкото очаквахме през пролетта". 
Занижените прогнози са факт само ден, след като германските автомобилни компании "Даймлер" (Daimler) и "Фолксваген" 
(Volkswagen) заявиха, че съкращават работното време в някои от заводите си, тъй като автомобилната индустрия по целия 
свят продължава да страдат от недостига на полупроводникови чипове. 
Възстановяването от коронавирусната пандемия и затрудненията при доставките на чипове, дърводобивен материал и 
други суровини повишават цените. Това накара институтът Ifo да прогнозира, че инфлацията в Германия ще скочи до 2,6% 
тази година след слабо нарастване с 0,6% през 2020 г., преди обаче да се забави до 1,9% през 2022 г. 
Според последния доклад силното възстановяване вероятно ще доведе до засилване на вътрешното търсене и 
респективно на вноса, който се очаква да надмине износа през 2021 и 2022 година. 
Това от своя страна ще помогне да се намали големия излишък по текущата сметка на Германия до 5,8% от БВП през 2021 
г. и до 4,9% през 2022 г., което ще го сведе под индикативния праг на Европейския съюз от 6% за първи път от много години, 
каза водещият немски институт. 
Новата прогноза на Ifo за растеж на германската икономика е по-малко оптимистична от тази на Бундесбанк, според която 
БВП ще нарасне с 3,7% през тази година и с 5,2% през следващата година. 
За разлика от Бундесбанк обаче, институтът Ifo очаква разходите на домакинствата да бъдат в по-малка подкрепа за 
икономическия растеж, тъй като много потребители е малко вероятно да похарчат всички спестявания, натрупани по време 
на противоепидемичните локдауни, отбеляза Тимо Волмерсхайзер. 
Институтът Ifo прогнозира, че нивото на германската безработица ще достигне 5,8% през 2021 г. и ще намалее до 5,2% 
следващата година. 
 
√ ЕК одобри плана за икономическо възстановяване на Португалия 
Първите средства могат да бъдат предоставени още през юли  
В сряда Европейската комисия одобри плана на Португалия за възстановяване след пандемията и за трансформация в по-
екологична и дигитализирана икономика. Това е първото подобно одобрение в рамките на 27-членния единен блок, 
предаде Ройтерс. 
Според този Механизъм за възстановяване Португалия ще получи 13,9 милиарда евро безвъзмездни средства и 2,7 
милиарда евро заеми до 2026 година. 
"Днес Европейската комисия реши да даде зелена светлина на плана за възстановяване и устойчивост на Португалия на 
стойност 16,6 милиарда евро, първият одобрен от Комисията", се посочва в изявление на председателя на ЕК Урсула фон 
дер Лайен. 
"Реформите и инвестициите, съдържащи се в този план, ще позволят на Португалия да излезе от кризата с Covid-19 по-
силна, по-устойчива и по-добре подготвена за бъдещето", каза тя. 
Урсула фон дер Лайен също така отбеляза, че първоначалното изплащане на част от планираните средства от фонда за 
възстановяване трябва да дойдат през юли. 
"Планът ясно отговаря на взискателните критерии, които сме установили съвместно", сподели Фон дер Лайен пред 
репортери след среща с португалския премиер Антониу Коща в Лисабон. "Няма съмнение, че това ще трансформира 
сериозно икономиката на Португалия", допълни тя. 
Ройтерс напомня, че през април Лисабон беше първата столица, която официално представи плана си в Брюксел, 
очаквайки програмата за възстановяване да увеличи БВП на Португалия с 3,5% до края на 2025 г. в сравнение с това, което 
би било без наличието на тези средства. 
Икономиката на Португалия, която е силно зависима от туризма, се сви през 2020 г. със 7,6% - най-дълбоката рецесия в 
страната 1936 година. 
Португалия има желание да използва почти 14-те милиарда евро безвъзмездни средства от ЕС до 2026 г., както и около 
2,7 милиарда евро под формата на земи от пакета на ЕК за възстановяване от пандемия на обща стойност 750 млрд. евро, 
в опит да рестартира икономиката и да увеличи конкурентоспособността. 
Страната планира да предостави около 5 милиарда евро на компаниите, засилвайки собствения им капитал, подкрепяйки 
инвестициите в иновации, по-екологични производствени процеси и цифрови инструменти и умения. 
Планът предвижда и десетки инвестиционни проекти в здравеопазването, социалните жилища и инфраструктурата. 
Правителството в Лисабон прогнозира икономически растеж от 4% тази година, докато централната банка на страната 
повиши по-рано през деня своята прогноза до 4,8% от 3,9% предишна оценка, очаквайки рязко увеличение на 
инвестициите. 
 
√ Премиерът на Каталуния отказа да приеме краля на Испания при пристигането му в Барселона  
Премиерът на Каталуния Пере Арагонес и кметът на Барселона Ада Колау отказаха да приемат краля на Испания Фелипе 
Шести при пристигането му в каталунската столица за годишната среща на икономическите делегации на Испания и Южна 
Корея. Те обаче бяха принудени да разговарят по протокол с монарха заради присъствието на президента на Южна Корея 
Мун Дже-Ин. 
Това е първата, макар и кратка, среща между крал Фелипе Шести и Пере Арагонес, откакто той отново пое поста премиер 
на Каталуния. Каталунските власти скъсаха отношенията си с монарха след речта му на 3 октомври 2017 година, 2 дни след 
неуспешния опит за референдум и отцепване на автономната област. Сега двамата разговаряха в продължение на 3 
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минути, без да направят обща снимка, след което Пере Арагонес напусна хотела, където беше вечерята на двете бизнес 
делегации.  
Според испанската преса това е знак за смекчаване на обтегнатите отношения между короната и автономния регион, а 
според каталунските медии разговорът е бил наложителен заради важността на бизнес отношенията между Южна Корея 
и Каталуния и посещението на президента Мун Дже-Ин. Регионалното правителство реши, че премиерът ще присъства 
вече на всяко важно за Каталуния събитие, дори и кралят да е там, защото дневният им ред няма да зависи от този на 
монарха, заяви говорителят Патриша Плая. 
 
