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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
24 часа 
 
√ Нов праг на помощта за фирмите: 60/40 за тези с 40% спад на приходите 
Половин заплата през юни и юли за всички сектори, в които оборотите са паднали с 30% 
Държавата предлага нов дизайн на мярката 60/40. Той ще е валиден само за юни и юли, за да може бързо да се реагира и 
да се помогне на закъсалия заради пандемията бизнес. 
Така държавата ще плаща 60% от заплатата и дължимите осигуровки за работници, но само за фирми със спад на 
приходите над 40%. Досега те трябваше да доказват намален оборот от 20%. 
Въвежда се и втори праг - за компании с намален оборот между 30 и 40%. За тях държавата ще плаща заплатата на 50%, а 
другата половина ще се покрива от работодателите. 
Фирмите ще доказват приходите си спрямо същия месец на 2019 г., когато нямаше пандемия. Това предложение ще се 
обсъди на тристранка следващата седмица, като идеята е още в сряда промяната да мине в Министерския съвет. 
“Това е възможният вариант в ситуация на ограничения. Няма заложени средства в бюджета за май, бяха планирани само 
за първото тримесечие на годината. Няма и парламент, който да промени Закона за извънредното положение, за да се 
направи по-добър дизайн. Няма и време за дълга нотификация в ЕК и промените трябва да са минимални. Изхождайки от 
тези 3 ограничения, договореният вариант е добър за реално пострадалия бизнес”, обясни председателят на Асоциация 
на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Обсъжда се и вариант за компаниите, които са създадени след 2019 г. Възможно е те да доказват спад от средномесечния 
приход преди 2021 г. 
“Целта е да се подкрепи действащият бизнес, който успешно работеше преди да избухне пандемията”, каза Велев. Прагът 
пък е вдигнат на 30%, защото няма планирани пари и те трябва да се вземат от други пера, които също са ограничени. 
Секторите, които са засегнати от коронакризата, реално имат спад от много повече от 20%. Това са туризмът, въздушните 
превози и пътническата авиация...”, обясни още Велев. 
 
News.bg 
 
√ Бизнес и синдикати договорили с кабинета мярката 60/40 в нов вариант 
Бизнесът и синдикатите са договорили със служебния кабинет мярката 60/40 да остане в този вид със завишен праг за най-
пострадалите сектори - "Туризъм" и "Ресторантьорство", пътнически, градски транспорт, и вместо 20% намаление на 
продажбите, ще е 40%. Това няма да попречи подкрепата да е в пълния си обем, за останалите сектори ще се намали 
подкрепата на 50/50, а прагът ще стане от 20% на 30% от спада на приходите от продажба. Това заяви пред бТВ Пламен 
Димитров, президент на КНСБ. 
Той обясни, че се ограничава мярката по някакъв начин, но дава яснота какви фирми ще се възползват и какви ще са 
доходите на фирмите за 2 месеца. Искаме това да продължи и до края на годината, категоричен е той. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, добави, че е налице силно възстановяването на 
индустрията, но има продължаваща криза и спад в туризма и свързаните с него дейности, като въздушния транспорт - 
пострадал най-силно и получил най-малко подкрепа. "Възстановяването в индустрията след пропадането след 1 май 
миналата година бързо има компенсиране последните месеци, става дума за март и април, за които статистиката отчита, 
че възстановяването на годишна база е по-голямо от март и април миналата година, тоест вече е в предкризисни нива, 
обясни той. По думите му в туризма също има раздвижване от април и май. Подкрепата трябва да продължи, е изводът, 
смята Велев. 
На тристранен съвет в Министерския съвет трябва да се подготвят мерки за август и до края на годината, защото кризата в 
туризма и свързаните с него сектори няма да отмине през месец юли, много е важно да стигне до хората и има три 
ограничения, с които трябва да се съобразим - липсата на Народно събрание, бюджет и нотифицирани мерки в Брюксел, 
уточни Васил Велев. При тези условия договореното с кабинета е оптималното - при спад 30% се получават 50% от 
разходите за труд като подкрепа, при спад 40% и повече - 60%. По този начин се компенсират частично фиксираните 
разходи на компаниите, обясни експертът. 
Пламен Димитров добави, че са нужни 150-200 млн.лв. на месец, а финансовият министър е обещал, че ще осигури парите. 
За миналата година има ръст над 11% на средната работна заплата за първото тримесечие, след година трябва да е 12-
13%, за да се стигнат европейски нива - 1200 евро и минимална заплата да расте изпреварващо, за да няма работещи 
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бедни в страната, обясни той. Велев смята, че, за да има ускорен ръст на доходите, трябва да се ускорят инвестициите, а 
те сега са на незадоволително ниско равнище, трябва да има пряка подкрепа за инвестициите в предприятията - нещо, 
което в момента не се разбира. 
Специалистите коментираха и Плана за възстановяване и развитие. "Ако до края на юли не се финализира - това е 
последният срок, за да може да се получи октомври месец 1.6 млн.евро. Забавянето е факт, тъй като не е внесен до 30 
април, това е нова реалност, закъснението ще е три месеца и трябва поне да се подобри планът, да се увеличат средствата 
за икономическа трансформация - от 900 млн. евро на 2 млрд. за технологизация, енергийна ефективност, ВЕИ и други, 
добави Васил Велев. 
 
Fakti.bg 
 
√ Щe прoдължи ли пoдкрeпaтa зa бизнeca и щe ce пoвишaт ли дoхoдитe ни? 
Към нacтoящия мoмeнт cмe пoчти дoгoвoрили, чe мяркaтa 60/40 щe прoдължи зa туризъм, рecтoрaнтьoрcтвo, кaзa 
прeдceдaтeлят нa КНCБ Плaмeн Димитрoв 
Към нacтoящия мoмeнт cмe пoчти дoгoвoрили, чe мяркaтa 60/40 щe прoдължи зa туризъм, рecтoрaнтьoрcтвo. Прaгът зa 
нaмaлeниe нa прoдaжнитe щe бъдe 40%, нo тoвa нямa дa пoпрeчи пoдкрeпaтa дa бъдe в пълния oбeм. Ниe иcкaмe пoмoщтa 
дa прoдължи дo крaя нa гoдинaтa. Тoвa зaяви прeдceдaтeлят нa КНCБ Плaмeн Димитрoв в cтудиoтo нa cутрeшния блoк нa 
БТВ. 
Cпoрeд Вacил Вeлeв e нaлицe cилнo възcтaнoвявaнe нa прoмишлeнoтo прoизвoдcтвo, нo в cъщoтo врeмe имa 
прoдължaвaщa кризa в туризмa и cвързaнитe c нeгo ceктoри. Тoй кaзa, чe трябвa дa ce гoтвят мeрки зa cлeдвaщитe мeceци. 
Финaнcoвият миниcтър e дaл oбeщaниe, чe щe бъдaт нa рaзпoлoжeниe cрeдcтвaтa зa кoмпeнcaция нa бизнecитe. 
Aктуaлизaциятa нa бюджeтa чукa нa врaтaтa и трябвa дa ce види в дeйcтвиятa нa нoвия пaрлaмeнт, кaтeгoричeн бeшe 
Димитрoв. Aктуaлизaциятa e нeoбхoдимa cпoрeд нeгo, дoри aкo трябвa дa ce увeличи дeфицитът. 
Вacил Вeлeв зaяви, чe нe бизнecът нe иcкa нищo другo ocвeн пoмoщтa, кoятo ce прeдлaгa в Eврoпa. Cпoрeд нeгo имa 
дocтaтъчнo фиcкaлнo прocтрaнcтвo. 
„Прeз cлeдвaщитe 4 гoдини Бългaрия трябвa дa прoдължи дa прaви тoвa, кoeтo e прaвилa дo мoмeнтa. Имaмe ръcт нaд 11% 
нa cрeднaтa рaбoтнa зaплaтa. Трябвa дa имaмe ръcт oт 23-13%. Минимaлнaтa зaплaтa трябвa дa рacтe изпрeвaрвaщo, зa дa 
нямa рaбoтeщи бeдни“, oбяcни Димитрoв. 
„Зa дa имa ръcт нa дoхoдитe, трябвa дa имa ръcт нa инвecтициитe. Зa тoвa e нeoбхoдимa дoбрa бизнec cрeдa, нo и дирeктнa 
пoдкрeпa зa прeдприятиятa. Ниe рoбувaмe нa финaнcoвитe инcтрумeнти кaтo крeдититe. Бългaрcкaтa икoнoмикa нe e в 
тaкoвa cъcтoяниe, зa дa ce рaзчитa caмo нa крeдититe“, oтгoвoри Вeлeв. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Променят мярката "60/40" за юни и юли: Каква ще е подкрепата за бизнеса 
Фирмите ще трябва да доказват спад на приходите над 30 процента, обясни президентът на КНСБ 
Към нacтoящия мoмeнт cмe пoчти дoгoвoрили, чe мяркaтa 60/40 щe прoдължи зa туризъм, рecтoрaнтьoрcтвo. Прaгът зa 
нaмaлeниe нa прoдaжнитe щe бъдe 40%, нo тoвa нямa дa пoпрeчи пoдкрeпaтa дa бъдe в пълния oбeм. Ниe иcкaмe пoмoщтa 
дa прoдължи дo крaя нa гoдинaтa. Тoвa зaяви прeдceдaтeлят нa КНCБ Плaмeн Димитрoв в cтудиoтo нa cутрeшния блoк нa 
БТВ. 
Cпoрeд Вacил Вeлeв e нaлицe cилнo възcтaнoвявaнe нa прoмишлeнoтo прoизвoдcтвo, нo в cъщoтo врeмe имa 
прoдължaвaщa кризa в туризмa и cвързaнитe c нeгo ceктoри. Тoй кaзa, чe трябвa дa ce гoтвят мeрки зa cлeдвaщитe мeceци. 
Финaнcoвият миниcтър e дaл oбeщaниe, чe щe бъдaт нa рaзпoлoжeниe cрeдcтвaтa зa кoмпeнcaция нa бизнecитe. 
Aктуaлизaциятa нa бюджeтa чукa нa врaтaтa и трябвa дa ce види в дeйcтвиятa нa нoвия пaрлaмeнт, кaтeгoричeн бeшe 
Димитрoв. Aктуaлизaциятa e нeoбхoдимa cпoрeд нeгo, дoри aкo трябвa дa ce увeличи дeфицитът. 
Вacил Вeлeв зaяви, чe нe бизнecът нe иcкa нищo другo ocвeн пoмoщтa, кoятo ce прeдлaгa в Eврoпa. Cпoрeд нeгo имa 
дocтaтъчнo фиcкaлнo прocтрaнcтвo. 
„Прeз cлeдвaщитe 4 гoдини Бългaрия трябвa дa прoдължи дa прaви тoвa, кoeтo e прaвилa дo мoмeнтa. Имaмe ръcт нaд 11% 
нa cрeднaтa рaбoтнa зaплaтa. Трябвa дa имaмe ръcт oт 23-13%. Минимaлнaтa зaплaтa трябвa дa рacтe изпрeвaрвaщo, зa дa 
нямa рaбoтeщи бeдни“, oбяcни Димитрoв. 
„Зa дa имa ръcт нa дoхoдитe, трябвa дa имa ръcт нa инвecтициитe. Зa тoвa e нeoбхoдимa дoбрa бизнec cрeдa, нo и дирeктнa 
пoдкрeпa зa прeдприятиятa. Ниe рoбувaмe нa финaнcoвитe инcтрумeнти кaтo крeдититe. Бългaрcкaтa икoнoмикa нe e в 
тaкoвa cъcтoяниe, зa дa ce рaзчитa caмo нa крeдититe“, oтгoвoри Вeлeв. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев проведе видеоконферентен разговор с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел 
Националните планове за възстановяване и устойчивост са инвестиция в модернизацията, солидарността, в общата сила и 
бъдеще на ЕС. Българският план за възстановяване и устойчивост е в процес на изготвяне и предстои да бъде представен 
през месец юли т.г. Това заяви президентът Румен Радев, който заедно с други лидери на държави-членки на Европейския 
съюз участва във видеоконферентен разговор с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. 
Разговорът се проведе по инициатива на Шарл Мишел в рамките на подготовката на редовното заседание на Европейския 
съвет, което ще се състои на 24 и 25 юни в Брюксел. Сред обсъжданите теми бяха мерките за икономическо възстановяване 
от пандемията от коронавирус, миграцията, както и други теми. 
Въпреки, че пандемията все още не е отминала е необходимо европейските механизми за реагиране при кризи да бъдат 
укрепени, както и да бъде повишена устойчивостта на здравните системи на страните-членки, призова Румен Радев. 
Държавният глава подчерта, че в условия на криза Европейският съюз е демонстрирал готовността си да действа 
решително и иновативно и от страните-членки зависи предоставените ресурси да бъдат използвани по най-ефективен 
начин. 
Президентът изрази и желанието на страната ни да дари ваксини на Република Северна Македония и призова за 
облекчаване на процедурите в тази насока. 
„България отделя специално внимание на външното измерение на миграцията като важен стълб на цялостния подход на 
ЕС в тази област“, отбеляза още държавният глава и приветства задълбочаването на сътрудничеството със страните от 
съседните на Европа региони. Президентът посочи също така, че все още ЕС се нуждае и от план за реакция в случай на 
бързо нарастване на миграционните потоци. „Необходимо е да бъдем подготвени и да имаме точни и ясни инструкции с 
какви ресурси и брой хора трябва да отговорим при евентуална такава ситуация“, каза още Румен Радев. 
Актуалната ситуация в Източното Средиземноморие, отношенията на Европейския съюз с Русия и Турция, както и с Беларус, 
също бяха сред темите на разговора. 
 
