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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С БЪДЕЩИЯ ПОСЛАНИК НА Р БЪЛГАРИЯ В КУБА 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе среща с бъдещия посланик на Р България в Куба г-н Тодор 
Кънчевски, който ще встъпи в длъжност в края на юли т.г.  

 
По думите на г-н Кънчевски Куба има сериозен интерес към привличането на чуждестранни инвеститори и за целта 
държавата е разработила портфолио с около 500 проекта, по които може да си партнира с чужди компании. Той представи 
подробно функциониращата безмитна зона „Мариел“, която се намира в непосредствена близост до Хавана. В зоната се 
реализират инвестиции, като в по-голямата си част това са производствени мощности, които работят както за вътрешния 
пазар на Куба, така и за износ. 
По време на срещата присъстваха и членове на АИКБ от различни сектори, които имат интерес към създаване на 
партньорства с предприятия от Куба. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
БНР 
 
√ Фирмите със спад на приходите над 40% ще се възползват от мярката „60 на 40“  
Фирмите със спад на приходите над 40 процента ще се възползват от мярката „60 на 40“ – това предвижда нов дизайн на 
схемата за подкрепа на заетостта, научи „Хоризонт“. 
Досега предприятията трябваше да доказват намаление от 20%.  
За фирмите със спад на приходите от 30% държавата ще поема 50% от заплатите и осигуровките, а останалата половина 
ще е за сметка на работодателите. Фирмите ще доказват приходите си спрямо същия месец на 2019 година.  
Очаква се новият дизайн на мярката да се обсъжда във вторник на заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, а в сряда да бъде гласуван на заседание на правителството. 
Синдикатите и работодателите настояваха мярката да се трансформира от „60 на 40“ в „75 на 100“, но за да се случи това, 
е необходимо да има действащо Народно събрание, което да уреди законов регламент.  
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√ Кирил Петков: Държавните пари трябва да са стимул, а не крайно финансиране  
Интервю на Явор Стаматов с Кирил Петков в предаването ''Неделя 150'' 
"Не разбирам защо язовирите са към Министерството на икономиката. Интересни са икономическите проекти за растеж... 
Има надиграване със съществуващия надзор на Българската банка за развитие. В момента има страшно бавене и недаване 
на информация. Вярвам, че в следващите две седмици ще влезем с много професионален надзор, ще има смяна и сред 
управителите".  
Това обобщи пред БНР служебният министър на икономиката Кирил Петков.  
По темата за Плана за възстановяване и устойчивост той коментира, че ще се помисли още по-широко за най-добрите и 
най-евтините начини България да има електричество.  
"Има радикална смяна на идеята. Възможност за зелена енергия по умен начин... Индустриални зони и грантови схеми за 
бизнеса са двата фиша за Министерството на икономиката в този план. Привличайки Европейската инвестиционна банка 
като партньор в тези фишове, гарантирам, че който и да е след мен, няма еднолично или чисто административно 
Министерството на икономиката да решава кой печели парите. Не е важното държавните пари да се дадат на някого, а 
тези пари да стимулират частни инвестиции. Държавните пари да бъдат стимул, но не крайното финансиране. Навсякъде 
по света се прави така", допълни Петков в предаването "Неделя 150".  
Той поясни, че са важни две неща - "къде отиват парите - да е максимално ефективно, и структурата да бъде такава, че 
парите да не се крадат".  
Интервюто с Кирил Петков можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Стела Балтова: Мярката за подпомагане на фирми "60 на 40" ще има нов дизайн 
Мярката за подпомагане на фирми '60 на 40" ще има нов дизайн, а идеята на правителството е да се подкрепя работещият 
бизнес. Това обяви в Сливен служебният министър на туризма Стела Балтова, която участва в изнесено заседание на 
Националния съвет по туризъм в Сливен. 
По-рано през деня „Хоризонт“ научи, че според новия дизайн на мярката „60 на 40“ фирмите със спад на приходите над 
40 процента ще се възползват от нея. 
Министърът на туризма каза още, че се работи по въпроса местата за наставяне, които имат затруднения с изплащане на 
кредитите държавата да ги защити. 
Министър Балтова коментира, че се очаква в най-скоро време да бъдат премахнати PCR тестовете за деца до 12-години, 
влизащи в България. Тя каза още, че освен за румънските туристи са договорени и  облекчения  и за чешките.  
"И от два дни всъщност чешки туристи могат да влизат в България без изискванията за.., които се поставят, например за 
отрицателен PCR тест, за положителен антигенен тест и т.н. ", посочи Балтова. 
Украйна е част от стратегията на министерството за разработване на чуждестранни пазари.  
"Работи се много активно на пазар Германия, както споделих, на пазар Полша, Чехия и съседните балкански държави, но 
отварянето е нещо много рисково. Трябва много внимателно да премерва", каза министърът на туризма.  
Балтова съобщи още, че заедно с Министерство на здравеопазването разработват „здравен протокол,“ който ще указва 
процедурата за действие, ако чуждестранен турист се разболее или е бил в контакт със заразен. Тя призова туристическия 
бранш ваксинирането да се превърне във фирмена политика. 
 