√ Дистанционната работа може да причини загуба на 6 милиона работни места във Великобритания  
Една пета от работата, базирана в Обединеното кралство, може да бъде възложена на други страни след коронавирусната 
пандемия, заплашвайки по този начин загубата на значителна част от добре платената трудова заетост на Острова. 
Това твърди Института за глобални промени на бившия премиер Тони Блеър, който предупреждава, че 5,9 милиона 
работни места във всякакви сектори на икономиката - от графични дизайнери до програмисти - много от които досега бяха 
базирани в Лондон и Югоизточна Англия, са изложени на риск от трайно преместване извън британските граници. 
"Ако не бъде адресирано, възлагането на външни изпълнители и отдалечаването на тези работни места би имало 
политически, икономически и социални последици подобни на загубата на работни места в производството през 70-те 
години на миналия век, но в ускорена времева рамка“, посочва докладът на института на Тони Блеър, публикуван в сряда 
и цитиран от агенция Блумбърг. 
Предупреждението подчертава постоянните промени на пазара на труда, предизвикани от пандемията Covid-19. 
"Масовият експеримент" с дистанционната работа означава, че компаниите, загрижени за своите разходи, могат да решат 
да запазят само основния си персонал, необходим за работа и за вземане на решения, се казва още в доклада. 
Институтът, основан от бившия премиер Тони Блеър, призова правителството да се справи с заплахата чрез подобряване 
на инфраструктурата - като грижи за децата и 5G широколентова свързаност, както и чрез обучения, особено в областта на 
поведенческите умения. 
Според доклада работните места, изложени на риск да бъдат изнесени трайно зад граница, включват 1,7 милиона в 
областта на финансите, научните изследвания и недвижимите имоти. 
Данни на британската национална статистика показват, че 58% от компаниите, които искат да се продължи с повече работа 
от вкъщи, са мотивирани за това от намаляване на разходите, като например за наеми на офиси в градските центрове. 
 
√ Байдън и Путин доволни от срещата, но различията остават  
Американският президент Джо Байдън и руският държавен глава Владимир Путин се споразумяха в Женева Вашингтон и 
Москва да организират разговори за киберсигурността и контрола върху новите и опасни оръжия. Двамата договориха 
също да бъдат върнати посланиците на САЩ и Русия в съответните столици. 
Байдън подчерта, че Русия не иска нова Студена война и че има реална възможност за подобряване на отношенията 
въпреки множеството различия между тях: 
„Ясно казах на президента Путин, че ще продължим да повдигаме въпроса за основните човешки права. Обсъдих 
предложението обекти от инфраструктурата, които са от критична важност, да бъдат недосегаеми за атака чрез кибер или 
други средства. Дадох им списък с конкретни обекти, съгласно американската политика от енергийния сектор и водните 
системи. Тонът на цялата среща беше добър, положителен“, подчерта американският президент. 
Путин описа Байдън като опитен държавник и заяви, че двамата разговарят на "един и същи език". 
„Според мен ние се държим абсолютно адекватно за заплахите, пред които сме изправени. Смятам, че за да може 
ситуацията да бъде наистина стабилна трябва да се договорим за правила на поведение във всички области, които 
обсъдихме – стратегическа стабилност, киберсигурност, разрешаване на регионални конфликти. Мисля, че можем да се 
договорим по всички тези въпроси“, заяви руският държавен глава след срещата си с Джо Байдън в Женева. 
 
√ Китай и Русия ще построят международна станция на Луната през периода 2026–2035 г.  
Русия и Китай ще започнат изграждането на международна научна станция на Луната през 2026 г. и ще я завършат до 2035 
година, потвърди в сряда Китайското национално космическо управление (CNSA). 
Екипите ще извършат необходимите технологични договорености и ще транспортират товари между 2026 и 2030 г., след 
което ще се включат в инфраструктурни работи по изграждане на лунната станция. 
Междувременно те ще стартират шест съвместни мисии, които ще наблюдават околната среда и ще предоставят 
информация за подготвителната работа. 
Още през април CNSA и руската държавна корпорация за космически дейности "Роскосмос" анонсираха плановете си за 
изграждане на Международната научна лунна станция (ISLS), като месец по-рано правителствата на Русия и Китай 
подписаха меморандум за разбирателство относно създаването на подобна станция на Луната. 
Снощи ръководителят на НАСА Бил Нелсън говори пред Сенатската комисия по бюджетни кредити, като предупреди за 
предстоящото руско-китайско съобщение за съвместно сътрудничество в проекти за изследване на Луната. Нелсън 
отбеляза, че трябва да се следи това космическо сътрудничество. 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101484535/baidan-sled-sreshtata-s-putin-napravih-tova-za-koeto-sam-doshal
https://bnr.bg/horizont/post/101484509/putin-poslanicite-shte-se-zavarnat-saotvetno-v-moskva-i-vashnigton
https://bnr.bg/post/101433930
https://bnr.bg/post/101433930
https://bnr.bg/post/101483942
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Дума 
 
√ Правителството сменя и шефа на Разузнаването  
Правителството предлага председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Атанас Атанасов да бъде освободен от поста, 
а неговото място да заеме Антоан Гечев. За решението съобщи говорителят на служебния кабинет Антон Кутев. 
Това се прави в контекста на необходимостта да се гарантира устойчивостта на системата за защитата на националната 
сигурност на Република България. Под ръководството на г-н Атанас Атанасов Държавна агенция „Разузнаване“ е 
осъществявала своята дейност при неспазване на презумпцията за обективност, безпристрастност и политическа 
неутралност, обяви част от мотивите за смяната Кутев. 
Съгласно закона за ДАР, същата следва да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента на РБ, 
на председателя на Народното събрание и на министър-председателя. Налице е нарушаване на този принцип по 
отношение на разузнавателна информация, предоставяна на президента. Във връзка с това се прие и още едно 
постановление за назначаване на Антоан Гечев за председател на ДАР, добави говорителят на правителството. 
Правителството реши още да предложи за освобождаване от поста зам.-председател на ДАНС Недялко Недялков и на 
негово място да бъде назначен Станислав Станчев, съобщи Кутев. 
 