√ Президентът Радев се срещна със здравния еврокомисар  
Президентът Румен Радев проведе среща с европейския комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на 
храните Стела Кириакиду. 
Кризата с COVID-19 постави на огромно изпитание нашите здравни и социални системи. 
След първоначалното стъписване и някои проблеми със солидарността, европейските институции реагираха бързо и 
ние сме радостни, че поеха отговорността за доставката на ваксините. Въпреки че в нашата страна, както във 
всички страни, броят на смъртните случаи и заразените хора намалява драстично, в момента сме  в задълбочен 
анализ какви бяха причините за високата смъртност и как се управляваше кризата, заяви държавният глава в 
началото на разговорите. 
В рамките на посещението си в България Стела Кириакиду и служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо 
Кацаров ще посетят мобилния пункт за имунизация срещу COVID-19 на площад "Александър Батенберг" в София, а след 
това ще се срещнат и с ваксинационните екипи на УМБАЛ "Св. Анна". 
Сред темите на днешните разговори ще бъдат стратегията на ЕС за ваксините и разгръщането на националната кампания 
за имунизиране срещу COVID-19 в България, както и бъдещите действия по предложенията в рамките на Европейския 
здравен съюз. 
 
√ Визита на Зоран Заев в София, според президента Радев преговорите със Скопие са се забавили  
Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев на посещение в България. Според служебния министър-
председател Стефан Янев страната ни твърдо поддържа перспективата на Скопие по пътя за присъединяване към 
европейското семейство. 
Според президента Румен Радев преговорите между двете държави са се забавили, защото в споразумението не са 
предвидени финални срокове. 
А проучване на "Галъп“ сочи, че 70% от българите са против отстъпки пред Северна Македония, на противоположното 
мнение са 19,3 на сто. Останалите се колебаят. 
Политиката на България по отношение на Република Северна Македония остава неотклонна. Това заяви служебният 
премиер Стефан Янев след пленарни разговори и среща на четири очи със своя колега Зоран Заев, но уточни, че в момента 
има прозорец, който трябва да се използва за диалог и за изграждане на добросъседски отношения. 
Служебният премиер заяви, че отговорността на политиците от двете страни на границата е да се сложи точка на езика на 
омразата. 
"Езикът на омразата е важно да не се култивира на държавно ниво. Очевидно е, че политическия живот, 
политическото ръководство на държавата прави възможно да няма такъв език. Въпросът е пак тук опираме до 
историческата истина и историческият процес", заяви Стефан Янев. 
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Според Зоран Заев е време за ново ниво на двустранни отношение между Скопие и София. 
"Един велик човек рекъл - за да ги отворим прозорците, трябва да притворим вратите на миналото. Не да ги 
затворим, да ги притворим, защото така се появява ветрец, който издухва сегашността и възможността за 
единство", заяви Зоран Заев. 
Според Янев най-важното е да се възвърнат доверието и диалогът между двете държави. 
"В момента имаме така да се каже прозорец на възможности да работим по нерешените въпроси, които имаме до 
момента, в частност изпълнението на Договора за добросъседство и сътрудничество от 2017 г. Стремежът ни е в 
момента да създадем една благоприятна среда, среда на доверие, приятелство, на откровен разговор и открит 
диалог, което да спомогне на нашите специалисти да седнат и да намерят правилните решения", заяви  
Стефан Янев. 
Зоран Заев бе приет и от президента Румен Радев. Държавният глава отправи критики към начина, по който са водени 
досегашните преговори. 
"Диалогът беше замразен, до известна степен това се дължи и на факта, че договорът, който подписа министър-
председателят с предишното правителство през 2017 г. за добросъседство, приятелство и сътрудничество, нямаше 
конкретни обвързващи условия и срокове и това даде възможност за променливи тълкувания", заяви президентът 
Румен Радев. 
Той отново подчерта подкрепата ни за еврочленството на Скопие. Държавният глава гарантира, че 50 000 ваксини ще бъдат 
доставени на Северна Македония от европейската квота на България и похвали двамата премиери, че са се договорили 
македонски деца да почиват безплатно в български курорти. 
"Смята, че имаме успех, ако не гледаме вътре в детайлите можем да намерим и окончателно решение, но поръката 
да бъдем приятели, да сме близки, да не се мразим, е изпратена. Благодаря за поканата, която дойде от вас", допълни 
премиерът на Северна Македония. 
Зоран Заев се ангажира в най-скоро време да бъде назначен посланик на Северна Македония в София. По-рано вчера 
Зоран Заев се срещна с лидерите две от основните партии у нас. 
 
√ МРРБ за "Автомагистрали": Авансово раздаване на пари и огромен инвестиционен риск  
Прескочени обществени поръчки, цени, определени от фирмата изпълнител, огромен инвестиционен риск с авансово 
раздаване на пари. Това са констатациите на екипа на служебния регионален министър Виолета Комитова за дейността на 
държавното дружество "Автомагистрали". По думите ѝ докладът на Сметната палата е стигнал до същите изводи. 
Бившият регионален заместник-министър на свой ред коментира, че Сметната палата е констатирала, че при 
строителството на "Хемус" без обществена поръчка няма закононарушение, а опит за заобикаляне на откритата тръжна 
процедура. 
От агенция "Пътна инфраструктура" заявиха, че спират изграждането на 4 мостови съоръжения по автомагистрала "Хемус", 
на които е установено, че се работи без технически проект. 
По-късно от "Автомагистрали" отговориха, че вече са спрели дейностите във въпросния участък след промяната на проекта 
по време на строителството. Комитова и Петков очертаха досегашните практики в държавните дружества така. 
"Ние сме пренебрегнали конкуренцията. Извинете, една фирма, която за една нощ получава аванс 100 милиона, имаме 
такъв случай в "Автомагистрали", как се конкурира с другите фирми на пазара, които за 100 милиона няма да им 
стигнат 100 години да работят в строителния бранш", заяви министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Виолета Комитова. 
"Така работейки системата, предприемачите вместо да мислят как да се конкурират за най-добрия краен продукт, те се 
конкурират кой ще влезе в листа на лобистите, които имат шанс да спечелят тези договори", допълни министърът на 
икономиката Кирил Петков. 
 
√ Велислав Минеков разпореди пълен одит на НДК за последните 5 години  
И тази седмица министърът на културата продължи с представянето на данни за нарушения, които ще внесе в 
прокуратурата. Велислав Минеков е разпоредил пълен одит на НДК за последните 5 години. 
По думите му е записано, че етажите, където се помещава централата на ГЕРБ, са "в отпаднало състояние". Акцент днес 
бяха непрофесионално извършените реставрации на значими паметници на културата. Като реставрацията на паметника 
Левски и на килията, където е хвърлен Апостолът. 
"Тук се говори за различните видове фалшификации на ремонт. Все пак се припомня, че Дворецът е Конака е паметник 
на културата от национално значение и се започва ремонт на тази нещастна килия - стенописът бива закрит, 
средновековните настилки към проходите са унищожени, оригиналната каменна основа е покрита с керамичен 
баняджийски плочки, стените на влажната килия са облициовани с гипсокартон, а средновековният път към прохода 
на джамията, която не съществува, просто е бил закрит с бетон", заяви Велислав Минеков, министър на културата. 
От Столичната община обясниха, че не виждат нарушения, защото всеки от проектите е работен след съгласуване и 
одобрение от културното министрество. 
 
√ Токът ще поскъпне от 1 юли - вероятно с над 3%  
Токът за бита ще поскъпне от 1 юли, най-вероятно с обявените от Комисията за енергийно и водно регулиране над 3%. 
Това каза служебният министър Андрей Живков. По думите му обаче се търси и спешно решение за ТЕЦ "Марица изток 2". 
Енергийният министър обяви, че се търси план как към пазара за битови абонати да бъде добавен тока от ТЕЦ "Марица 
изток 2", без да бъде оскъпен допълнително. 
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Андрей Живков: Към ТЕЦ "Марица изток 2" и към Мини марица изток, както и към всички дружества, ще изискваме 
сериозно преразглеждане на разходите и на начина, по който се управляват самите дружества. 
Енергийният министър е поставил задача пред шефовете на енергийните държавни компании да намалят разходите си 
между 10 и 30%, а някои от дружествата и с повече заради лошото финансово състояние. Министърът изказа и възмущение 
заради спонспорство на футболен отбор например. 
По думите на министъра годишно ТЕЦ "Марица изток 2" отделя между 5-6 млн. лева за издръжката на футболен отбор 
"Берое". 
"Аз не виждам основателна причина да се финансира отбор, при условие че дружеството е на милиони загуба", заяви 
Андрей Живков. 
От министерството са изготвили план, според който до 2030 г. на две стъпки ще бъде преминато от въглища в Маришкия 
басейн към произвоството на енергия от възобновяеми енергийни източници. Междинно централите се предвижда да 
работят на газ. Като проектите ще бъдат финасирани чрез евросредства и планът за възстановяване и развитие, ако той 
бъде одобрен. 
Министърът обяви още, че е много вероятно да се забави изграждането на газовата връзка с Гърция и ако фирмата 
строител не се справи до края на декември, ще дължи неустойки от по 90 000 лева на ден. 
 
√ Проучване на Евробарометър: Широка подкрепа за ваксинирането срещу COVID-19 в ЕС  
Последното експресно проучване на Евробарометър, проведено в края на май, показва, че три четвърти от населението на 
ЕС (75%) считат ваксините срещу COVID-19 за единствения начин за прекратяване на пандемията. 
Почти седем от всеки десет анкетирани европейци (69%) вече са ваксинирани или желаят да бъдат ваксинирани възможно 
най-скоро, а 79% възнамеряват да бъдат ваксинирани до края на годината. 
Съществуват обаче значителни различия между държавите членки и в зависимост от възрастта на респондентите. Хората 
на възраст под 45 години се оказват сред по-колебливите. 
Средно 70% мислят, че ЕС играе ключова роля за осигуряването на достъп до ваксини срещу COVID-19 в своята държава. 
 
БНР 
 
√ Публикуван е указът за освобождаването на шефа на ДАР Атанас Атанасов  
Президентът Румен Радев освободи председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ Атанас Атанасов с указ, публикуван 
в петъчния брой на „Държавен вестник“. 
В сряда служебното правителство предложи Атанасов да напусне поста. Един от мотивите е, че той не е предоставял на 
президента еднаква по обем и съдържание разузнавателна информация, каквато са получавали председателят на 
Парламента и премиерът. 
От служебния кабинет обясниха, че Атанасов не е спазвал презумпцията за обективност, безпристрастност и политическа 
неутралност. Отстраненият директор на службата определи мотивите за освобождаването му като неотговарящи на 
истината. 
С друг указ президентът назначи Антоан Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“. Гечев е бил заместник-
директор на Служба „Военна информация“ от 2018 до 2020 година и е магистър по „Военно дело“.  
 