√ МФ предлага закон за покритите облигации  
Финансовото министерство предлага създаването на Закон за покритите облигации, става ясно от сайта на институцията. 
Оттам припомнят, че в заключителния си доклад преди приемането на директивата за този вид финансови инструменти, 
Европейската комисия отбелязва, че България, наред с други държави-членки, се нуждае от работещ закон в тази сфера. 
Покритите облигации са деривативен инструмент, концепцията зад който е те са обезпечени със средства, генерирани от 
основен инвестиционен пул. Банката купува значителни инвестиции, комбинира ги и след това издава облигации, 
подкрепени от парите от пула. Тази колекция от инвестиции се състои от ипотеки или от заеми от публичния сектор. 
В този смисъл покритите облигации генерират паричен поток в инвеститорите по абсолютно същия начин, като 
обезпечените с активи ценни книжа. 
В мотивите към законопроекта на финансовото министерство се посочва, че у нас действа Закон за ипотечните облигации, 
всъщност класически вид покрити облигации. Въпреки, че съществува от 20 години, има издадени само 29 емисии на обща 
стойност 270 милиона евро. 
БНБ ще бъде институцията, която ще надзирава пазара на покрити облигации, става ясно още от законопроекта. Според 
министерството, с приемането му ще се създаде възможност за още един вид ниско рискова инвестиция. 
 
√ Росица Матева: Предизборната кампания върви толерантно 
Интервю на Явор Стаматов с Росица Матева в предаването ''Неделя 150'' 
"Големият брой избирателни секции в чужбина вероятно ще даде възможност в съставите им да има и представители на 
българските общности. Вече имаме предложения за членове на секциите зад граница". Това каза пред БНР говорителят на 
ЦИК Росица Матева.  
Тя изрази очакване, че в понеделник ще може да бъде обявена обществената поръчка за доставка на допълните 
машини за гласуване.  
"Първоначалните изчисления сочат, че цената ще е по-евтина при закупуване на машините от производителя".  
В предаването "Неделя 150" Матева допълни:  

https://bnr.bg/horizont/post/101482932/remontite-na-infrastrukturata-da-sa-spored-procenta-risk-na-obekta-a-ne-spored-otdalechenostta
https://bnr.bg/horizont/post/101483611/novi-chlenove-na-nadzornia-i-upravitelnia-savet-na-bbr
https://bnr.bg/horizont/post/101483611/novi-chlenove-na-nadzornia-i-upravitelnia-savet-na-bbr
https://bnr.bg/post/101486205/kiril-petkov
https://bnr.bg/horizont/post/101485261/firmite-sas-spad-na-prihodite-nad-40-shte-se-vazpolzvat-ot-markata-60-na-40
https://bnr.bg/horizont/post/101485261/firmite-sas-spad-na-prihodite-nad-40-shte-se-vazpolzvat-ot-markata-60-na-40
https://bnr.bg/post/101485985/v-chujbina-shte-moje-da-se-glasuva-v-791-sekcii
https://bnr.bg/horizont/post/101483996/do-kraa-na-sedmicata-shte-ima-rezultati-ot-pregovorite-sas-smartmatik
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"Все още не е определено в кои секции ще има повече от една машина. Секциите с машинно гласуване  ще са 9401. 
Предстои да се определят секциите в чужбина, в които ще се гласува машинно".  
Говорителят на ЦИК поясни, че предизборната кампания върви толерантно.  
Интервюто с Росица Матева можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ България е изцяло в зелената зона на Covid картата на Европа  
 