√ Стоилов откри фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията  
Редица нарушения в Агенцията по вписванията е установила проверка на правосъдното министерство. За тях съобщи на 
брифинг служебният министър Янаки Стоилов и добави, че на база на откритите нарушения освобождава досегашния 
директор Габриела Козарова и на нейно място назначава Даниела Митева. 
В Агенцията по вписванията са установени нарушения. Някои от тях са нарастване на броя на необработените годишни 
финансови отчети, към момента достигат почти 1 милион, каза Стоилов. ЕК е започнала процедура за нарушение за 
неизпълнение за свързването на Търговския регистър към информационната система на бизнес регистрите, което е 
трябвало да стане преди 4 години. Забавя се създаването на регистър за оповестяванията и пълномощниците. 
Одитът е установил също, че през миналата година Агенцията по вписванията сключва договор с „Информационно 
обслужване”, то определя цените и е изпълнител на договора, стойността е 1 млн. лева без ДДС. При положение, че за 
подобна дейност, в МП има изградена система за видеонаблюдение на три сгради на стойност от 100 000 лева без ДДС. 
Разликата е 10 пъти, подчерта Стоилов. 
Той съобщи още, че се извършват проверки на големите обществени поръчки, както и на затворите. 
 
√ Стъки и "Ипон" взимали милиони от проекти в спортното министерство  
Как фирми и организации, близки до ГЕРБ и Бойко Борисов, печелят проекти за превенция на хазарта и наркотичната 
зависимост? За източването на милиони левове под формата на програми за превенция съобщиха днес спортният 
министър Андрей Кузманов и говорителят на правителството Антон Кутев. 
Става въпрос за проекти в Министерството на младежта и спорта, свързани с младежки дейности, превенция на хазарта и 
превенция на наркотични зависимости. Въпросните конкурси са се провеждали без външни оценители и без критерии за 
участие. Повечето фирми, маскирани като НПО-то заработват милиони левове, а в регистрите им се откриват свързани 
лица. Министър Кузманов цитира две от организациите - Федерацията по ММА на Станислав Недков - Стъки и спортен клуб 
"Ипон". Стъки бе сред най-активните организатори на протестите срещу Румен Радев и в защита на Бойко Борисов. А 
спортен клуб "Ипон" се свързва директно с бившия премиер и лидер на ГЕРБ. 
Говорителят на кабинета Антон Кутев разясни, че имало фирми, които през годините са печелили средства по програмата 
с идентични проекти. Проектите, които печелят тази година, всичките или голяма част от тях до такава степен са сходни, че 
спокойно можем да кажем, че са отпечатани на един и същи принтер. Лично аз подозирам, че принтерът се намира в 
самото министерство, коментира Кутев. Той обясни още, че програмата „Национална програма за изпълнение на 
младежките дейности по чл.10а от Закона за хазарта“ работи от 5 години. 
Интересните неща са няколко – има фирми, които през цялото време са почти идентични с еднакви проекти и печелят. 
Тоест всяка една година с една и съща програма се взимат пари, уточни Кутев.  
Три от четирите организации, които са спечелили големите суми от по 670 хил. лева, се свързват по един или друг начин с 
едно лице, то се нарича Петър Коларов, обясни Кутев. Коларов е финансов директор на в. „24 часа“. Става дума за над 2 
млн. лв. само за тази година. Част от финансирането към НПО-тата са всъщност на спортни дейности. Спортен клуб „Ипон“ 
през всичките тези години е взимал пари по програмата за неправителствени организации, въпреки че е спортен клуб, каза 
още Кутев. 
Другият спортен клуб, който през цялото време е бил финансиран е Федерацията по ММА. 
Станислав Недков – Стъки всъщност е взимал 200 хил. лева годишно за финансиране на спортния клуб, а накрая взима и 
220 хил. лева вече като НПО, от които 120 хил. лева само през тази година, каза говорителят на правителството. Според 
него над 1 млн. лева е било финансирането, което Стъки е получил. 
Сега можете да разберете защо протестира пред Президентството, а не пред Министерството на спорта, добави Кутев. 
 
√ Планът за възстановяване и устойчивост ще бъде представен в ЕК до края на юли  
Националният план за възстановяване и устойчивост ще бъде представен в Европейската комисия до края на юли. Това 
каза служебният министър на туризма Стела Балтова по време на кръгла маса в Бургас на тема: "Национален план за 
възстановяване и устойчивост на Република България и мястото на туризма (в частност здравния туризъм) в него". Тя 
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допълни, че след това ще бъдат необходими два месеца на ЕК, за да го прегледа и одобри. Тогава ще могат средствата да 
дойдат в българската икономика, пише БТА . 
Това, че планът не е бил внесен до края на април, не означава, че средствата ще бъдат загубени, изтъкна Балтова. Тя 
припомни, че по време на първото заседание на служебния кабинет е бил поставен въпрос за включването на туризма в 
дейностите на плана. Това е било направено, защото, когато е била правена рамката миналото лято, върху която се 
изгражда целият план, туризмът въобще не е бил подал заявка. 
 Туризмът обаче може да се включи и през другите приоритетни сектори, добави служебният министър. Затова е 
предложено туристическите предприятия да се включат като бенефициенти във Фонда за енергийна ефективност. За 
реализиране на мерките за енергийна ефективност на местата за настаняване са предвидени 240 млн. лева. 
 По отношение на дигитализацията вече има яснота, че малките и средни предприятия ще бъдат финансирани. Ще се следи 
много внимателно и по Фонда "Зелен преход", за който са планирани 250 млн. лева от Механизма за възстановяване и 
устойчивост. 
Стела Балтова обърна внимание, че има и други възможности за финансиране на проекти, които са извън плана. 
Министерството на туризма работи и в тази насока, защото има необходимост от преминаване към съвременен подход за 
стратегическо планиране, за развитие на туристическия продукт, за интелигентно управление на туризма както на 
национално, така и на регионално ниво. 
 