√ Преки чуждестранни инвестиции за 93,8 млн. евро през април  
Преките чуждестранни инвестиции в нашата страна се увеличават през април тази година с 93,8 млн. евро при повишение 
със 169,2 млн. евро през април 2020 г., показват данни на Българската народна банка (БНБ). 
За първите четири месеца на настоящата година преките чуждестранни инвестиции в нашата страна са в размер на 187,9 
млн .евро, но намаляват с 322,3 млн. евро (спад с цели 63,2%) спрямо инвестиции за 510,3 млн .евро през периода януари 
- април 2020 година. 
Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите четири месеца на 2021 година идват от Нидерландия 
(за 218,5 млн. евро), следвана от Франция (146,1 млн. евро), докато най-големите отрицателни потоци са към Обединеното 
кралство (191,1 млн. евро) и Русия (145,2 млн. евро). 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101484192/smenat-shefa-na-razuznavaneto
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√ БНБ: Търговски дефицит от 625 млн. евро през първите четири месеца на годината  
Търговското салдо на нашата страна за април 2021 г. е отрицателно и в размер 95,4 млн. евро, като от началото на годината 
търговският баланс е на дефицит от 625,2 млн. евро при дефицит за 389,4 млн. евро за същия период на 2020 г., показват 
данни на БНБ, публикувани в четвъртък. 
Износът на стоки през април нараства с цели 49,6% (с 950,5 млн. евро) спрямо година по-рано, достигайки 2,8678 млрд. 
евро, докато вносът скача с 56% (с 1,0636 млрд. евро)  до 2,9632 млрд. евро. 
Рязкото увеличаване на вноса и износа е факт, след като точно преди година България и нейните основни партньори от ЕС 
се оказаха в локдаун заради първата вълна на коронавирусната пандемия, което доведе до почти пълно блокиране на 
международната търговия. 
За първите четири месеца на настоящата година износът на стоки от България нараства със 17,3% (с 1,5699 млрд. евро) 
спрямо същия период на 2020 г., достигайки размер от 10,6447 млрд. евро, докато вносът за периода януари - април 2021 
г. се повишава с 19,1% (с 1,8057 млрд. евро) до 11,270 млрд. евро. 
 
√ Еврокомисар Кириакиду: България изостава с Covid ваксинирането 
Репортаж на Анелия Джамбазка в предаването ''12+3'' 
Ваксинацията срещу Covid-19 у нас изостава чувствително в сравнение с останалите Европейски страни. Това стана ясно 
след срещата между служебния здравен министър Стойчо Кацаров и еврокомисаря по въпросите за здравеопазване и 
храни Стела Кириакиду.  
Стела Кириакиду посети ваксинационния център на УМБАЛ „Св. Анна“. Според нея трябва да увеличим темповете си на 
ваксинация, за да постигнем имунитет. 
"50% от населението на Европа вече е с поставена поне една доза ваксина. Броят на ваксинираните в България е само 15%, 
така че трябва да извървим дълъг път. Тук съм, за да подкрепя, помогна и обсъдя с министър Кацаров как да го направи". 
Здравният министър Стойчо Кацаров и еврокомисарят Кириакиду обмениха идеи как да мотивират хората да се 
ваксинират. 
Министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров съобщи как ще се подобри ваксинационната кампания: 
„Съдействие, което ще получим, дизайн на кампании, които биха били най-подходящи, за да убедим нашите хора да се 
ваксинират по-масово от досега. Ще получим конкретно методология за оценка на това колко души от нашето население 
са се срещали с вируса или са ваксинирани и са изградили имунитет. Не става въпрос за средства, а за дизайн и ноу-хау как 
да се направи по-добре“. 
Кацаров коментира за установения случай на индийския щам в Плевен, че е единственият изолиран до сега у нас. Предстои 
Районната здравна инспекция отново да провери контактните лица. 
По-рано Кириакиду обсъди плановете за ваксинации с президента Румен Радев. Основните въпроси в разговора бяха 
стратегията на Европейския съюз за ваксините, разгръщането на националната кампания за имунизиране срещу Covid-19 
и бъдещите действия по предложенията в рамките на Съюза. 
Радев призова за улесняване на процедурите по даряване на ваксини между държавите - членки. Коментарът на здравния 
министър по въпроса: 
"Количествата, които сме заявили, са до 300 000. Има вариант за която и да е, стига да се получи съгласието на ЕК и на 
фирмата производител. "Астра Зенека" и "Пфайзер" са двете ваксини, които обсъждаме за всички държави".  
 
√ Главният прокурор свика съвещание за противодействие на изборните нарушения  

https://bnr.bg/post/101484757/ncbz-ustanovi-indiiskia-variant-na-koronavirusa-pri-pacient-v-pleven
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Главният прокурор Иван Гешев е обсъдил с ръководителите прокуратурите от цялата страна работата по престъпленията, 
свързани с политическите права на гражданите и организацията по противодействие на нарушенията на изборното 
законодателство в контекста на предстоящите избори. 
Обвинител номер едно е инфомирал, че във Върховната касационна прокуратура е създадено дежурно звено, което ще 
анализира всички постъпващи сигнали, свързани с изборни нарушения. 
Акцент в съвещанието са били приоритетите на прокуратурата по противодействие на конвенционалната престъпност. 
 
√ България е 53-та сред 64 страни в Годишника на световната конкурентоспособност за 2021 г.  
България се нареди на 53-то място от 64 страни в Годишника на световната конкурентоспособност за 2021 година. 
Според изследването на Института за развитие на управлението в Швейцария през последните 12 години българската 
икономика продължава да расте, но със сравнително ниски темпове и все още е далеч от пълния си потенциал. 
Тази година страната ни бележи спад с пет позиции в световната класация за конкурентоспособност в сравнение с 2020-а 
и с 15 позиции в сравнение с 2009 година, когато България заема 38-о място. 
Така българската икономика остава сред най-неконкурентоспособните в Европа, но по-притеснителен е фактът, че 
дългосрочните фактори на конкурентоспособност продължават да са в застой. А възможността за осъществяване на 
реформи и бърз икономически напредък се ограничава допълнително. 
Според доклада основните предизвикателства и слабости пред конкурентоспособността са политическата нестабилност и 
бавният темп на ваксинация срещу Covid-19, ограниченият достъп до електронно управление, бавният енергиен преход и 
високите енергийни разходи на бизнеса, изоставащото качество на университетското образование, ниските разходи за 
научно-изследователска и развойна дейност. 
И още - траен остава и проблемът с корупцията, прогнозира се спад на заетостта и доходите. 
 
√ Ускоряване на инфлацията в ЕС и в България през май с 2,3 на сто  
Потребителските цени в еврозоната се повишиха през май с 2% спрямо година по-рано, а инфлацията в целия ЕС и в 
България нарасна с 2,3%. Ускоряването на инфлацията е в резултат на по-ниската ценова база преди година, когато Европа 
все още се намираше в първата вълна на коронавирусната пандемия, както и поради засилващото се търсене след 
отваряне наново на икономиката. 
Това показват окончателни данни на европейската официална статистика Евростат. 
Индекс на потребителските цени (CPI) в еврозоната се повиши през май с 0,3% спрямо месец по-рано и нарасна на годишна 
база с 2,0%. Това е най-високата инфлация от октомври 2018 г. и първо нейно покачване от доста време насам над целевото 
ниво на Европейската централна банка за инфлация от малко под 2 на сто. 
 

Графики на потребителските цени в ЕС и еврозоната (г./г.) 

 
 
Основната инфлация (изключвайки волатилните цени на храните, тютюневите изделия и на енергията) се повиши през май 
с 0,2% на месечна база и нарасна с 1,0% на годишна база след повишение с 0,7% през април. 
Най-голям принос за инфлация през май оказа повишаването на енергийните цени с 0,8% на месечна и с цели 13,1% на 
годишна база, докато цените на услугите се повишиха с 0,2% на месечна база и с 1,1% спрямо година по-рано. 
Неенергийните индустриални стоки се повишиха на годишна база с 0,7%, а цените на храните, алкохола и тютюневите 
изделия нараснаха с едва 0,5 на сто. 
В рамките на целия Европейския съюз потребителската инфлация се повиши през май с 0,3% спрямо април и нарасна на 
годишна база с 2,3% след увеличение с 2,0% месец по-рано. 
Отрицателна годишна инфлация през май беше отчетена единствено в Гърция (годишно понижение с 1,2%), докато най-
висока годишна инфлация имаше в Унгария (скок с 5,3%), Полша (с 4,6%) и Люксембург (с 4,0%). 
Според данните на Евростат годишната потребителска инфлация в България през май се повиши с 0,1% спрямо предходния 
месец и нарасна на годишна база с 2,3% след повишение с 2,0% през април, потвърждавайки данни на НСИ от по-рано тази 
седмица за хармознираната инфлация в нашата страна. 
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Инфлация в ЕС (г./г.) през февруари за отделните държави членки 

 
 
√ Свиване на строителството в ЕС през април, но при стабилен растеж в България  
Продукцията в строителния сектор на ЕС се сви през април, заличавайки част от доброто нарастване през март, докато в 
рамките на България строителството отбеляза едно от най-добрите повишения спрямо останалите страни членки на съюз, 
показват данни на Евростат. 
Строителството в ЕС се понижи през април с 1.6% спрямо март, когато нарасна с 3,5%, а в рамките на еврозоната се сви с 
2,2%, но след скок с 4,1% през третия месец на годината. 
Продукцията от гражданското и инженерно строителство в ЕС се понижи с 5,4%, а в еврозоната с 6,1%, докато сградното 
строителство се сви съответно с 0,7% и с 1,0 на сто. 
Най-силен спад през април отбеляза строителството в Унгария (с цели 7,3%), следвана от Германия (с 4,3%) и Словения (с 
3,4%). В същото време най-силно повишение на продукцията в строителството беше отчетено в Румъния (със 7,8%), Полша 
(с 4,9%) и България (с 2,3%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната нарасна много силно през април съответно 
с 32,7% и с 42,3% на сто с оглед на икономическия ступор точно година по-рано заради първата вълна на пандемията Covid-
19. 
Най-силен рът на годишна база в строителството през април беше отчетен във Франция (скок с цели 160,4%), Белгия (с 
45,2%) и Австрия (с 37,3%) на фона на постепенното разхлабване на строгите противоепидемични ограничителни 
мерки,  докато най-силно понижение беше отчетно в Унгария (спад със 7,1%), Швеция (с 5,5%) и Полша (с 4,2%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България отбеляза едно от най-солидните повишения през април 
с 2,3% спрямо март, когато нарасна с 3,0%. Това представлява повишение за трети пореден месец, след като през февруари 
беше отчетено първо нарастване на строителството в нашата страна от септември 2020 година насам. 
На годишна база продукцията в българското строителство нарасна през април с 15,7% след повишение с 11,15 през март, 
пречупвайки за втори пореден месец негативната тенденция на спад от началото на миналата година и след резките 
сривове през март, април и май 2020 г. съответно с 13,8%, с 15,5% и с 14,0%, когато бяха в сила най-строгите ограничителни 
мерки за борба с пандемията Covid-19. 
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Графика на продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната 

 
 
√ Сделка за 5 млрд. евро на Европейският съвет и парламент за смекчаване на последиците от Брекзит  
Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха в четвъртък предварително споразумение за фонд в размер на 5 млрд. 
евро за смекчаване на негативните последици от Брекзит. 
Еднократният спешен финансова инструмент ще бъде достъпен за всички държави членки и поне трябва да се започне 
изплащане на средства преди края на годината. 
Фондът ще бъде изразходван за "компенсиране на бизнеса за загубена търговия, запазване на работни места, 
подпомагане на риболовни общности и изграждане на митнически съоръжения в пристанищата". Акцентът е поставен 
върху регионите, които са най-засегнати от загубата на бизнес след излизането на Обединеното кралство от единния блок. 
80% от общата договорената сума, или 4 милиарда евро, ще бъдат разпределени като предварително финансиране, от 
които 1,6 млрд. евро ще бъдат предоставени още през 2021 година. 
 
√ Гърция стана третата европейска държава, чийто план за възстановяване беше одобрен от ЕК  
В четвъртък Гърция стана третата държава от ЕС, която получи одобрението на Европейската комисия за плана си за 
възстановяване и устойчивост след пандемията и за трансформация към по-екологична и дигитализирана икономика, 
съобщава Франс прес. 
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви това по време на третата си спирка в започналата обиколка сред първите 
страни, представители своите планове. 
Финансирането трябва да дойде от Механизъма за възстановяване на ЕС в размер на безпрецедентните 750 млрд. евро, 
като Атина ще получи 17,8 млрд. евро директни безвъзмездни средства и 12,7 млрд. евро под формата на заеми. 
"Одобрението ни днес е важен крайъгълен камък за изплащането на 30,5 милиарда евро през следващите години", посочи 
Фон дер Лайен след среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. "След като планът бъде одобрен от Европейския съвет, 
ще бъдем готови да изплатим първите средства през юли", добави тя. 
Гърция, Португалия и Испания са сред средиземноморските страни, които силно зависят от туризма, а имено този сектор 
на икономиката претърпя значителни загуби по време на коронавирусната пандемия. 
Гръцката икономика се сви с 8,2% през миналата година, като управляващите в страната планират да похарчат 11,6 млрд. 
евро през 2021 г., за да помогнат на бизнеса да се възстанови. 
През миналата година властите в Атина предоставиха държавна помощ в размер на 24 милиарда евро. 
"Гръцкият план представлява предизвикателство, но и голяма, голяма възможност", посочи по време на своята визита 
Урсула фон дер Лайен. "Хубавото днес е, че Европа и Гърция са заедно в това начинание", отбеляза тя. 
Шефът на ЕК трябва да отлети за Дания за подобно визита по-късно през деня, след като в сряда вече посети Португалия и 
Испания. 
 