 
 
България вече е изцяло в зелената зона на комбинираната карта на Европа за коронавируса, става ясно от сайта на 
Еврокомисията reopen.europa.eu. Картата отчита брой случаи и процент позитивни тестове за последните 14 дни. 
Съседна Румъния също е в зелено. Големи части от територията на Гърция обаче, са обозначени като рискови. 
С най-лоши показатели са Нидерландия, както и региони в Испания и Швеция. 
Коментирайки преместването на България в зелената зона, здравният министър Стойчо Кацаров посочи: 
„Това се дължи от една страна на хората, които вече се ваксинираха и така създават бариера пред разпространението на 
вируса и от друга страна на усилията на медиците от болничната, извънболничната и спешната медицинска помощ и 
служителите на администрацията, пряко ангажирани в борбата с Covid-19“. 
Служебният министър Кацаров подчертава, че това, че сме в зелената зона не бива да ни успокоява прекалено. 
„Опасността не е отминала и единственият начин да намалим риска е като се ваксинираме масово. Нека използваме 
летните месеци и да го направим, за да можем да се върнем към нормалния начин на работа“, призова той в изявление, 
разпространено от пресцентъра на здравното министерство. 
 
√ 36 наблюдатели на ПАСЕ ще следят вота на 11 юли  
36-ма наблюдатели на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - по-голям брой в сравнение с предишни избори - 
ще следят вота на 11 юли. 
Това утвърди на неделното си заседание Централната избирателна комисия. 
Определени бяха условията и редът за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания 
и проучвания на изхода (екзит пол) в изборния ден. 
По предложение на членове на ЦИК беше дискутирано дали секционните комисии да броят пуснатите в урните разписки 
след гласуването с машини. 
Обсъждането беше част от разглеждането на методическите указания по прилагане на Изборния кодекс, решение за което 
се очаква в понеделник. 
В тях ще бъдат посочени подробно причините, които ще предопределят преминаването от машинно към гласуване с 
хартиени бюлетини. 
ЦИК уточни също тиража на бюлетините по места - той съвпада с броя на предварителните списъци с лицата, които имат 
право на глас. 
Българска народна банка и печатница „Демакс“ ще отпечатват бюлетините. 
 
√ Ръст на вноса на пресни плодове, засаждат се все по-малко зеленчуци  
Само за първото тримесечие на тази година България е внесла 88 000 тона пресни зеленчуци и близо 95 000 тона пресни 
плодове, сочат данните на Националния статистически институт. 

https://bnr.bg/azizbiram/post/101485421/v-9401-sekcii-v-stranata-shte-se-glasuva-s-mashina
https://bnr.bg/azizbiram/post/101486195/rosica-mateva
https://static.bnr.bg/gallery/cr/bbd713c351e7b009f7b3586a0ff469b5.png
https://static.bnr.bg/gallery/cr/bbd713c351e7b009f7b3586a0ff469b5.png
https://reopen.europa.eu/
https://static.bnr.bg/gallery/cr/bbd713c351e7b009f7b3586a0ff469b5.png
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Според оперативните данни на Министерството на земеделието площите, засадени със зеленчуци у нас, непрекъснато 
намаляват. 
Логично лидер при пресните плодове остава вносът на цитруси и банани - 71 000 тона са влезли у нас само от януари до 
март тази година, което е с 8 на сто повече от същия период на миналата. 
Не толкова логичен е вносът на отглежданите и у нас ябълки, ягоди и круши - импортът на тези плодове бележи ръст с 
близо 50 на сто спрямо първото тримесечие на 2020. 
Голямата изненада са доматите и краставиците. Оказва се, че славата на тези традиционни за българското градинарство 
култури е отминала и през зимата на 2021 г. сме изяли над 4000 тона вносни домати и почти толкова вносни краставици. 
Последните оперативни данни на агроведомството сочат, че българите засаждат все по-малко зеленчуци като основният 
спад е при зелето, от което през 2021 година родните земеделци са засадили с 82 процента по малко. 
На този етап има драстичен спад и в реколтата от череши, отбелязват експертите. 
 