√ Петър Витанов: България не решава нито един генерален проблем с Плана за възстановяване и устойчивост 
България няма да реши нито един генерален проблем през Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза 
ръководителят на българските социалисти в ЕП Петър Витанов в студиото на „Денят на живо“ по Нова Нюз. Според него 
документът е подготвен хаотично, без стратегически цели и с неясна посока. А служебното правителство няма как само за 
месец да промени нещо генерално и да навакса пропуснатото. 
„С Плана трябваше поне да стартираме енергийния преход в България. Няма как да имаме зелен преход, без да имаме 
енергиен преход. Имаме огромен проблем с въглищните централи. От 12 години се знае, че той ще възникне, но 
правителството го замиташе под килима. С какво ще се заменим Мариците. Това трябваше да е фокусът на правителството 
и тези огромни средства, които идват по Плана, можеха да помогнат за този безболезнен енергиен преход“, коментира 
Витанов. 
Евродепутатът отбеляза, че няма стратегически план и за развитието на туризма. 
„В България туризмът носи 10 процента от брутния вътрешен продукт, но ние нямаме една мярка, която да е свързана с 
него“, каза Витанов и добави, че в Плана за възстановяване и устойчивост няма нито ред и за т.нар „зелен транспорт“. 
Според Петър Витанов не могат да се очакват чудеса само за месец, защото няма как да се направят корекции в 
стратегически документ, който би трябвало да се подготвя много по-дълго време. 
„Планът не беше подготвен своевременно и служебното правителство няма много ходове. Ако не бъде внесен юли, следва 
септември, което ще е пагубно за България“, каза още Витанов. 
Социалистът прогнозира, че един от най-важните сектори в икономиката ни – туризмът вече няма да е същият. 
„За съжаление туризмът няма да се върне в същия вид. Този, който познавахме до момента - на много хора, струпани в 
едно пространство, с много услуги на едно място, няма да е възможен занапред“, каза Витанов и добави, че хората се 
страхуват за здравето си след ковид-епидемията. 
„На преден план излиза друг вид туризъм – балнео, спа, здравен. Ние смятаме, че нашата държава, като член на 
Европейския съюз, има много предимства. Да се съревноваваш с Турция, Гърция, Хърватия не е целесъобразно предвид 
факта, че те имат и по-голяма морска ивица, и по-дълъг сезон. Ние обаче имаме предимство в термалните и минерални 
извори“, смята Витанов. 
И още един аргумент защо българският туризъм трябва да се развива в тази посока - 92 български общини имат условия 
да го правят. 
Витанов припомни и предложението след ковид-кризата да бъде направена програма за ваучери в Европа, които да бъдат 
финансирани от Европейския съюз и да са предназначени за хора над 60 години. 
„Ако Европа стимулира тази програма и помогне на възрастните хора да се възстановяват, това може да даде 
допълнителен тласък на туризма, ще налее допълнителни средства на икономиката и бизнеса“, коментира Витанов. 
По повод отчета на служебното правителство, Петър Витанов е на мнение, че то не надвишава своите правомощия, защото 
в обществото се е създала голяма нетърпимост към корупцията и са необходими разкрития за това, което се е случвало 
през изминалите години. Западната преса също следи под лупа случващото се в София, а публикациите за страната ни 
евродепутатът нарече „убийствени“. 
 
Мениджър 
 
√ Над 60% от фирмите, плащащи корпоративен данък, са се отчели пред НАП  
Над 60 на сто от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 14 дни преди настъпването 
на крайния срок, съобщиха от Националната агенция за приходите.  
Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат като 
еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишават 63 000.  
От НАП напомнят, че срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски 
за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане е 
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30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация с общия размер 
на дължимите за предходната година осигурителни вноски.  
30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху 
приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на 
Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.  
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, 
чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/квалифициран електронен подпис (КЕП). 
 
√ Безплатните почивки за ученици - от 1 юли до 14 септември  
Правителството прие програмата "Отново заедно", благодарение на която 30 000 ученици и учители ще могат да се 
възползват от безплатна почивка. Програмата, която ще струва на държавата 15 милиона лева, ще се реализира в периода 
от 1 юли до 14 септември. Тя ще обхваща туристически пакети за 6 дни на стойност 500 лв. на ученик. Това обяви по време 
на брифинг министърът на туризма Стела Балтова.  
"В туристическите пакети ще бъдат включени възможност за настаняване в категоризирани туристически обекти и участия 
в креативни събития. Да посещават музеи, арт събития. По този начин ще бъдат подпомогнати всички части на 
туристическия бизнес: местата за настаняване, туроператорите, музеите, екскурзоводите. Местата за настаняване обаче 
трябва да са категоризирани, може с една, може и с пет звезди", поясни Стела Балтова.  
На брифинга стана ясно, че МОН ще включи в крайния текст на програмата примерни критерии, които педагогическите 
съвети да използват при подбора на участниците. Те са свързани с продължителността на дистанционното обучение, 
успеха в хода на обучението, здравният и социалният статус. Освен това, няма да бъде необходимо родителите да 
доплащат средства за почивката на децата. 
Кандидатстването по програмата ще става на два етапа. "Първият етап е до 31 юли и, ако останат свободни средства - от 1 
до 31 август", обясни министърът на образованието проф. Николай Денков.  
Запазва се максималната бройка за всяко училище от 165 участника. Всяко училище при кандидатстване трябва да 
представи оферти от 3 туроператори и мотивирано решение защо е избрало едни от тях. И още, задължително трябва да 
се спазва Наредбата за ученическите пътувания.  
 