√ Лондон иска от ЕС още 3 месеца за решаване на спора за продуктите от Северна Ирландия  
Великобритания поиска официално от ЕС още три месеца за решаване на спора с Брюксел за проверките на продукти, 
пристигащи в Северна Ирландия от останалата част на Обединеното кралство, каквото е изискването в споразумението за 
Брекзит. 
Британският министър за Брекзит лорд Дейвид Фрост е написал писмо до ЕС с официално искане за удължаване на 
гратисния период до 30 септември. Съгласно споразумението за Брекзит, подписано миналия декември, ЕС се съгласява 
задължителните проверки за пресни храни да не започват веднага, а след шест месеца. 
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Така че забраната за замразени меса например трябва да влезе в сила в края на този месец. 
Фрост заяви по-рано, че удължаването на гратисния период ще даде „глътка въздух“ в разрастващия се спор, който може 
да има по-широки последици, включително засягане на отношенията с новия американски президент Джо Байдън. 
От Брюксел отговориха, че ще проучат искането за удължаване на гратисния период. 
От Европейската комисия винаги са посочвали, че са отворени за намиране на решения, но те трябва да бъдат само в 
рамките на прилагането на Протокола за Северна Ирландия. 
В отделно развитие британското правителство обяви, че гражданите на ЕС, които са дошли да живеят и работят в 
Обединеното кралство след Брекзит ще имат право да гласуват в местни избори, ако бъде постигната реципрочна 
договореност със страните, в които са родени. 
 
√ ЕК вижда потенциал за сътрудничество със САЩ при производството на микрочипове  
Изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия Маргрете Вестагер заяви в четвъртък, че е регистриран 
потенциал за сътрудничество при производството на микрочипове между Европейския съюз и Съединените щати и че 
двете страни разполагат с важни активи в тази посока. 
В интервю за "Уолстрийт джърнъл" тя обаче предупреди, че е твърде рано да се каже какво ще се получи във връзка с едно 
такова сътрудничество. 
Вестагер също така приветства сделката между ЕС и САЩ за прекратяване на разногласията относно субсидирането на 
"Еърбъс" и "Боинг", като заяви, че това "показва потенциала за реални, осезаеми резултати". 
Коментирайки стандартите за нови технологии като изкуствения интелект, тя изрази надежда, че "като демокрации ние 
бихме могли да постигнем съгласие по някои фундаменти, когато става въпрос за определяне на стандарти“. 
 
√ Турската централна банка запази лихвите непроменени за трети пореден месец  
Турската централна банка запази непроменени основните си лихвени проценти за трети пореден месец, тъй като слабата 
местна валута и високите цени на суровините влияят сериозно върху инфлационните перспективи. 
Комитетът по паричната политика на Централната банка на Турция, управлявана от Шахап Кавджъоглу, реши да запази 
основната си едноседмична реполихва на ниво от 19%. 
На срещата си през март банката повиши лихвената ставка с цели 200 базисни пункта (с 2%) под ръководството на нейния 
бивш управител Наджи Агбал. По време на краткия мандат на Агбал, ключовият едноседмичен лихвен процент беше 
повишен с общо 875 базисни точки (с 8,75%). 
След като взе предвид високите нива на инфлация и инфлационните очаквания, Турската централна банка заяви, че 
настоящата позиция на затегната парична и лихвена политика ще бъде запазена решително, докато не бъде постигнат 
значителният спад на инфлацията, според заложения в априлския доклад прогнозиран път. 
Банката повтори, че ще продължи да използва решително всички налични инструменти в преследването на основната цел 
за постигане на ценова стабилност. 
Решението на Турската централна банка да остави без промяна високата лихвена ставка предполага, че банкерите се 
противопоставят на политическия натиск от страна на президента Реджеп Ердоган за намаляване на лихвените проценти. 
Цикълът на постепенно облекчаване на затегната парична политика (постепенно намаляване на лихвите) вероятно ще 
започне през третото тримесечие. 
 
√ Президентски избори в Иран  
Днес в Иран се провеждат президентски избори. Право на глас имат 59 милиона души. Досегашният президент Хасан 
Рухани не участва в надпреварата, тъй като вече изкара два 4-годишни мандата на поста. 
Анализатори коментират, че основните приоритети пред новия президент ще са отмяна на наложените санкции на 
страната заради ядрената и програма, промяна във външната политика и действия за овладяване на коронавирусната 
епидемия. 
В интервю за БНР посланикът на Иран в София Сейед Мохаммад Джавад Расули коментира, че справянето с 
икономическите проблеми в страната му минава през отмяна на санкциите и през активизиране на работата по 
възстановяване и привличане на чуждестранни инвестиции. 
Интервюто слушайте в предаването „Преди всички“ по програма „Хоризонт“ след 8 часа.  
Според социологическите проучвания, сред фаворитите за поста е 60-годишният консервативен шиитски духовник 
Ебрахим Раиси. Негов основен опонент е Абдулнасер Хеммати - умереният бивш гуверньор на иранската централна банка, 
отбелязват от Би Би Си. 
На изборите се очакват призив за бойкот от дисиденти и някои реформисти заради забраната на няколко кандидатури. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Продължава програмата за подкрепа на бизнесите, засегнати от пандемията 
Кандидатстването за подпомагане в третия етап е до 22 юни 
Програмата за подкрепа с оборотен капитал на засегнатите от противоепидемичните мерки бизнеси продължава с третата 
си фаза. Тя стартира в началото на седмицата и вече има стотици подадени заявления за финансова помощ, според 
официално съобщение от НАП. Крайният срок за кандидатстване е 22 юни 2021 г. Предвидени са още 55 млн. лева за 
осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020. 
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Трета фаза касае фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 до 31 март 2021 г. или до различни 
дати през април 2021 г., съобразно заповедите на министъра на здравеопазването. 
Формулярите за кандидатстване се подават отново по електронен път през Портала за е-услуги на НАП, чрез е-услуга 
„Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични 
мерки“. 
От НАП съветват кандидатите, които искат проверката за допустимост на посочените кодове на икономическа дейност, 
съгласно КИД-2008, да се извършва спрямо данните от годишните отчети за дейността на предприятията за 2020 година, 
да подадат отчетите си в НСИ преди да кандидатстват за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП. 
Допълнителни разяснения за приложимите периоди за кандидатстване, срокове и формуляри за участие във фаза три 
могат да бъдат намерени в специализираната рубрика „Подкрепа чрез оборотен капитал“ на интернет страницата на НАП, 
на e-mail infocenter@nra.bg или на информационния телефон на НАП: 0700 18 700. 
До момента са изплатени близо 120 млн. лева по първите две фази на програмата, допълват от агенцията. 
 
√ Одобриха 14,7 млрд. евро за „Хоризонт Европа“ за 2021 – 2022 г. 
Цифровите технологии, зеленият преход и възстановяването след пандемията са приоритетни 
Европейската комисия прие основната работна програма за „Хоризонт Европа“ за периода 2021 – 2022 г. Работата по 
описаните в нея цели и конкретни тематични области ще бъде финансирана с общо 14,7 млрд. евро. 
Над 40% от средствата – общо около 5,8 млрд. евро – ще бъдат инвестирани в научни изследвания и иновации в подкрепа 
на Европейския зелен пакт и ангажимента на Съюза до 2050 г. ЕС да е неутрален по отношение на климата. Ще се 
подпомагат проекти, които разширяват познанията ни за изменението на климата и разработват решения за намаляване 
на емисиите на парникови газове и за адаптиране към променящия се климат, включително: чиста енергия и мобилност, 
приспособяване на продоволствените системи, развитие на кръговата икономика и биоикономиката, запазване и 
увеличаване на естествените въглеродни абсорбатори в екосистемите и адаптиране към измененията на климата. 
През 2021–2022 г. разработването на ключови цифрови технологии ще бъде на свой ред подпомогнато с 4 млрд. евро. 
Амбицията на ЕК е настоящото десетилетие да се превърне в цифровото десетилетие на Европа и да се положат основите 
за създаването на нови цифрови предприятия, които са добре подготвени за бъдещето. Приоритетни ще са областите на 
здравеопазването, медиите, културното наследство, творческата икономика, мобилността и производството на храни, като 
ще подкрепя модернизацията на промишлените модели и ще цели да укрепи водещите позиции на Европа в 
промишлеността. 
Работната програма освен това ще насочи инвестиции в размер на общо около 1,9 млрд. евро към подпомагане на 
възстановяването на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус. Тук се включват теми, 
които имат за цел модернизирането на здравните системи и повишаването на капацитета за научни изследвания и 
иновации, по-специално за разработването на ваксини. 
Първите покани за представяне на предложения ще бъдат обявени на 22 юни на създадения от Комисията портал за 
финансиране и обществени поръчки. Европейските дни на научните изследвания и иновациите, които ще се проведат на 
23 и 24 юни, предлагат възможност програмата „Хоризонт Европа“ да бъде обсъдена сред създателите на политики, 
изследователите, иноваторите и гражданите  Информационните дни за „Хоризонт Европа“, които са предназначени за 
потенциалните кандидати, ще се състоят от 28 юни до 9 юли. 
 
√ ЕЦБ ще удължи облекченията за банките до март 2022 г. 
Мярката все още се нуждае от одобрение от Управителния съвет на ЕЦБ 
Европейската централна банка (ЕЦБ) възнамерява да удължи мерките за облекчаване на пандемията с девет месеца, за да 
гарантира, че заемодателите продължават да предоставят кредити на икономиката, пише Investor.bg 
Надзорният съвет на банката планира да позволи на кредиторите да продължат да изключват депозитите, държани в 
централните банки, при изчисляване на техния коефициент на левъридж до март 2022 г. 
Мярката все още се нуждае от одобрение от Управителния съвет на ЕЦБ, за да влезе в сила, твърдят запознати лица, 
пожелали анонимност пред Bloomberg. 
Говорител на ЕЦБ отказа коментар. Мярката, която иначе изтича на 27 юни, на практика прави банките да изглеждат по-
силни и им позволява да оперират със съществуващите финансови резерви. 
Позицията на ЕЦБ е в контраст с тази на нейните партньори в Швейцария и САЩ, които решиха мерките за облекчаване на 
съотношението на ливъридж да приключат тази година. 
Решението на ЕЦБ подчертава по-силната зависимост на еврозоната от банкови заеми, а не от капиталовите пазари, като 
източник на корпоративно финансиране. 
Европейската централна банка предоставиха на банките безпрецедентни регулаторни облекчения по време на 
пандемията, за да им помогнат да поемат загубите и да продължат да отпускат заеми. 
Миналия месец Bloomberg съобщи, че банките лобират за удължаване на временните капиталови облекчения. 
Коефициентът на ливъридж е един от двата ключови показателя за финансовата стабилност на банките. Според новите 
изисквания през втората половина на годината банките ще трябва да поддържат минимално ниво от 3%. Коефициентът на 
ливъридж на банките показва финансовото състояние на банката по отношение на нейния дълг и нейния капитал или 
активи. 
Цялата статия може да прочетете на Investor.bg 
 
√ Автомобилните продажби в Европа са все още под очакванията 

https://inetdec.nra.bg/index.html
https://nra.bg/wps/portal/nra/za-nap/Podkrepa-chrez-oboroten-kapital/!ut/p/z1/nZHNbsIwEISfhqO1S35McoyaCFpSKahAiC-VCQ64aWyTWrTw9DVSL1QC1O5tpZnVfLPAYAVM8YPcciu14u9urxh9LYpxMhlHiBM6Q5zN04fAL6aP-ZJCeSmI89zHWTH10-k8wyyiwG77l8CAmVpuoBqKcBQ1dUxqHsYkCGhI1jzyiOc1sWgE9eiQn9W1ssbuoOJboerjAD-kFQM8caK4GaDRm7YXhpN614sT0WvdaysUabmR1hGV94jOgfHKJOj87JLpF_I4_BHcuFG5DKNrGVIcQnmQ4hMWSvedi_zyx44mCE_3enePlW_7PUtcn1pZ8WVh9b9CTbfoIv9I2uY58wNWfQMd3FOm/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fza-nap%2Fpodkrepa-chrez-oboroten-kapital
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days/media
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days/media
https://ec.europa.eu/info/news/save-dates-horizon-europe-info-days-take-place-between-28-june-and-9-july-2021-2021-jun-01_en
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ecb-planira-da-udylji-kapitalovite-oblekcheniia-za-bankite-s-devet-meseca-329869/
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Графика на деня, 17.06.2021 г. 
Европейският автомобилен пазар се възстановява бавно, въпреки повишаването на доверието както сред потребителите, 
така и в различните сектори. За трети пореден месец продажбите на автомобили на континента се изкачиха спрямо нивата 
от преди година, но същевременно се оказват доста по-ниски от позициите си преди пандемията. 
Регистрациите на нови автомобили са скочили със 74% през май, съобщи Европейската асоциация на автомобилните 
производители в четвъртък. Сравнението обаче се прави спрямо период, в който шоурумите бяха затворени в целия 
регион.Докато ограниченията все още съществуват на на определени пазари и миналия месец, включително Франция, 
други страни продължаваха да са в затруднение, дори когато правилата бяха облекчени. Спрямо май 2019 г. продажбите 
в цяла Европа са намалели с 25%. 
 