√ Мит ли е изоставащото българско земеделие  
България се нарежда в челната десетка в света по производство на пшеница, царевица и слънчоглед, съобщи за „Хоризонт“ 
д-р Стоилко Апостолов от фондация „Биоселена“. Според експерта е крайно време да се развенчаят митовете за 
изоставащото българско земеделие. 
По продължителност на живота България се нарежда на 80-о място в света, по детска смъртност на 26-о място, по 
грамотност на 50-а, а по брутен вътрешен продукт на глава от населението е на 68-о място. Инерционно в негативната 
статистика нареждаме и земеделието. 
„Оказа се, че не за всички сектори е така. Бидейки като площ и като население след стотното място в света по производство 
на слънчоглед сме на шесто място“, каза Стоилко Апостолов, който пресмята, че отнесено към броя население сме на второ 
място в света по слънчоглед. 
803 килограма пшеница на човек ни нареждат на шесто място в света като преди нас са огромни като територия държави. 
Експертът не отрича, че престижните места са само в зърнопроизводството: 
„Това е закономерен резултат от земеделската политика в България, просто може би в последните 20-30 години“. 
 
√ От 12 юли: Колите ще получават екостикер с чип на предното стъкло 
Стикерът ще показва нивата на замърсяване, данните за автомобила и резултатите от прегледа 
От 12 юли при извършването на годишен технически преглед на автомобила на предното стъкло ще се поставя екостикер, 
в който ще има вграден чип. 
В него ще се съдържа информация за нивата на замърсяване от всеки автомобил, данните за него и резултатите от 
прегледа. 
Столичната община вече е определила една нискоемисионна зона. Тя е в идеалния център. В бъдеще се предвижда да 
бъде обособена и още една.  
В седмицата преди 12 юли всички пунктове в страната ще бъдат оборудвани с новия образец стикери и с необходимите 
устройства, с които ще се записва информацията на чиповете, обясни изпълнителният директор на ИА „Автомобилна 
администрация“ Бойко Рановски. 
Той допълни, че в електронния чип ще бъде поместена цялата информация за самия автомобил - марка, модел, 
регистрационен номер, шаси и километраж: 
"Прави се организация. Пунктовете ще бъдат оборудвани с необходимите технически средства, с които ще записват 
информацията върху чипа, който е вграден в новия стикер за техническа изправност, и ще бъдат осигурени необходимите 
бланки, за да може от 12 юли да започне безпроблемно работа на пунктовете и да не причиним сътресения в тази дейност 
с годишните технически прегледи", посочи Рановски. 
Екостикерът ще има пет категории, като най-високата - пета група, ще включва електрически и хибридни автомобили, които 
не замърсяват околната среда. Останалите ще бъдат групирани от "четвърта" до "първа" категория в зависимост от датата 
на първа регистрация, определения от производителя екостандарт и измерванията по време на техническия преглед. 
В София ще бъде следено с видеокамери дали колите имат право да влизат в зона, определена като нискоемисионна. 
Столичната община е определила район, в който ще се ограничава движението на автомобили, които замърсяват. Това 
каза за "Хоризонт" заместник-председателят на транспортната комисия в Столичния общински съвет Зафир Зарков. 
Закупени са и камери, които ще контролират автомобилите, преминаващи през нискоемисионната зона, допълва още той: 
"Столичната община е напълно подготвена с оборудването, което е необходимо, за да се контролират тези 
нискоемисионни зони. Има 180 камери, разположени в ринг на центъра на града. Едната зона, която всъщност е 
концентрирана около, така да се каже, сърцето на града, е градският център. И естествено за в бъдеще коментираме и 
разработваме и втора - по-широка зона, която ще обхване съответно по-голяма част от широкия център". 
 