√ ЕС вдига забраната за пътувания от САЩ и 7 други държави  
Държавите членки на Европейския съюз се споразумяха да премахнат ограниченията за пътуване, свързани с 
коронавирусната пандемия, за пътници от осем държави и територии, включително САЩ, заявиха в сряда официални 
представители и дипломати от ЕС, цитирани от Франс прес.  
"Белият списък" на държавите и регионите, освободени от забраната за пътуване, ще бъде разширен с включването 
на Албания, Северна Македония, Сърбия, Ливан, САЩ, Тайван, Макао и Хонконг, казаха още те.  
Това означава, че пътувания от несъществено значение ще бъдат разрешени за посетители от общо 13 дестинации, след 
като промените влязат в сила.  
По-рано днес имаше други информации, които намекваха, че европейските власти ще премахнат задължителната 
карантина за всички посетители от САЩ, независимо от ваксинационния статус на пътуващите.  
 
√ ЕЦБ трябва да обмисли използването на „хеликоптерни пари“  
Европейската централна банка трябва да обмисли използването на така наречените „хеликоптерни пари“, за да подкрепи 
инфлацията, ако растежът на цените остане слаб след пандемията. Това мнения изрази френския мозъчен тръст Council of 
Economic Analysis (CEA), цитиран Блумбърг. 
Хеликоптерните пари представляват финансов инструмент, при който централна банка печата пари и ги раздава директно 
на гражданите. 
От мозъчният тръст отбелязват, че ЕЦБ не успява да постигне устойчиво целта си за инфлация от 2015 г. насам, въпреки 
отрицателните лихви и количествените облекчения . В същото време тези инструменти повдигнаха въпроси относно 
въздействието на политиката на централната банка върху неравенството и нейната независимост от правителствата на 
страните членки. 
„Добавянето на този инструмент към паричната политика би ограничило постоянното увеличение на мащаба на 
програмите за закупуване на активи и техните странични ефекти“, коментират Фелипе Мартин, Ерик Монет и Ксавиер Рагот 
от CEA. 
„Предвид несигурността около излизането от кризата с COVID-19, считаме, че тази стратегия за подсигуряване трябва да 
бъде взета предвид, след като ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса бъдат премахнати“, 
добавят те. 
Досега ЕЦБ е похарчила повече от 4 трлн. евро по двете си основни програми за закупуване на облигации, като 
същевременно с това централната банка поддържа депозитната си лихва на ниво от минус 0,5% и на практика субсидира 
банките с дългосрочни заеми. Макар че икономическото възстановяване доведе до ръст на годишната инфлация през май 
до 2% - малко над целта на ЕЦБ, очакванията са този феномен да бъде временен и инфлацията отново да се понижи. 
От CEA признават, че хеликоптерните пари са се считат за противоречив инструмент, но те смятат, че тази политика може 
да бъде използвана в „краен случай“. 
От мозъчният тръст изчисляват, че директни парични трансфери до гражданите в обем на 1% от икономическо 
производство ще доведат до ръст на инфлацията с 0,5 процентни пункта в рамките на година. Тази мярка се равнява на 

https://inetdec.nra.bg/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
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около 385 евро на човек – значително по-малка сума от тази, която американското правителство раздаде на домакинствата 
като част от пакета си от фискални стимули. 
Мярката ще трябва да бъде координирана с фискалните политики, така че правителствата да не й противодействат чрез 
увеличение на данъците. 
„Ако въвеждането на хеликоптерни пари успее да върне нивото на инфлацията към целевата му стойност, това ще позволи 
по-бързо нормализиране на паричната политика, както по отношение на покупките на активи, така и за лихвените 
проценти“, казват от CEA. 
 
√ Брюксел изключи 10 големи банки от набирането на заема за възстановяване  
Европейската комисия изключи някои от най-големите инвестиционни банки от възможността да участват в първичното 
предлагане на емисията облигации за финансиране на възстановяването на европейската икономика от глобалната 
пандемия. Както е известно, ЕК планира за тази цел да набере  800 млрд. евро дълг от капиталовите пазари.  
Изключените банки са тези, които по-рано са извършвали нарушения срещу конкуренцията, предаде Ройтерс. 
“Еврокомисията внимателно ще провери дали банките, които са били виновни за нарушаването на антимонополните 
закони, са взели достатъчни мерки да преустановят въпросните практики и за предприели стъпки за предотвратяването на 
тяхното ново проявление“, се казва в съобщение на ЕК. 
„Докато трае тази проверка въпросните институции ще бъдат допуснати до мрежата от първични дилъри, но няма да бъдат 
поканени да извършват индивидуални синдикирани транзакции“, обясняват още от ЕК. 
Първични дилъри са онези банки, които продават дълговите облигации директно на крайните инвеститори, за което 
вземат такси на стойност милиони евро. 
В съобщението обаче не се казва кои са въпросните банки. 
Говорител на Комисията е допълнил, че става дума за 3 доказани случая на картелни споразумения, през последните 3 
години, в които са участвали общо 10 банки. Сред тях са и някои от най-големите банки, първични дилъри. 
Ройтерс припомня, че през април и май тази година ЕК глоби Bank of America, Credit Agricole, Natixis, Nomura, Natwest 
markets (бившата RBS) и UniCredit за два случая на картелни споразумения. 
Deutsche Bank също беше част от един от тези картели, но не беше глобена, тъй като разкри информация за договорките 
пред ЕК. 
Британската Barclays и американските Citigroup, JPMorgan и Natwest бяха глобени през 2019 г. за манипулиране на пазара 
за паричен обмен. 
Тези банки са сред 39-те първични дилъри на синдикиран дълг в ЕС, които правят огромни печалби от въпросните сделки. 
Всички банки, споменати от Ройтерс са отказали коментар. 
 