 
 
Производителите на автомобили са ограничени в световен мащаб от недостига на електроника, който ограничава почти 
всеки голям производител. Ford Motor Co. планира продължително затваряне на двете си германски фабрики, докато 
Volkswagen AG и Daimler AG вкарват работници в правителствените програми за подпомагане на заплатите, тъй като 
проблемите с доставките причиняват застой в поточните линии. 
Индексът Stoxx 600 Automobiles & Parts се повиши с 0,3% малко след началото на редовната търговия в четвъртък. През 
тази година секторът се представи по-добре благодарение на рязкото възстановяване на печалбите и оптимизма относно 
компаниите, които преминават към електрически превозни средства. 
Сред най-големите производители на автомобили европейските продажби са нараснали спрямо предната година с 94% за 
VW group, 61% за Stellantis NV и 26% за Renault SA. 
 
√ Основният европейски индекс пада за пръв път от 10 сесии 
Пазарен коментар на Джо Ийстън, Bloomberg Лондон, "В развитие", 17.06.2021 
Европейските акции се понижават и преккъсват най-дългата си победна серия от 1999г, след като Фед избра по-агресивен 
тон от очаквания като ускори политиката на затягане на монетарните стимули. Доларът поскъпна с 1.4% в две сесии. Tова 
каза Джо Ийстън, Bloomberg Лондон е пазарния си коментар за предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки. 
"Stoxx 600 се понижи с 0.4% в 11ч сутринта лондонско време и минните акции са най-зле представящите се след спада 
на основните метали. Банките записаха ръст на фона на повишението на доходността по облигациите след 
коментарите на Фед", допълни той. 
Основният европейски индекс пада за пръв път от 10 сесии. 
Пазарният анализатор даде информация и за туристическите акции по сектори. Те се представят над очакванията след 
съобщение на лондонския Telegraph, че британските власти обмислят да разрешат пътуване до страните от оранжевия 
списък за хора, които са получили и двете сози ваксина против Covid-19. Това повиши акциите на EasyJet и Ryanair с над 4% 
всяка. 
"Производителят на обувки Doc Martens изгуби около 11% след като отчете загуба в печалбата преди облагане с 
данъци в първия си публичен отчет от излизането си на пазарите", добави той. 
CureVac, фармацевтичната компания, свързана с Tesla се понижи с 52% на германските пазари след като изследване 
установи, че ваксината й против Covid-19 не покрива целта за ефективност. 
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Ийстън каза още, че при суровините петролът поскъпва след доклад за намаляващи запаси в САЩ поради ръста на 
търсенето от рафинериите. Медта изгуби 2% и падна на месечно дъно заради опасения за очакваните намаления на 
монетарните стимули. 
Предстои да видим предварителния доклад за работните места в САЩ, който ще ни даде повече представа за темповете 
на възстановяване на икономиката. 
Целия пазарен коментар може да видите във видеото. 
 
√ Домбровскис: ЕС и САЩ стартират Съвета по търговия и технологии 
Валдис Домбровскис, вице-президент на ЕК и европейски комисар по търговията 
Срещата на върха на ЕС и САЩ вече показва редица посоки на работа. Следващата практическа стъпка е създаване на 
Съвета по търговия и технологии - как си сътрудничим по новите и нововъзникващи технологии, включително по 
определяне на международните стандарти. 
Реформата на Световната търговска организация и корекция на глобалните правила, регулиращи международната 
търговия, са друг пример. 
Ако погледнете резултата от срещата на върха на ЕС в САЩ, вече виждаме някои договорени области на сътрудничество. 
Сега трябва да започнем практически да работим по тях. 
На първо място бих искал да подчертая, че ЕС и САЩ са стратегически партньори и ние сме единомислещи партньори. 
Споделяме общи ценности за правата на човека и демокрацията. Нашето стратегическо партньорство датира от много 
десетилетия. 
От тази гледна точка ние по-скоро виждаме положителен импулс сега, когато започваме сътрудничество с 
администрацията на Байдън, тъй като нещата се връщат към нормалното. 
Трябва да си сътрудничим със САЩ в много области и да продължим напред със стратегическото си партньорство. 
 
√ САЩ и Великобритания се разбраха за самолетната индустрия след сделката с ЕС 
Спорът между САЩ и ЕС ескалира в продължение на много години с обвинения за несправедливи субсидии за Boeing и 
Airbus 
Великобритания и САЩ са се споразумели да разрешат дългогодишния търговски спор за субсидиите, давани на Airbus и 
Boeing, предаде Би Би Си. 
Споразумението ще преустановени за пет години ответните тарифи, наложени от двете страни по време на спора. 
Съобщението идва два дни след като Европейският съюз също договори примирие със САЩ за прекратяване на 17-
годишния конфликт за субсидиите за самолетната индустрия. 
Правителството на Великобритания нарече сделката "голяма печалба за индустрии като шотландското уиски", която 
страдаше от 25% тарифи, наложени от администрацията на Тръмп. 
Асоциацията на шотландското уиски изчисли, че над 600 милиона британски лири в износ са загубени поради търговската 
бариера, която засегна и други индустрии в страната, включително кашмир и строителна техника. 
Международният търговски секретар Лиз Тръс заяви, че сделката ще подкрепи работните места в Обединеното кралство 
и е "фантастична новина за големи работодатели като шотландско уиски и сектори като космонавтиката". 
"Взехме решението за деескалация на спора в началото на годината, когато станахме суверенна търговска нация, което 
беше от решаващо значение за излизане от задънената улица", каза тя. 
Спорът между САЩ и ЕС ескалира в продължение на много години, като двете страни се обвиняваха една друга, че 
несправедливо подкрепят своите водещи производители на самолети. 
През 2019 г. Световната търговска организация постанови, че ЕС е оказал незаконна подкрепа на Airbus, давайки право на 
САЩ да отговори с тарифи на стойност до 7.5 млрд. долара годишно. 
Приблизително една година по-късно, в паралелен случай, организацията постанови, че субсидиите на САЩ за Boeing също 
нарушават търговските правила, разрешавайки на ЕС да удари САЩ с мита на стойност около 4 млрд. долара.  
Оттогава и двете страни предприеха стъпки за премахване на субсидиите, особено след края на администрацията на 
Доналд Тръмп. 
През март САЩ отмени тарифите за сирене, кашмир, машини и шотландско уиски от Обединеното кралство, след като през 
януари Великобритания свали собствените си мита върху някои американски стоки. 
Споразумението идва, когато американският президент Джо Байдън се опитва да засили подкрепата си за по-
категоричната си позиция към Русия и Китай и да се отдалечи от търговските мита от ерата на Тръмп. 
И Boeing, и Airbus приветстваха примирието. По-рано Airbus заяви, че споразумението "ще предостави основата за 
създаване на равни условия, за които се застъпвахме от началото на този спор". 
 
√ Федералният резерв очаква по-висока и продължителна инфлация 
Веселина Василева, пазарен редактор в Investor.bg, „В развитие", 17.06.2021 г. 
Федералният резерв продължава своята изключително разхлабена парична политика на фона на продължаващите, макар 
и постихнали заплахи от коронавируса. В същото време обаче той оценява перспективите за вътрешната икономика по-
благоприятно и сигнализира за бъдещи повишения на лихвените проценти. Това заяви Веселина Василева, пазарен 
редактор в Investor.bg, в ефира на предаването „В развитие" с водещ Вероника Денизова. 
По-конкретно след двудневното си заседание, което приключи снощи, Федералният резерв остави без промяна паричната 
си политика, но сигнализира, че очаква две повишения на лихвите до края на 2023 г., премествайки по-скоро във времето 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/94688-osnovniyat-evropeyski-indeks-pada-za-prav-pat-ot-10-sesii
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периода, в който се очаква да промени политиката си. Досега прогнозата предвиждаше непроменена парична политика 
поне до 2024 г. с ключови лихвени проценти близо до нулевата линия. 
Председателят на Фед даде важен сигнал - паричните власти сега ще „обмислят възможността за мащабиране на 
обратното изкупуване на облигации“. 
„Инфлацията по думите на Пауъл може да се окаже по-висока и да продължи по-дълго, отколкото беше очаквано.  Това е 
промяна на тона. Досега той винаги е предполагал, че увеличението на цените ще бъде само временно - оценка, която 
много експерти не споделят. 
Основният му сценарий обаче все още е, че натискът върху цените скоро отново ще намалее.  
Освен че повиши прогнозите за лихвените проценти, Фед повиши и очакванията за икономическия растеж и инфлацията.  
За тази година Фед очаква макроикономически растеж от 7% вместо 6,5 процента, предвиждани по-рано. Прогнозата за 
2023 г. също е малко по-висока. Инфлационните очаквания са повишени за годините от 2021 до 2023. 
Централните банкери очакват инфлацията да нарасне до 3,4 процента през тази година и да спадне до 2,2 процента през 
2022 година.  
Ако погледнем малко назад във времето по време на пресконференцията след заседанието на Федералния резерв на САЩ 
в края на април председателят Джером Пауъл повтори мнението, че инфлацията вероятно ще бъде преходна и че 
централната банка ще остане приспособима, докато пазарът на труда се възстанови изцяло. 
От срещата на Фед през април напредъкът на пазара на труда обаче е малко по-бавен, отколкото са очаквали мнозина. 
Работодателите добавиха 837 000 работни места през април и май, оставяйки общата заетост на 7,6 милиона работни 
места под нивата преди пандемията. 
За разлика от него, инфлацията е по-гореща от очакваното, тъй като икономиката се възстановява.  
След решенията на срещата на Федералния резерв, Wall Street отстъпи в сряда. Dow Jones Industrial падна за кратко под 34 
000 пункта и в крайна сметка се понижи с 0,8 процента до 34 030,28 пункта. S&P 500, който покрива по-широкия пазар, 
падна с 0,5%. Технологичният Nasdaq 100 загуби 0,2 на сто. 
Най-важните европейски фондови пазари отчетоха леки ръстове в средата на седмицата. Това беше движенето преди 
решението за лихвената политика на Фед. Днес британският измерител записва най-голям спад с около 0,4%. DAX е надолу 
с 0,3% , а френският измерител CAC 40 изтрива близо 0,2 на сто.  
В същото време онлайн търговецът на модни стоки About You отпразнува с ръст дебюта си на фондовия пазар във 
Франкфурт. Акциите влязоха в търговия в сряда на ниво 25,60 евро. Емисионната цена беше 23,00 евро. Така компанията 
от Хамбург е оценена на около 3,9 милиарда евро. 
Вчера Европа беше изненадана и с други данни - инфлацията във Великобритания се повиши неочаквано над целта на 
Английската централна банка (АЦБ) за първи път от почти две години. 
Потребителските цени са нараснали с 2,1% спрямо година по-рано, най-високото ниво от юли 2019 г. Икономистите и АЦБ 
очакваха ръст от 1,8%.  
Централната банка очаква инфлацията временно да наруши целта й от 2% и да се върне обратно в тези граници в края на 
2022 г. 
Пазарните инфлационни очаквания остават близо до най-високите нива от 2008 г. насам. 
На фона на безпрецедентни стимули американският IPO пазар записа годишен рекорд за по-малко от 6 месеца. 
Първичните публични предлагания (IPO) в САЩ вече възлизат на 171 млрд. долара, засенчвайки рекорда от цялата 2020 г. 
от 168 млрд. долара. 
IPO бумът се захранва от високите корпоративни оценки на фондовия пазар, надути от ниските лихвени проценти и 
паричните стимули на Федералния резерв след пандемията от COVID-19. Това породи вълна от спекулативна лудост, от 
която се възползват не само традиционни компании, които искат да станат публични, но и компании за придобиване със 
специална цел (т. нар. SPAC), създадени конкретно за набиране на пари чрез IPO. 
Очаква се тази златна треска да достигне нови висоти през втората половина на 2021 г. 
 