√ Новата екооценка на автомобилите може да доведе до съдебни казуси  
Съдебни казуси може да създаде практиката за нова екооценка на автомобилите. Това казва Диана Русинова от 
Европейския център за транспортни политики. От 12 юли колите ще имат екостикер, който ще указва на градските власти 
къде може да се движи автомобилът при определени от тях зони с ниски емисии на газовете.  
Новата екооценка е различна от дадената от производителя и това може да е причина за конфликтите в данните, смята 
Диана Русинова: 
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„Ако производителят е дал една категория, а пък изведнъж някой друг даде друга категория, това предполагам ще бъде и 
предпоставка за много съдебни дела. Защото не може, да кажем, аз да си купя един нов автомобил и производителят да 
ми даде „Евро 6“ и изведнъж някой да ми дава „Евро 4“. Няма как. За мен по тази линия ще има някакъв проблем“. 
Към момента в други европейски градове има ограничения за движение на т.нар. цапащи автомобили. Но те се налагат на 
базата екооценката на колата, дадена от производителя. 
Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики се надява новото правило да не бъде повод за 
корупционни практики. 
Законодателните мерки и новите изисквания се провеждат при липса на политики за стимулиране на подмяната на 
автопарка, допълва тя: 
„При липсващата национална политика по отношение на закупуването на нови автомобили – имам предвид под формата 
на ваучери или данъчни облекчения, или каквото и да било, хората няма да бъдат стимулирани  и все така няма да могат 
да си позволят да си купуват нови автомобили. Така че общината прави нещо, които при сегашното положение 
действително изглежда като „каруцата пред коня“. 
Очаква се заради новата мярка цената на годишните технически прегледи на автомобилите да поскъпне.  
 
√ Посрещаме и астрономическото, и метеорологичното лято  
В понеделник в 6.32 часа сутринта настъпва астрономическото лято. Тази година то ще съвпадне и с метеорологичното, 
защото с началото на новата седмица започва затопляне на времето с повече слънчеви часове. 
Валежите ще спират в цялата страна, вятърът също постепенно ще отслабва. В следобедните часове на много места, главно 
в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. 
След това предстои период от 2-3 дни, в който няма да има валежи или те ще са на съвсем малко места в страната, като 
температурите ще продължат да се повишават, на места ще достигат 35-38 градуса. 
Понеделник е и най-дългият ден в годината за нашите географски ширини, и ще трае 15 часа и 19 минути. Това е денят 
на лятното слънцестоене, когато в Северното полукълбо настъпва лятото, а в Южното - зимата. 
За сравнение най-късият ден тази година ще бъде 21 декември, с трайност само 9 часа и 2 минути. Това е денят на зимното 
слънцестоене. 
Юни като цяло е най-дъждовният месец в годината в последните няколко години. Метеоролозите предупреждават, че 
бурите и градушките също не са изключение до края на месеца, отбелязва агенция БГНЕС. 
 
√ Пандемията като възможност за нови печеливши икономически ниши  
Много държави вече предлагат сериозни стимули и специални условия за чужденци, работещи от разстояниe. 
До 2035 година броят на дигиталните номади по целия свят се очаква да достигне 1 милиард. Затова и конкуренцията да 
бъдат привлечени от редица страни е доста ожесточена, но пък броят на избралите този работен лайфстайл е достатъчен, 
за да има за всички. Заради конкуренцията, някои правителства вече предлагат даже и сериозни данъчни стимули. 
Според Масачузетския технологичен институт, ако Гърция привлече 100 000 дигитални номади годишно, които да останат 
в страната средно по 6 месеца, годишната нетна печалба за икономиката на южната ни съседка би стигнала 1,3 
милиарда евро. Това се равнява на приходите от едноседмична почивка на 2,5 милиона туристи. 
Властите в Малта изчисляват, че дигитален номад харчи приблизително 30 000 евро годишно в страната, което би 
я доближило до това, което туристите са похарчили там през 2019 година. 
Оценките на редица страни са, че заселилите се там дигитални номади ще дадат тласък на съживяването на редица 
бизнеси, пострадали от пандемията. 
Подробностите - в 10-и епизод на подкаста "Следващият ден". 
 