√ Жените в Лондонското сити посочиха какво блокира кариерното израстване  
Посредствените мениджъри мъже на шефски постове спират кариерното развитие на жените в сектора на финансите. Това 
показвата резултати от анкета, проведена сред жените в Лондонското сити от организацията Women in Banking and Finance, 
цитирана от британското издание Файненшъл таймс. 
Изследването също така показва, че има тенденция сред такива мениджъри фиктивно да демонстрират емпатия към 
колегите си от другия пол, защото осъзнават, че това поведение ще им спечели дивиденти. 
В същото време мъжете могат да прогресират в професията дори и да правят повече грешки от жените, посочва още 
изследването. 
Изследването включва мненията на жени, работещи в банковия сектор, управлението на активи, финтек и застраховане 
във Великобритания. 
Според ръководителя на проекта Грейс Лордан до постигането на равновесие между  половете в сектора има да се извърви 
още дъгъл път, въпреки че е постигнат напредък. Според него „леката“ дискриминация е по-трудно преодолима. „През 80-
те години много добре се усещаше кога някой е негативно настроен спрямо теб, докато сега това отношение е много по-
трудно доловимо. На жените не им се дават възможности, техните идеи се представят по погрешен начин или се отчитат 
като нечия чужда инициатива“, добавя още той. 
 
√ Кристалина Георгиева: Ваксините са най-важната икономическа политика тази година  
Политиката по отношение на ваксините е по-важна от всички останали икономически политики през тази година, докато 
светът опитва да се възстанови от кризата, предизвикана от коронавируса. Това заяви управляващият директор на 
Международния валутен фонд Кристалина Георгиева по време организираната от Си Ен Би Си конференция Global Evolve. 
„През тази година, а вероятно и през следващата, политиката на ваксинация ще бъде най-важната икономическа политика. 
Тя може да бъде по-значима дори от фискалната политика“, коментира Георгиева. 
„Едно от необходимите условия за постигане на устойчиво високо ниво на икономически растеж по света е да се 
ваксинират всички хора. Това все още не е постигнато. В момента имаме ваксинация на две скорости, която трябва да бъде 
преодоляна“, добави тя. 
През април МВФ заяви, че краят на кризата „става все по-видим“. Тогава финансовата институция повиши прогнозите си 
за възстановяване на световната икономика на база на бързата ваксинация и продължаващите парични и фискални 
стимули от правителствата и централните банки. 
В резултат Международния валутен фонд вече очаква световния брутен вътрешен продукт да нарасне с 6% през тази 
година и 4,4% през следващата. Тези прогнози обаче са силно зависими от напредъка по ваксинационните програми, 
особено в страните с ниски доходи. 
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От фонда призоваха за ваксинация на поне 40% от световното население до края на годината и поне 60% до юни 2022 г. 
 
√ Ръст на европейските борси преди решението на Фед  
Печалбите във финансовия и индустриалния сектор подкрепиха европейските борсови индекси в ранната търговия вчера, 
докато вниманието на инвеститорите бе насочено към решението на Федералния резерв на САЩ за паричната политика, 
което ще стане ясно по-късно. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,35 пункта, или 0,08%, до 459,16 пункта. Ако бенчмаркът се задържи 
в зелената територия до края на сесията, той ще запише най-дългата си серия от повишения от три и половина години. 
Общият също така регистрира ръст през последните пет седмици на фона на ускорената ваксинация срещу COVID-19 в 
Европа и икономическото възстановяване. Нарастващата инфлация по света обаче предизвика опасения от затягане на 
глобалната парична политика. 
Немският показател DAX се понижи с 41,57 пункта, или 0,26%, до 15 687,95 пункта. Акциите на германския софтуерен гигант 
SAP поевтиняха с 1,11%, след като американския му конкурент Oracle представи разочароваща прогноза за печалба. 
Френският измерител CAC 40 напредна с 1,42 пункта, или 0,02%, до 6 640,94 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 6,02 пункта, или 0,08%, до 7 178,5 пункта. Днес от данни на 
британската национална статистика (ONS). стана ясно, че британската инфлация неочаквано е прескочила целевото ниво 
на Английската централна банка от 2%. Годишната инфлация във Великобритнаия се ускори до 2,1%, след като през април 
нарасна до 1,5%. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха инфлацията на годишна база да се повиши с 1,8%. 
След като миналата седмица Европейската централна банка сигнализира, че няма намерение да  оттегля програмата си за 
спешна подкрепа, от Фед се очаква днес поне да започне разговори за това как и кога ще бъдат прекратени политиките за 
стимулиране на икономиката, въведени заради пандемията от COVID-19. 
„Малко вероятно е Фед да разклати лодката тази вечер, но ако го направи, това ще бъде огромна изненада“, коментира 
Джефри Хейл,  пазарен анализатор в OANDA. 
Междувременно акциите на испанската фотоволтаична компания SolarPack скочиха с цели 43,05%, след като тя разкри 
оферта за придобиване от шведският фонд EQT в размер на 881,2 млн. евро (1,07 млрд. долара). Акциите на EQT 
поевтиняха с 2,35%. 
Загуби в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения във вторник, докато инвеститорите чакат 
решението за паричната политика от срещата на Федералния резерв на САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 94,42 пункта, или 0,27%, до 34 299,33 пункта. Широкообхватният измерител 
Standard & Poor’s 500 отчете спад от 8,56 пункта, или 0,2%, до 5 246,59 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 101,29 пункта от стойността си, или 0,71%, достигайки ниво от 14 072,86 пункта, като акциите на 
Apple, Alphabet, Amazon и  Microsoft поевтиняха съответно с 0,64% и 0,84%, 0,02% и 0,59%. 
Най-големи понижения във вторник бяха регистрирани в секторите на недвижимите имоти и технологиите, докато 
енергийния сектор успя да се задържи на зелено, записвайки ръст от 2,1%. Цените на книжата на  Diamondback Energy 
,Exxon Mobil и Occidental Petroleum се повишиха съответно с 5,10%, 3,64% и 3,25%. 
Вчера стана ясно, че потребителските разходи в САЩ са се понижили 1,3% през май следвайки ръст от 0,9% през април. 
Очакванията бяха за спад от 0,7%. 
„Тези смесени данни все още не са се отразили на пазара. Като цяло, с изключения на няколко смели позиции, няма 
особени движения на пазара преди решението на Федералния резерв, което ще стане ясно в сряда. Големият въпрос е 
дали Фед ще започне, много бавно и постепенно, да говори за затягане на свръх хлабавата си парична политика“, 
коментира Фиона Чинкота от City Index. 
Двудневното заседание на Фед, което започна във вторник, е основното събитие на пазарите през тази седмица. 
Очакванията са централна банка да не предприеме никакви действия, но анализаторите се надяват, че тя ще коментира 
лихвите и инфлацията. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда на фона на 
икономическите данни от Китай и Япония, предаде Си Ен Би Си. 
Днес стана ясно, че китайското промишлено производство е нараснало с 8,8% през май в сравнение със същия месец на 
миналата година, след като през април бе отчетен ръст от 9,8%. Очакванията бяха за повишение от 9%. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 38,23 пункта, или 1,07%, до 3 518,33 
пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Compositе изтри 55,50 пункта от стойността си, или 2,32%, достигайки ниво 
от 2 332,41 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с с 201,69 пункта, или 0,7%, до 28 436,84 пункта. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 150,29 пункта, или 0,51%, до 29 291,01 пункта. 
Министерството на финансите на Япония обяви, че износът на страната е нараснал с 49,6% на годишна база през май. 
Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от 51,3%. В същото време вносът се е увеличил с 27,9% на годишна 
база в сравнение с очаквания за ръст от 26,6%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 20,05 пункта, или 0,62%, до 3 278,68 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 регистрира ръст от  6,7 пункта, или 0,09%, до 7 386,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX напредна 0,49 пункта, или 0,09%, до 547,90 пункта. BGBX40 се повиши с 0,27 пункта, или 0,22%, до 122,09 пункта. 
BGTR30 отчете ръст от 1,66 пункта, или 0,28%, до 585,53 пункта. BGREIT се понижи с 0,44 пункта, или 0,29%, до 152,44 пункта. 
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√ Китайските инвестиции в Европа бележат 10-годишен миниум  
Инвестициите на Китай в Европа са били значително по-ниски през 2020-а, отколкото в предходните години, сочи 
публикувано днес проучване, цитирано от ДПА. 
Преките инвестиции от Китай в Европейския съюз и Великобритания са намалели с 45 процента на годишна основа до 6,5 
милиарда евро, според съвместнo изследване на американската консултантска компания Rhodium Group и берлинския 
институт Merics. Те отбелязват, че това е най-ниското равнище за последните десет години. 
Германия, Франция и Великобритания остават най-важните целеви държави в Европа за китайските преки инвестиции, 
като лидер е Германия. 
Великобритания, заемаща третото място, отчита 77-процентов спад на преките инвестиции от Китай, информира БТА. 
Междувременно миналата година Полша се е наредила сред основните приемни страни. Тласък е дало голямо 
придобиване. 
Тенденцията изглежда ще продължи и тази година, като китайските капиталовложения ще намалеят допълнително през 
първото тримесечие, прогнозират специалистите. 
Европа все още е привлекателно място за инвестиции, но продължаващото прекъсване от пандемията, високите бариери 
за изтичане на капитали от Китай и основните регулаторни пречки в Европа допринасят за подчертано преминаване към 
по-ниски нива на китайските инвестиции, според проучването. 
Няколко държави от ЕС, сред които Италия, Франция, Полша и Унгария, са затегнали механизмите си за скрининг на 
преките инвестиции от трети страни, което означава, че няколко китайски придобивания са се провалили. 
Напрегнатите и влошаващи се отношения между ЕС и Китай биха могли да предизвикат допълнителни "насрещни ветрове" 
за китайските инвеститори в бъдеще, предупреждават от Merics. 
 