√ Путин обеща сътрудничество в киберсигурността със САЩ 
Владимир Путин, президент на Русия 
Считам, че нямаше никаква враждебност. Обратно, срещата премина принципно и конструктивно, и редица разногласия, 
но според мен въпреки всичко и двете страни демонстрираха желание да се разбират и да търсят път на сближаване на 
позициите. Разговорът бе доста конструктивен. 
Що се отнася до киберсигурността – договорихме се да започнем консултации по въпроса. Според мен това е много важно. 
По повод на това кой трябва да поеме отговорността. Искам да ви информирам за това, което общо взето е известно, но 
не и на широката публика. От американски източници – страхувам се да не объркам името на организацията – Песков ще 
ви я каже после – следва, че най-голям брой кибератаки в света са извършвани от американското киберпространство. На 
второ място е Канада, след това две латиноамерикански страни, после Великобритания. Русия в този списък на страни, от 
чиято територия се извършват най-много различни кибератаки я няма, както виждате. Това първо. 
Второ – през 2020г. ние получихме от САЩ 10 запитвания по повод кибератаки срещу американски обекти – както казват 
нашите колеги – от руското киберпространство. Две такива запитвания са изпратени тази година. На всички тях – и 
миналата година, и тази, нашите колеги са получили изчерпателни отговори. 
От своя страна Русия отправи миналата година към съответната структура на САЩ 45 такива запитвания и през първото 
полугодие на тази година – 35. Нито един отговор до момента не сме получили. Това показва за какво трябва да работим. 
Въпросът в каква степен и за какво трябва да поема отговорност, трябва да се реши в хода на преговорите. Ние смятаме, 
че киберсигурността е изключително важна сфера в света изобщо – еднакво важна за САЩ и за Русия. 
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Например знаем за кибератаките срещу тръбопровода в САЩ. Знаем и че компанията бе принудена да плати 5 млн откуп 
на престъпниците. Част от парите по моя информация вече са били върнати от електронните портфейли и една част остава. 
Какво общо има тук руската държава? 
Ние сме се сблъсквали с такива заплахи. Например атаката срещу системата на здравеопазване на един от най-големите 
региони на Руската федерация. Ние разбира се, виждаме откъде са тези атаки, виждаме, че се координират от територията 
на САЩ. Не мисля, че американските официални власти са заинтересовани от подобни манипулации. Трябва просто да се 
отхвърлят всякакви инсинуации, да се седне на експертно ниво и да започне да се работи в интереса на САЩ и Руската 
федерация. Ние по принцип се договорихме за това и Русия е готова да започне. 
 
√ Китай отваря стратегическите си запаси от метали, за да успокои цените 
Китайските фабрични цени през май се повишиха с най-бързия си годишен темп от над 12 години насам 
Китай обяви плановете си да пусне на пазара индустриални метали от националните си резерви, за да ограничи цените на 
суровините, което според някои анализатори би могло да бъде първият подобен ход от десетилетие на най-големия 
потребител на метали в света, предаде "Ройтерс". 
Националната администрация за хранителни и стратегически резерви заяви на своя уебсайт, че ще пусне на партиди мед, 
алуминий и цинк на фирми за преработка и производство на цветни продукти "в близко бъдеще" чрез публичен търг. 
Известието дойде, докато Пекин се бори със скока на цените на металите тази година, подхранван от постпандемичното 
икономическо възстановяване, голяма глобална ликвидност и спекулативни покупки, които са намалили маржа на 
производителите.  
Китайските фабрични цени през май се повишиха с най-бързия си годишен темп от над 12 години насам поради скока на 
цените на суровините, което намали маржа на печалбата на фирмите и подчерта глобалния ценови натиск.  
Имаше спрекулации за подобен ход, преди той да бъде потвърден от правителството, като Citigroup заяви в понеделник, 
че това може да бъде част от „усилията за предприемане на мерки срещу поскъпването на суровините чрез управление на 
пазарните очаквания и възпиране на спекулантите, a не продиктувано от нужда да се разрешава физически недостиг на 
материали".  
По данни на Citigroup последното отваряне на стратегическите запаси на Китай - което не включваше мед - е било през 
ноември 2010 г.  
Повечето неблагородни метали се търгуваха много по-ниско в следобедната азиатска сесия в сряда. 
 

 
 
Бенчмаркът на лондонски мед достигна рекордно високо ниво от 10 747,50 долара за тон през май, като се увеличи с 
повече от 60% от март миналата година, когато коронавирусът намали търсенето.  
Шанхайският алуминий достигна най-високата си стойност от 2010 г. насам през май, докато цинкът скочи до най-високата 
си стойност от 2007 г. насам. 
"Китайските власти се опитват да подпомогнат маржовете в тяхната производствена индустрия, тъй като им е трудно да 
прехвърлят тези разходи на крайните потребители", каза брокерът на стоки Анна Стаблум в Marex Spectron. 
В изявлението на администрацията не се съдържат подробности за количествата метал, които ще бъдат продадени, 
тръжния процес или кои производители ще могат да наддават. 
Citigroup изчислява, че в момента държавните резерви на Китай възлизат на 2 милиона тона мед, 800 000 тона алуминий 
и 350 000 тона цинк, въз основа на минали danni за покупки и продажби. 
„Очакванията ни са продажбата на алуминий и цинк да бъде около 2% от годишното търсене на Китай, т.е. около 770 000 
тона алуминий и 140 000 тона цинк, а количествата мед да бъдат минимални“, казват от Citigroup. 
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Анализатори и търговци смятат, че пазарите на метали вече са оценили някои продажби от китайските резерви. 
"Все още обаче нямаме информация за размера на тези продажби и това определено ще продължи да тежи на тези 
пазари", добави Стаблум. 
 
Мениджър 
 
√ Чужденците спряха да купуват имоти у нас  
Чужденците рязко са загубили интерес към придобиване на имоти у нас. Нетният поток на инвестициите на чуждестранни 
лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на -0,9 млн. евро за първите 4 месеца на 2021 г. 
През същия период на 2020 г. чуждите инвестиции в имоти на българска територия са 0,1 млн. евро. 
Преките инвестиции в България намаляват с 63% през първите 4 месеца на 2021 г., показват актуалните данни на БНБ. 
Сумата им за периода януари – април възлиза на 188 млн. евро, което е с цели 322 млн. евро по-малко в сравнение със 
същия период на 2020 г. 
Най-големите положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари-април 2021 г. са от Нидерландия (219 млн. 
евро) и Франция (146 млн. евро), а най-големите отрицателни – са към Обединеното Кралство (191 млн. евро) и Русия (145 
млн. евро). 
Най-много чуждестранни инвестиции са извършени под формата на реинвестиране на печалба – нейният обем е 585 млн. 
евро. Това е с 24% повече на годишна база. 
Но при другите два типа чуждестранни инвестиции паричните потоци са отрицателни. 
Дяловият капитал на чуждестранни компании на регистрирани в България дружества се понижава с 117 млн. евро, което 
е 2,5 пъти по-голям спад, отколкото този регистриран през януари – април 2020 г. 
Спад има и при дълговите инструменти, които чуждестранни компании, предоставят на български дружества за 
инвестиционни цели. Тези финансови потоци са отрицателни, което означава, че българските фирми са погасявали заеми 
към компании от чужбина – и възлизат на 281 млн. евро за януари – април 2021 г. За сравнение през същия период на 2020 
г. дълговите инструменти са били положителни и са възлизали на 88 млн. евро. 
 
√ Германската икономика набира скорост  
Три големи икономически института днес повишиха оценките си за икономическия растеж на Германия за тази и идната 
година, като същевременно прогнозираха и нарастващата инфлация, предаде БТА. 
Институтът за световна икономика в Кил IfW прогнозира самоподдържащ се постпандемичен бум и очаква брутният 
вътрешен продукт (БВП) да се увеличи с 3,9 процента тази година, като през март залагаше на 3,7 процента. Прогнозата за 
2022 година остава непроменена на равнище 4,8 процента. 
"Германският икономически котел ври", коментира икономистът Щефан Коотс от iFW. Институтът разглежда частното 
потребление като ключов двигател, докато възстановяването в промишления сектор е възпрепятствано от затруднения в 
световните вериги за доставки въпреки пълните с поръчки регистри. 
По тази причина ifW прогнозира тласък от сектора едва към края на тази година. 
Германският институт за икономически изследвания DIW в Берлин повиши леко прогнозата си за растеж до 3,2 процента 
за тази година и очаква ускоряване на темпа до 4,3 процента догодина. 
"Германската икономика вероятно ще има добро лято, но все още не е преодоляла кризата", коментира ръководителят на 
DIW Марсел Фрацшер. По думите му влошаване е възможно по всяко време, особено от есента нататък. 
В Есен изследователският институт RWI повиши съвсем леко прогнозата си от 3,6 на 3,7 процента за 2021 година и залага 
на 4,7 процента за 2022 година спрямо 3 процента в предходната прогноза през март. 
Германският БВП ще достигне предпандемичните си нива в края на тази година, според третия институт. 
Икономистът Торстен Шмит коментира, че смекчаването на ограниченията допринася за засилването на икономическата 
активност въз основа предимно на възстановяването в сектора на услугите. Шмит също очаква затруднения в 
промишлеността заради проблемите с доставките. 
 
√ Гръцките депутати приеха трудовата реформа въпреки протестите  
Гръцките депутати приеха реформата на трудовото законодателство, която предизвика стачки и протести на синдикатите, 
предаде Ройтерс. 
Консервативното правителство на премиера Кириакос Мицотакис, което има парламентарно мнозинство, цели да 
реформира законите, датиращи от времето преди интернет, когато повечето работещи прекарваха еднакви работни 
часове в офиси и заводи. По време на парламентарния дебат Мицотакис отхвърли твърденията на политическата 
опозиция, че правителството му слага край на 8-часовия работен ден. 
Проектът беше приет с гласовете на 158 депутати в 300-местния парламент след дълъг дебат, в който всички опозиционни 
партии го критикуваха. 
Синдикатите нарекоха проектозакона "чудовищен" и настояха правителството да го оттегли. Според профсъюзите той ще 
отнеме отдавна извоювани права на работещите и ще позволи на компаниите да въвеждат по-дълги работни часове. 
Най-спорната част от законодателството предвижда възможност работният ден да продължи до 10 часа дневно при по-
малко работни часове в друг ден. Синдикатите се опасяват, че това ще позволи на работодателите да принудят работещите 
да приемат по-дълго работно време, предава БТА.  
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"Практически няма вече да има 8-часов работен ден, а извънредното време няма да се заплаща", заяви Фофи Генимата, 
лидерката на опозиционната ПАСОК. 
Законопроектът също така ще даде на служителите право да не откликват на търсене от службата извън работното време 
и ще въведе "дигитална работна карта" от догодина, която да следи реалния работен ден на служителите. Освен това 
извънредното работно време се увеличава на 150 часа годишно. 
Общественият транспорт в Атина проведе втора стачка за седмицата в сряда, протестирайки срещу реформата. Спряха 
работа и работещите в други сектори. Около 9000 протестиращи участваха в мирен протест в центъра на Атина преди 
гласуването.   
 
√ Над 10 години ще трае възстановяването от кризата за европейските летища  
Повече от 10 години ще са необходими на европейските летища, за да се възстановят финансово от кризата с COVID-19, за 
сметка на инвестициите им в климатичната област. Това обяви европейският клон на Международния съвет на летищата - 
МСЛ Европа (ACI Europe), цитиран от Франс прес.  
Оборотът на летищата е спаднал с 60% и загубите им са достигнали 12 милиарда евро според организацията, която 
обединява над 500 летища в 55 страни на Стария континент.  
Месец, след като част от операторите на тези съоръжения се ангажираха да постигнат въглеродна неутралност още през 
2030 г., с 20 години по-рано от обявеното, тяхната организация предупреди за ефекта на ножицата, който ще ограничи 
амбициозната им програма за намаляване на въглеродните емисии.  
Здравната криза, съпътствана от ограничения за пътуванията, засегна много тежко европейския авиационен 
сектор. Възобновяването на полетите, очертаващо се за това лято, ще бъде слабо и неравномерно, а нивото на 
пътникопотока от 2019 г. ще бъде възстановено в най-добрия случай едва през 2025 г., предупреди МСЛ Европа.  
"Възобновяването на дейността няма да върне незабавно летищата в добро финансово състояние", изтъкна директорът на 
организацията Оливие Жанковек, цитиран в комюнике. 
Според съюза дейността на летищата ще бъде белязана от "пикове", които ще изискват значителни средства, както и от 
периоди на слаба посещаемост. Така разходите ще нараснат, но постъпленията ще останат много под равнищата от преди 
пандемията.  
В резултат на това се очаква още по-голямо задлъжняване на сектора, който вече е взел кредити за 20 милиарда евро само 
през 2020 г. А постъпленията на летищата ще останат недостатъчни за нуждите от инвестиции и за погасяване на дълговете 
поне до 2032 г. Организацията посочва също така, че нейните членове са били подпомогнати по-малко от авиокомпаниите 
за справяне с кризата.  
 