√ ЕС готви нов пакет от санкции срещу Беларус  
Очаква се министрите на външните работи на ЕС да обявят нов пакет от санкции срещу Беларус на днешното си заседание 
в Люксембург. Някои от тях са свързани с принудителното приземяване на полета на "Райънеър" и ареста на журналиста 
Роман Протасевич и приятелката му София Сапега. 
Около 80 души и организации в Беларус вероятно ще попаднат в санкционния списък, твърди източник от ЕС. Едва ли обаче 
няма да се стигне до дебатираните ограничителни мерки, насочени срещу конкретни икономически сектори, тъй като, 
според запознати, това е по-трудно заради сложните правни текстове в тази насока. Министрите ще разговарят с лидера 
на опозицията Светлана Тихановска на работна закуска преди заседанието. 
Съветът ще обсъди и актуалната обстановка в Ирак в рамките на предстоящите през есента парламентарни избори там. 
Предвидена е среща с министъра на външните работи на страната Фуад Хюсеин в рамките на работен обяд. Латинска 
Америка и Карибите ще бъде друга тема на вниманието на съвета. България ще бъде представена от министъра на 
външните работи Светлан Стоев. 
 
√ ЕК вдига забраната на 8 големи банки да участват в новата облигационна програма на съюза  
Осем банки, които преди време бяха изключени от участието в новата облигационна програма на ЕС, целяща да набере 
средства за Фонда за възстановяване от Covid-19 на Европейската комисия на стойност 800 млрд. евро, ще имат право да 
участват в бъдещето емитирани на съвместни еврооблигации, обяви в петък Комисията, цитиран от Ройтерс. 
ЕК не посочи банките, на които е възстановила правото за участие, но източник от Комисията заяви, че Nomura, UniCredit, 
Credit Agricole, JPMorgan, Citigroup, Barclays, Bank of America и Deutsche Bank могат да участват в следващата синдикирана 
продажба на европейски дълг. Източникът също така отбеляза, че възстановените банки са включени в искането за 
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подаване на оферти, представено в петък, което е предшественик на следващото синдикиране на облигации за 
европейския възстановителен фонд. 
Европейската комисия все още преценява останалите две банки, на които е забранено да участва в продажбите на новите 
еврооблигации. Двете банки - Natixis и NatWest отказаха коментар, съобщава Ройтерс.. 
Във вторник Европейският съюз успя да набере капитал от 20 млрд. евро чрез първата продажба на общи облигации, 
подкрепящи фонд за възстановяване, което трябва да превърне ЕК водещ европейски емитент на дългове. 
На 10 от най-големите първични банкови дилъри в единния блок обаче беше забранено да работят по тази първа сделка. 
Изключването им беше свързано с минали нарушения на антитръстовите правила, като ЕС заяви, че иска да види 
доказателства, че съответните банки са предприел коригиращи действия, преди да им позволи да участват. 
"Осемте банки са предоставили информация, която позволява на Комисията да заключи, че по-нататъшното им 
изключване от участие в синдикирани транзакции при емитирането на облигации на ЕС не е оправдано“, се посочва в имел 
на ЕК. 
Източници, запознати със ситуацията, казаха пред Ройтерс по-рано тази седмица, че скоро Европейската комисия може да 
даде зелена светлина на забранените банки да се върнат след предприемане на мерки за облекчаване на опасенията на 
ЕС. 
Комисията завърши успешна набирането на една четвърт от около 80-те милиарда евро дългосрочни емисии облигации, 
планирани за 2021 г., чрез синдикирания заем във вторник, като до края на юли се очакват още две такива операции на 
дълговия пазар. 
 