√ Петролът поевтиня след срещата на Федералния резерв на САЩ  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия четвъртък на фона на поскъпването на щатския долар, след като 
Федералния резерв на САЩ сигнализира, че може да повиши лихвените проценти по-рано от очакваното. Загубите обаче 
бяха ограничени от голям спад на запасите от суров петрол в САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,18 долара, или 0,24%, до 74,21 долара за барел. 
Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,14 долара, или 0,14%, до 72,01 долара за барел. 
„Енергийните пазари фиксираха вниманието си до такава степен върху летния сезон на пътуванията и преговорите за 
иранското ядрено споразумение, че останаха изненадани от  по-агресивния подход на Фед“, коментира Едуард Моя от 
OANDA. 
Очакванията бяха Федералният резерв да бъде в режим на изчакване по време на тази среща, но от централната банка 
изпратиха ясно съобщение, че са готови да започнат да говорят за намаляване на покупките на активи, а това означава, че 
доларът ще поскъпне, правейки суровините по-малко привлекателни“, добави той. 
Спада на цените на петрола обаче бе ограничен от данните на Енергийната информационна администрация, според които 
запасите от суров петрол на САЩ са намалели със 7,4 млн. барела през последната седмица, достигайки 466,7 млн. барела. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Отзвукът след срещата на Владимир Путин и Джо Байдън - от Женева специалният ни пратеник 
Александър Марков, в студиото - анализът на експертите. 

- Има ли скок на цените на плодовете и зеленчуците - какво показва проверка на пазарите в страната? 
- Необходими ли са повече часове за кормуване срещу по-висока цена на курса? 
- Заради опасни дървета затварят една от атракциите на Благоевград - кога ще отвори отново въженият 

парк? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Шефът на федерацията по ММА - Станислав Недков - Стъки отговаря на обвиненията. Получавал ли е 
пари по нечестна схема? 

- След 7 часа обикаляне по кабинети - мъж издъхна в Спешното отделение на болницата в Плевен. Кой е 
отговорен? 