√ Безработните в САЩ отбелязаха неочакван ръст  
Молбите за обезщетения за безработица в САЩ са били 412 000 през миналата седмица, съобщиха от министерството на 
труда на САЩ, предаде Си Ен Би Си. Това е най-големият брой молби от 15 май насам. 
Броят им е значително повече в сравнение с отчетените през предходната седмица 375 000, въпреки всички сигнали за 
възстановяване на икономиката на страната, след като все повече противоепидемични мерки в САЩ отпадат. 
Най-голям ръст на безработни има в щата Пенсилвания (21,6 хил.) и щата Калифорния (15,7 хил.). 
Най-много молби за обезщетения бяха регистрирани през април 2020 г.,  когато само в рамките на една седмица над 6 
млн. души останаха без работа. А през втората седмица на юни миналата година броят на новите безработни бе 1,5 млн. 
души. 
Трайно безработните остават непроменени на 3,5 млн. души, като по същото време на миналата година те бяха 18 млн. 
Данните сочат, че рестартирането на икономиката няма да се случи незабавно, макар че в най-голямата икономика 
противоепидемичните норми постоянно отпадат и нивата на имунизация силно подпомагат този процес. В САЩ броят на 
поставени дози е 94 на 100 души. 
 
√ Спад на борсите в Европа след заседанието на Федералния резерв  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в четвъртък, следвайки 
загубите на Уолстрийт, след като Федералния резерв на САЩ изненада инвеститорите с план, който предвижда по-
скорошно от очакването повишаване на лихвите, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,75 пункта, или 0,38%, до 458,11 пункта. Ако бенчмаркът завърши 
сесията в червената зона, той ще прекрати 9-дневна серия от повишения. Подиндексът на ресурсните компании SXPP се 
понижи с 1,47%, след като коментарите на американската централна банка предизвикаха поскъпване на долара, което се 
отрази негативно на цените на суровините. 
Немският показател DAX се понижи с 13,79 пункта, или 0,09%, до 15 696,78 пункта.  Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 изтри 39,65 пункта от стойността си, или 0,55%, достигайки ниво от 7 145,3 пункта. Френският измерител CAC 40 
се понижи с 2,52 пункта, или 0,04%, до 6 650,13 пункта. 
Тонът на Федералния резерв бе значително по-различен от този на Европейската централна банка, която миналата 
седмица заяви, че е твърде рано да се говори за съкращаване на програмите за подкрепа на икономиката въпреки ръста 
на инфлацията. 
„Макар че централните банки изглеждат сравнително спокойни по отношение на перспективите за инфлацията, те все още 
трябва да мислят за бъдещето. Ако икономиката се подобри, както се очаква, паричната политика ще трябва да се 
промени“, коментира  Майкъл Хюсън, главен пазарен анализатор в CMC Markets UK. 
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„Фактът, че Федералният резерв постепенно подготвя почвата може да бъде обезпокоителен за пазарите, но той е 
необходимо действие, като за момента паричната политика все още не се е променила много“, добави той. 
На корпоративния фронт, акциите на германската германската биотехнологична фирма CureVac се сринаха с 44,30%, след 
като ваксината срещу COVID-19 на компанията показа ефективност от едва 47% при последната фаза на клиничните й 
изпитания. Този резултат постави под въпрос потенциалните доставки на стотици милиони дози от ваксината за ЕС. 
Туристическият подиндекс SXTP се повиши с 3%, след като Великобритания съобщи, че обмисля да позволи на изцяло 
ваксинираните да пътуват в някой държави без да има нужда от карантиниране при завръщане в страната.  Акциите на 
IAG, easyJet и Ryanair поскъпнаха съответно с 3,64%, 4,71% и 3,73% 
Понижения на Уолстрийт 
Основните американски борсово индекси регистрираха понижения сряда, след като Федералният резерв на САЩ повиши 
прогнозата си за инфлацията и сигнализира за по-ранно от очакваното повишаване на лихвите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 265,66 пункта, или 0,77% ,д о34 033,67 пункта, след като по-рано изгуби 382 
пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 отчете спад от 22,89 пункта, или 0,54%, до 4 223,7 пункта, като 
всички 11 негови сектора се оцветиха в червено. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 33,17 пункта 
от стойността си, или 0,24%, достигайки ниво от 14 039,68 пункта. 
Вчера Федералния комитет за отворения пазар (FOMC) намекна, че централната банка на САЩ може да повиши 
референтния си лихвен процент още през 2023г. Засега обаче лихвата остава в диапазона от нула до 0,25%. 
„Пазарът не очакваше това“, коментира Джеймс Маккан от Aberdeen Standard Investments. „От Фед сигнализират, че рано 
или късно лихвите ще трябва да бъдат повишени. Тази промяна в позицията поставят под въпрос последните твърдения 
на Фед, че инфлацията е временна“, добави той. 
От централната банка обаче не дадоха индикации за това кога ще съкратят агресивната си програма за изкупуване на 
облигации в размер на 120 млрд. долара на месец. 
Фед също така повиши и прогнозата си за инфлацията, като сега очакват тя да нарасне до 3,4% през 2021 г., след като през 
март прогнозата бе за 2,4%. Прогнозата за 2022 г. е за инфлация от 2,1%, а за 2023  - 2,2%. 
Акциите, които зависят най-много от отварянето на икономиката, записаха печалби. Цените на книжата на и операторите 
на круизни кораби Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line се повишиха съответно с 1,83% и 2,62%. Акциите на 
авиопревозвачите United Airlines и American Airlines поскъпнаха с 0,56% и 0,18%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока, след като Федералния 
резерв на САЩ представи по-ясен план за предстоящите повишения на лихвите, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 272,68 пункта, или 0,93%, 29 018,33 пункта. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 7,28 пункта, или 0,21%, до 3 525,6 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Compositе напредна с 26,98 пункта, или 1,16%, до 2 359,40 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng се повиши със 121,75 пункта, или 0,43%, до 28 558,59 пункта. Търговията с акциите на Next Digital в 
Хонконг беше спряна, след като издавания от компанията вестник Apple Daily съобщи, че петима негови директори, сред 
които и главния му редактор, са били арестувани от местната полиция. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 13,72 пункта, или 0,42%, до 3 264,96 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 27,2 пункта, или 0,37%, до 7 359 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX напредна 2,09 пункта, или 0,38%, до 550,09 пункта. BGBX40 се повиши с 0,30 пункта, или 0,25%, до 122,39 пункта. 
BGTR30 отчете ръст от 1,66 пункта, или 0,28%, до 586,91 пункта. BGREIT се повиши с 0,42 пункта, или 0,27%, до 153,47 пункта. 
 
√ Петролът поевтинява за втори пореден ден  
Цените на петрола се понижават за втори пореден ден, след като доларът продължава да поскъпва на фона на 
перспективата за повишаване на лихвите в САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,56 долара, или 0,77%, до 62,52 долара за барел, след 
като вчера бенчамаркът загуби 1,8% от стойността си. Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,48 долара, или 
0,68%, до 70,56 долара за барел, следвайки загуби от 1,5% в четвъртък. 
В сряда Брентът достигна най-високата си цена от април 2019 г., а американският лек суров петрол – най-високата от 
октомври 2018 г. 
Доларът поскъпва силно през последните два дни, след като Федералният резерв на САЩ обяви, че предвижда повишения 
на лихвите през 2023 г., което е по-рано от очакваното от пазарите. Поскъпването на долара прави цените на петрола по-
високи за страните с други валути, което подкопава търсенето. 
На цените на петрола се отразиха и данните за разпространението на коронавируса във Великобритания, като страната 
отчете най-големият брой новозаразени за едно денонощие от 19 февруари насам. Обединеното кралство отложи 
планирането за 21 юни премахване на ограничителните мерки в страната заради разпространението на т.нар Делта 
вариант на коронавируса. 
За нагласите на пазара допринесоха и коментари на преговарящи от Иран, според които Техеран и Вашингтон са по-близо 
до съживяване на ядрената сделка от 2015 г. от когато и да е било. 
„Подновените преговори предизвикаха опасения, че САЩ ще премахнат санкциите срещу Иран, което ще доведе до 
наводняване на петролния пазар с нови доставки“, отбелязват от ANZ Research. 
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√ Еврото се разменя за 1,1915 долара 
Курсът на еврото се задържа далеч под прага от 1,20 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1915 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1937 долара. 
 