√ ЕЦБ удължи някои от надзорните си мерки  
Европейската централна банка удължи част от надзорните си мерки, с които позволява на банките в еврозоната да 
оперират с по-голям финансов ресурс. Мярката се отнася до 39 системно значими банки в страните, въвели еврото, защото 
от Франкфурт смятат, че „изключителните обстоятелства“ около пандемията продължават.  
Очаквано Франкфурт удължи до март догодина възможността надзираваните директно от ЕЦБ банки да изключат от 
депозитите, държани в централните банки при изчисляването на коефициента на ливъридж.  
Мярката трябваше да приключи на 27 юни тази година. Това е един от най-ключовите показатели за финансовата 
стабилност на трезорите като отношение между дълга, капитала, активите. Банките трябва да рекалибрират коефициента 
по начин, по който поддържат минимално ниво от 3 %.  
Пренастройването на показателя се отнася за новопоявилите се депозити в централните банки от пандемията до този 
момент и то трябва да е по начин, по който този минимален показател наистина е в полза на банката, уточняват от 
Франкфурт.  
Практически мярката позволява на банките да оперират по-свободно със съществуващите си резерви, като по този начин 
от ЕЦБ целят запазване на благоприятната среда за кредитиране и стимулиране на икономиката. 
 
√ Рекордно ниска активност на местните избори във Франция  
Рекорден срив на избирателната активност беляза първия тур на френските регионални избори, който се проведе въпреки 
пандемията и ограниченията. Традиционните партии видимо надделяват над крайните, според първите резултати. 
Ляво и дясно с близки резултати, превес на традиционната десница над крайнодесните, слабо представяне на 
президентската партия - това е тенденцията, очертана в междинните резултати на първия кръг на френските регионални 
избори. Те бяха белязани от исторически срив на избирателната активност: около 65% не са отишли до урните. 
Вотът е донесъл успех за редица ключови фигури от републиканската десница. Така е в столичния район Ил дьо Франс, 
както и в северния район О дьо Франс кандидатът републиканец Ксавие Бертран излезе далеч пред съперника си от 
партията на президентското мнозинство. Противно на някои прогнози крайната десница засега води само в един район.  
Вече започват преговорите и пренареждането на листите за втория тур, до който достигат получилите над 10 % от 
гласовете. 
Рекордно ниската активност е най-печалният резултат от вота, който е последен тест за политическите сили преди 
президентските и парламентарните избори догодина. 
 
√ МВФ предлага увеличаване на въглеродните цени в световен мащаб  
Международният валутен фонд предложи в петък компаниите, произвеждащи големи количества емисии на парникови 
газове, да плащат 75 долара за тон въглероден диоксид, така че целите на Парижкото споразумение да бъдат постигнати 
до 2030 година. 
Споразумението на някои или на всички държави от групата Г-20 за гъвкаво глобално ценово дъно на въглерода би 
помогнало да се ограничи глобалното затопляне с 1,5 до 2 градуса по Целзий, посочва МВФ в нов документ, публикуван в 
петък. 
Подобно споразумение ще обхване голям процент от емисиите на въглероден двуокис в световен мащаб, което ще 
представлява значителна стъпка към необходимото намаляване на парниковите газове, каза изпълнителният директор на 
МВФ Кристалина Георгиева на събитие, организирано от Brookings Institution. 
"За да помогнем за спасяването на планетата, трябва да работим заедно, за да предотвратим превръщането на 
климатичната криза в катастрофа", каза Георгиева. "Ние виждаме международния минимален ценови праг на въглерода 
като жизнеспособен вариант за постигане на такова споразумение и ще продължим работата си по него". 
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Експерти от МВФ посочват, че емисиите трябва да спаднат с една четвърт до половината, за да се запази глобалното 
затопляне под 2 градуса по Целзий. МВФ засили усилията си по изменението на климата, позовавайки се на "огромни 
рискове за функционирането на световните икономики". 
Георгиева и други служители на МВФ твърдят, че правилните климатични политики също могат да предоставят огромни 
възможности за инвестиции, икономически растеж и зелени работни места. 
Необходимото намаляване на емисиите е малко вероятно да се случи, освен ако световната цена на въглерода не достигне 
около 75 долара на тон до края на десетилетието, спрямо едва 3 долара на тон сега, посочи Кристалина Георгиева. 
Увеличаването на разходите за замърсяването на енергийните източници би осигурило мощни стимули за повишаване на 
енергийната ефективност, твърди документът на МВФ, чийто съавтор Витор Гаспар, ръководител на департамента по 
данъчни въпроси на МВФ, и Иън Пари, водещ експерт по фискална политика в областта на околната среда във фонда. 
Документът, който все още се обсъжда с борда на МВФ и членовете на фонда, твърди, че приемането на гъвкав и 
диференциран праг за въглеродния данък с цени от 25 до 75 долара за тон може да намали вредните емисиите с 23% до 
2030 г. 
Според него схемата може да започне с най-големите замърсители - САЩ, Китай, Европейския съюз и Индия и други 
държави от групата Г-20, като постепенно се разшири, за да включи и други държави. 
Г-жа Георгиева заяви, че данъците върху въглерода ще бъдат ефективен механизъм за прилагане на ценова долна граница 
на въглерода, но регулирането, търговията с емисии и други мерки могат да доведат до еквивалентни резултати. 
Минималната цена на въглерода също би била "по-малко разделяща и далеч по-ефективна от едностранно наложените 
въглеродни гранични корекции“, каза Георгиева. 
Това предложение и други въпроси, свързани с изменението на климата, ще бъдат обсъдени на 26-ата конференция на 
ООН за изменението на климата, която трябва да се проведе през ноември под председателството на Обединеното 
кралство. 
 