- Детски очила-менте заливат пазара. Могат ли да се окажат опасни за зрението на най-малките? 
Проверка в „На твоя страна". 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1 - Кой ще отврати или омагьоса едни 18%, които ще гласуват, но не знаят за кого 
в. Труд - стр. 1, 3 - Всеки четвърти с пост CОVID болест 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Софиянци бягат на село, продават панелките 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Рентата за изоставените земи до 3 пъти по-ниска 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 2 - Държавата склони да има диво къмпингуване, кметовото - не 
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в. 24 часа - стр. 3 - Бивши и настоящи в нов спор - за 5 млн. и 50 проекта срещу зависимости 
в. Труд - стр. 4 - Заев в София, търси решения на споровете 
в. Труд - стр. 6 - Пребиха с чукове ключар в София 
в. Телеграф - стр. 2 - Смениха шефа на разузнаването 
в. Телеграф - стр. 5 - Пратиха влака за Варна към Сърбия 
в. Монитор - стр. 4 - Заявленията от чужбина с 16 000 по-малко от предишния вот 
в. Монитор - стр. 5 - Оставаме 5,2 млн. души до 2040 година 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 14, 15 - Мария Карагьозова, председател на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет: Антиките, 
изкопани от иманяри, се "изпират", като се представят, че са били на графове и барони 
в. Труд - стр. 10, 11 - Политологът Анастас Стефанов пред "Труд": Вотът в чужбина притежава ореола на някакъв изкуствен 
фетиш 
в. Телеграф - стр. 13 - Ваня Григорова, икономически съветник в КТ "Подкрепа": 34 лева втора пенсия след 20 г. осигуряване 
в. Монитор - стр. 11 - Проф. Георги Рачев, климатолог: Юни е с 2 градуса под нормата, но и с по-малко валежи 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 13, 14 - Смъртта ли е новата перспектива пред футбола 
в. Труд - стр. 1, 9 - Македония - кървящата рана в българското сърце 
в. Телеграф - стр. 12 - Завръщане към природата 
в. Монитор - стр. 10 - Забравена нива къща не храни 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 юни 
София. 

- От 9.00 часа президентът Румен Радев ще се срещне с европейския комисар по въпросите на здравеопазването 
и безопасността на храните Стела Кириакиду. 

- От 15.00 часа на „Дондуков 2" държавният глава ще проведе среща с министърпредседателя на Република 
Северна Македония Зоран Заев който е на посещение у нас. 

- Служебният премиер Стефан Янев ще проведе среща с премиера на Република Северна Македония Зоран Заев 
в Министерския съвет. 

- От 10.30 часа в локалното платно на бул. „Ал. Малинов" представител на „Пътна полиция" ще даде брифинг за 
провеждаща се операция по линия на ROADPOL. 

- От 11.00 часа европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела 
Кириакиду и служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров ще посетят мобилния пункт за 
имунизация срещу COVID-19 на площад „Александър Батенберг". 

- От 11.30 часа европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела 
Кириакиду и служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров ще дадат брифинг пред централния 
вход на УМБАЛ „Св. Анна". 

- От 13.00 часа в Галерия „Средец" на бул. „Ал. Стамболийски" 17 служебният министър на културата проф. 
Велислав Минеков ще даде пресконференция за актуалните дейности на Министерството на културата. 

- От 13.00 часа в Министерство на енергетиката служебният министър Андрей Живков и екипът му ще дадат 
пресконференция. 

- От 11.00 часа онлайн ще се проведе пресконференция, посветена на специална здравна инициатива, наречена 
„Харта за контрол на артериалното налягане в България". 

*** 
Асеновград. 

- От 11.30 часа кметът д-р Христо Грудев ще открие официално реновираната Зала за вдигане на тежести „Иван 
Веселинов". 

*** 
Варна. 

- От 10.30 часа ще започне двудневен международен онлайн семинар на тема „Възрастни хора, цифрово 
разделение и гражданство". 

- От 14.00 часа във Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов ще даде пресконференция с актуална 
информация за издирването на „черната кутия" на изтребител МиГ- 29, паднал на 9 юни в морските води край 
Шабла. 

*** 
Велико Търново. 

- От 14.00 часа в ритуалната зала на Общината ще се проведе заседание на Съвета по въпросите на социалните 
услуги за представяне на анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги предоставяни в общината 
през 2020 г. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.30 часа ще бъде отслужено освещаване на сградата на новото Архиерейско наместничество в гр. 
Кюстендил. 

*** 
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Пловдив. 
- От 11.00 часа в Пловдивския панаир ще се проведе инициативата „Ден на соларната енергия". 

*** 
Разград. 

- От 10.00 часа в зала 712 на Областната администрация ще се проведе работна среща, свързана с 
организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

- От 17.30 часа в бистрото на ул. „Н. Й. Вапцаров" 10 ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за 
изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Общината за 2020 година. 

*** 
Търговище. 

- От 10.00 часа пред Драматичния театър ще бъде предоставена информация за хода на дейностите по проекта за 
модернизация на уличното осветление в Търговище. 

- От 14.00 часа в зала 74 на Общината кметът д-р Дарин Димитров ще проведе среща със зрелостниците от Випуск 
2021 г завършили средното ссреща със зрелостниците от Випуск 2021 г., завършили средното си образование с 
отличен успех. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в ОИЦ - Шумен ще се проведе обучение на тема „Нови възможности за работата с ИСУН, 
улесняващи бенефициентите и актуални процедури за кандидатстване по програми на ЕС". 

- От 15.00 часа в деканата на шуменския военен факултет на НВУ „В. Левски" началникът на университета бриг. 
ген. Иван Маламов и директорите на СУ „Сава Доброплодни", СУ „Панайот Волов" - Каспичан, ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий" - Велики Преслав ще подпишат рамков договор за съвместна дейност. 

Парламентарни избори 2021 
София. 

- От 14.00 часа в Централната избирателна комисия ще се проведе брифинг. 
*** 
Бургас 

- От 11.00 часа в ж.к. „Меден рудник" коалиция „Българските патриоти - - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ" ще открие 
предизборна шатра. 

*** 
Добрич. 

- От 15.00 ч. залата на библиотека „Дора Габе" ще се състои втората част от инициативата на съветниците 
от ГЕРБ/СДС за възкресяване на паметта на видния гражданин на Добрич Петър Габе, на която Деница 
Сачева ще направи лично дарение 

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. 