Investor.bg 
 
√ Кризата с лекарите и медицинските сестри у нас се задълбочава 
Една пета от практикуващите лекари са в пенсионна възраст, медицинските сестри са намалели с близо 1400 за една 
година  
Лекарите в България застаряват, медицинските сестри продължават да намаляват при ръст на леглата в болниците. Това 
се вижда от данните на Националния статистически институт, публикувани днес. 
Над една трета от лекарите в българското здравеопазване са над 55-годишни, една пета от практукуващите специалисти 
са в пенсионна възраст, а едва 15 на сто са младите, които ни лекуват, вижда се от данните, които очертават картината към 
31 декември 2020 г. 
Националната статистика регистрира лек ръст в броя на лекарите за една година, но сериозен спад се вижда при 
медицинските специалисти по здравни грижи. За година – към края на 2020 г. - те са намалели с над 1800, като 
изключително обезпокоителено е намалението при медицинските сестри – с 1386 за година. 
Кризата с медицинския песнол 
В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 717 лекари – 
почти колкото и за предходната година, когато са били 29 612, вижда се от статистиката. 
Най-очевиден е дефицитът при медицинските специалисти по здравни грижи – в края на 2020 година те са 44 676 при 46 
491 в края на 2019 година, или с 1815 по-малко. Само при при медицинските сестри намалението е с 1386 за година. 
Лекарите по дентална медицина в края на миналата година са 7 312, като 6 454 от тях работят в практики със сключен 
договор с НЗОК.  
От всички практикуващи лекари 45% са мъже, а 55 на сто – жени. Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 
- 64 години – 35 на сто. 
Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са едва 15%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – близо 
18 на сто. 
В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите – малко над 4 хиляди, или 13% от 
всички лекари в страната, следвани от практикуващите кардиология - 6%, акушерство и гинекология - 6%, анестезиология 
и интензивно лечение – 5,6%, хирургия - 5%, и нервни болести – 4,9%. Броят на лекарите, практикуващи пневмология и 
фтизиатрия, е 601 (2%), а инфекциозни болести - 233 (0,8%). 
Осигуреността с лекари в края на 2020 г. общо за страната е 43 на 10 000 души от населението. В сравнение с 2019 г. 
осигуреността с лекари се увеличава незначително (от 42,6 на 10 000 души от населението). 
Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24,3 до 63,4 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в 
чиито центрове има медицински университети и университетски болници - Плевен (63,4 на 10 000 души от населението), 
София (столица) - 55,5, Пловдив (51,8) и Варна (50,9). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24,3 на 10 000 души 
от населението), Добрич (26,7) и Ямбол (27,3). 
Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 5,8 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за 
областите Плевен (8,1 на 10 000 души), Видин (6,9) и Кюстендил (6,8). Най-ниска е осигуреността на населението с 
общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3,2 на 10 000 души от населението), Търговище (4,2) и Разград (4,4). 
Осигуреността с лекари по дентална медицина за страната е 10,6 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят 
за областите Пловдив (17,2 на 10 000 души), София (столица) (14,1), Варна (13) и Смолян (12). Най-ниска е осигуреността на 
населението с лекари по дентална медицина в областите София (5,4), Търговище (5,5), Разград (5,6) и Силистра (6 на 10 000 
души от населението). 
Леглата в болниците се увеличават 
Към края на 2020 г. в страната функционират 342 заведения за болнична помощ с 54 216 легла, от които 320 болници с 51 
991 легла. В сравнение с предходната година лечебните заведения за болнична помощ се увеличават с едно, а леглата в 
тях - с 219, или с 0,4%. 
Многопрофилните болници са общо 183 с 38 256 легла, или в 57% от болниците е съсредоточен близо 74% от легловия им 
фонд в страната. Броят на леглата варира в широки граници - от 23 до 1 540. 
Към края на миналата година специализираните болници са 137 с 13 735 легла. 
Към края на 2020 г. заведенията за извънболнична помощ в страната са 2 098 с 1 296 легла за краткосрочно наблюдение и 
престой. В сравнение с предходната година броят на тези заведения се увеличава с 0,9%, а броят на леглата в тях - с 6%. 
Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни 
инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните 
центрове, центровете за трансфузионна хематология и други. В края на 2020 г. тези заведения са 149 с 1 935 легла, като 
най-голям е броят на хосписите - 48 с 1 220 легла. В сравнение с 2019 г. броят на леглата в тях се увеличава с 1,1% поради 
увеличения брой легла в хосписи. 
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√ Как Тръмп подкрепи хардлайнерите в Иран 
Това, което се задава в Техеран, няма да се хареса нито на САЩ, нито на Европа, която досега гледаше отстрани и не 
направи нищо за ядрената сделка  
Когато президентът на Иран Хасан Рухани се съгласи със Съвместния всеобхватен план за действие, той заложи бъдещето 
на своето правителство, страната си и себе си като политически лидер, че ядрената сделка със САЩ и Европа ще работи. 
Президентските избори в Иран са на 18 юни и все повече изглежда, че залогът му се провали. Вината за това е на 
американския президент Доналд Тръмп, който извади САЩ от ядрената сделка, както и на европейските лидери, които не 
направиха много, когато Тръмп саботира споразумението, пише онлайн изданието Politico.eu. 
Нито Европа, нито САЩ ще харесат това, което ще последва. 
Рухани напуска поста след два месеца и с него вероятно цялата умерена/либерална фракция - за дълго време. В резултат 
на неговия неуспешен залог, който му коства лоста за влияние в страната, неговият вицепрезидент Ешак Джахангири, 
ключовият министър Абас Ахунди и неговият доверен съюзник, бивш председател на парламента и преговарящ по 
ядрената техника Али Лариджани, също напускат позициите си. 
Освен ако не се случи чудо, следващият президент на Иран ще бъде Ебрахим Раиси, настоящият ръководител на съдебната 
власт: човек, всеизвестен с ролите си в кампаниите за екзекуции през 1988 г. Евентуалното му президентство го прави най-
добрият кандидат за заместник на 82-годишния аятолах Али Хаменей като следващия върховен лидер на Иран за 
разочарование на мнозина, които смятаха, че това ще бъде Рухани. 
Това ще има огромни последици за външната политика на Иран, както и за вътрешната политика, особено по отношение 
правата на човека. 
Рухани никога не е вярвал много на европейците. В първата си президентска кампания през 2013 г. той многократно 
споменава САЩ като Kadkhoda - „главата на селото“, и основно твърди, че няма смисъл да се занимава с европейци, когато 
САЩ са тези, които движат света. Той е научил този урок като водещ ядрен преговарящ в Иран в началото на века, когато 
Декларацията от Техеран и Парижкото споразумение с големите три страни в ЕС не стигнаха доникъде след отказа на САЩ 
да се присъедини към тях. 
В продължение на 30 години - или поне откакто го обяви люксембургският политик Жак Поос - се казваше, че „часът на 
Европа“ изгрява. Когато Тръмп зае Овалния кабинет, изглежда, че най-накрая дойде ред на Европа. Европейските вестници 
определиха германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Еманюел Макрон като новите лидери на свободния 
свят. 
Когато Тръмп се оттегли от действащата сделка, пренебрегвайки факта, че Техеран я спазва и отвореността за бъдещи 
преговори, някои очакваха ЕС да защити споразумението. Вместо това обаче Брюксел го остави да се разпадне напълно, 
докато гледаше отстрани. 
Европейските компании, като петролния гигант Total, започнаха да напускат Иран веднага щом се появи заплахата от 
санкции. Специалните канали за европейски компании и правителства, за да продължат да търгуват с Иран, като 
Инструмента за подкрепа на търговските борси (INSTEX), дойдоха твърде късно и бяха твърде малко. 
Тръмп говори за напускане на сделката в кампанията си през 2016 г. Първата транзакция с INSTEX се осъществи едва през 
март 2020 г. 
Понякога Макрон заемаше е по-твърда позиция към Иран, отколкото дори Великобритания - най-яростният съюзник на 
САЩ сред европейските сили. 
Администрацията на Рухани продължаваше да се надява европейците да изпълнят обещанията си за подкрепа на Техеран 
и да спасят сделката. Практическа помощ обаче така и не дойде, въпреки потока от обещания. 
Вместо това дойде порой от санкции, наложени от администрацията на Тръмп. Определени като „максимален натиск“, те 
са създадени, за да задушат иранската икономика. В разговор с иранци в Персийската служба на ВВС тогавашният 
американски държавен секретар Майк Помпео заяви, че санкциите са насочени към промяна на поведението на Техеран: 
„Ръководството трябва да вземе решение, че те искат хората им да ядат“. 
Междувременно европейските държави, макар да са подписали споразумение, с което Техеран все още се съобразява, 
стояха настрана и наблюдаваха как валутата на Иран се срива и икономическият спад оказва огромно хуманитарно влияние 
върху населението. 
Рухани, подкрепен от умерените и реформистки фракции и фигури, с лекота спечели два вота с обещанието за компромис 
за премахване на санкциите. В края на мандата му обаче той няма осезаеми постижения, които да покаже на иранците. 
Общественото одобрение за него се изчерпа и с основателна причина. 
За Рухани е късно, но не е късно Европа да започне да компенсира грешките си. Иран и много други незападни страни се 
надяват на силен брокер. Ако обаче Европа ще играе тази роля, тя ще трябва да се ангажира с Иран - без значение за колко 
неприятен намира бъдещия лидер на страната. 
Има прецедент за това. През 90-те години Европа проведе кръгове от критичен и конструктивен диалог с Иран, с Хаменей 
като новоназначен лидер и неговия близък съюзник президент Акбар Хашеми Рафсанджани. 
Ограничаването на ангажираността на Европа до умерени политици като Рухани или реформисти като бившия президент 
Мохамад Хатами само затруднява живота им в страната, като ги прави уязвими към обвинения в държавна измяна. Ако 
нещо трябва да бъде спасено от последния кръг на разрушената дипломация, този път ще трябва Европа да направи залога 
- и да се надяваме, че ще го подкрепи с действие. 
 
 
Cross.bg  
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Първи случай на индийския вариант на КОВИД-19 е засечен в Плевен. Променя ли се картината на 
разпространение на вируса - гост проф. Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести 

- Локализирано е мястото на инцидента с изтребителя, но черната кутия все още липсва. Как продължава 
операцията по издирването ѝ - в студиото началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов 

- Ще се промени ли българската позиция за еврочленството на Република Северна Македония след срещата между 
премиерите Зоран Заев и Стефан Янев - анализ на проф. Ангел Димитров 

- 40-годишен мъж е задържан за грабежа на банков клон в Дупница. На живо: Има ли пробив в системата за 
сигурност на банката? 

- Пореден ден на протести за жителите на старозагорското село Обручище. На живо: Какви са исканията им? 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Въоръжен грабеж посред бял ден в Дупница. На живо - кой е извършителят, обрал 100 000 лева от банка? 
- Родилка и дете починаха в болница. Какви са причините за трагедията? 
- Индийският вариант на COVID-19 вече и в България. Защо е по-опасен? 
- Трилиони долари и евро, отпечатании за икономическото възстановяване от пандемията. Чaка ли ни глобална 

инфлация - коментар на банкера Левон Хампарцумян. 
- В рубриката "Чети етикета": Какъв сладолед ще ядем това лято - проверка на Българската агенция по безопасност 

на храните. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- България избира новите депутати - предизборни дебати в ефира на NOVA. Един срещу друг се изправят от ГЕРБ, 
БСП, „Демократична България" и „Българските патриоти". 

- Кои политически сили влизат в следващия парламент? Първан Симеонов от „Галъп" с последно социологическо 
проучване. 

- Въоръжен грабеж и стрелба посред бял ден. Как мъж успя да нахлуе и да задигне пари от банка в центъра на 
Дупница, а после беше заловен от полицията? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 18 юни 
София. 

- От 07.50 часа в Министерство на образованието и науката ще бъде изтеглен вариантът за националното външно 
оценяване на седмокласници и десетокласници по математика. 

- От 10.00 часа под ръководството на служебния министър на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Георги Тодоров ще се проведе извънредна акц ия на Изпълнителна агенция (ИА) Автомобилна 
администрация" извънредна акция на Изпълнителна агенция (ИА) „Автомобилна администрация" за контрол на 
превозите на пътници и товари. 

- От 10.30 часа в София Хотел Балкан Синдикатът на българските учители, съвместно със Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов" - Свищов организират национална конференция на тема „Повишаване на финансова 
грамотност и икономическата култура на ученици 5-10 клас в българските училища". 

- От 18.00 часа в Градската градина срещу Националната галерия програма „Христо Ботев" на БНР ще отпразнува 
рождения си ден. 

- От 18.30 часа под стъклените куполи на Ларгото украинският хореограф Виктор Рубан ще представи свой проект с 
участието на младежи от София. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в района на Петропавловския манастир край град Лясковец заместник-министърът на земеделието, 
храните и горите доц. д-р Крум Неделков ще открие Националния събор на овцевъдите в България. 

*** 
Балчик. 

- От 9.00 часа в Туристически информационен център „Мелницата" ще започнат безплатни очни прегледи за деца 
и възрастни хора. 

*** 
Банско. 

- От 15.00 часа на площад „Възраждане" ще бъдат поставени копия на масата и стола от хилендарската килия на 
Паисий Хилендарски. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в Пункт за базиране - Варна тържествено ще бъде отбелязана 70- та годишнина от създаването на 18 
дивизион кораби със спомагателно назначение. 

- От 18.00 часа до Трета буна на крайбрежната алея ще бъде открит Varna Street Food Park 
*** 
Велики Преслав. 
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- От 16.00 часа в зала 406 на Общината ще се проведе кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на културния 
туризъм". 

*** 
Велико Търново./ село Арбанаси. 

- От 11.00 часа в Петропавловският манастир край село Арбанаси ще бъде открит 9-ият 
*** 
Несебър. 

- От 19.00 часа в Несебър кандидати за народни представители от „Българските патриоти" ще се срещнат с 
избиратели. 

*** 
Разград. 

- От 13.00 часа в Общинския културен център ще се проведе майсторски клас на тема „Брейкинг и културата, 
наречена хип-хоп" в рамките на 4-тия Национален фестивал на театъра в движение и уличен театър. 

*** 
Русе. 

- От 18.30 часа на площад „Свобода" шеф Ради Стамболов, изработил първия по рода си шоколадов албум на 
квартет Destiny, ще представи нова, лимитирана серия с вкус на емблематичната за Русе торта Гараш. 

- От 20.00 часа на площад „Свобода" квартет Destiny ще представи авторския си концерт - спектакъл „Усещане за 
жена". 

*** 
Садово. 

- От 10.00 часа в Садово ще се състои честване на 70 години от създаването на 25-ти Изтребителен авиационен полк. 
Ще бъде открит и Мемориал на загиналите летци при изпълнение на служебния си дълг. 

*** 
Стара Загора. 

- От 15.00 часа в зала 1 на Общината ще се проведе пресконференция по повод Европейското първенство по лека 
атлетика. 

- От 17.30 часа в Регионален исторически музей ще бъде представена книгата на Неда Антонова „Безмълвие"-роман 
за греховната младост на Паисий Хилендарски. 

- От 18.30 часа пред Общината ще се състои „Фолклорна импресия" - поздрав за Стара Загора от участниците във 
Втори детско- юношески фолклорен танцов конкурс „С настроение под липите". 

- От 20.00 часа на открита сцена до клуб „DRUMS" ще се състои концертът „ROCKSTAGE". 
*** 
Шумен. 

- От 19.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева" ще се състои концерт под надслов „Класично и романтично". 
*** 
Ямбол. 

- От 17.00 часа в двора на Общински детски комплекс ще се проведе церемония по връчване на годишните награди 
на Общински детски комплекс по повод празника на града. 

- От 18.00 часа в зелените площи между Културно-информационен център „Безистен", Регионална библиотека 
„Георги Раковски" и Централна поща ще се проведе церемония по връчване на наградите от конкурса за рисунка, 
графика или макет „Ида от древността, отивам в бъдещето". 

- От 21.00 часа на сцената в Градския парк ще се състои концерт на супергрупата „Фондацията". 

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. 