√ Партията на Никол Пашинян води на парламентарните избори в Армения  
В Армения гласуваха на предсрочни парламентарни избори. Те бяха свикани в опит за преодоляване на разделението в 
страната след катастрофалната война с Азербайджан, но резултатът може да предизвика още протести, отбелязва Франс 
Прес. 
Партията на премиера Никол Пашинян "Граждански договор" получава 59,49%, според данни на местната Централна 
избирателна комисия при близо 22% обработени бюлетини. Арменски блок на бившия президент Роберт Кочарян е с малко 
над 18% от гласовете. 
Изборите в бившата съветска република с около 3 милиона души внимателно се наблюдават от Русия, както и от Турция, 
която миналата година подкрепи Азербайджан в конфликта за спорния район Нагорни Карабах. 
 
Investor.bg  
 
√ Вносът на плодове и зеленчуци в Българи расте през първото тримесечие 
Освен цитруси, страната ни внася все повече и от традиционните за нас ябълки, ягоди и круши  
Само за първото тримесечие на тази година България е внесла 88 000 тона пресни зеленчуци и близо 95 000 тона пресни 
плодове, сочат данните на Националния статистически институт. 
Според оперативните данни на Министерството на земеделието площите, засадени със зеленчуци у нас, непрекъснато 
намаляват, съобщава БНР. 
Логично лидер при пресните плодове остава вносът на цитруси и банани - 71 000 тона са влезли у нас само от януари до 
март тази година, което е с 8 на сто повече от същия период на миналата. Не толкова логичен е вносът на отглежданите и 
у нас ябълки, ягоди и круши - импортът на тези плодове бележи ръст с близо 50 на сто спрямо първото тримесечие на 2020 
г. 
Голямата изненада са доматите и краставиците. Оказва се, че славата на тези традиционни за българското градинарство 
култури е отминала и през зимата на 2021 г. сме изяли над 4000 тона вносни домати и почти толкова вносни краставици. 
Последните оперативни данни на агроведомството сочат, че българите засаждат все по-малко зеленчуци, като основният 
спад е при зелето, от което през 2021 г. родните земеделци са засадили с 82 процента по малко. 
На този етап има драстичен спад и в реколтата от череши, отбелязват експертите. 
България се нарежда в челната десетка в света по производство на пшеница, царевица и слънчоглед, съобщи за програма 
„Хоризонт“ д-р Стоилко Апостолов от фондация „Биоселена“. Според експерта е крайно време да се развенчаят митовете 
за изоставащото българско земеделие. 
"Бидейки като площ и като население след стотното място в света по производство на слънчоглед сме на шесто място“, 
каза Стоилко Апостолов, който пресмята, че отнесено към броя население сме на второ място в света по слънчоглед. 
Общо 803 килограма пшеница на човек ни нареждат на шесто място в света, като преди нас са огромни като територия 
държави. 
Експертът не отрича, че престижните места са само в зърнопроизводството: „Това е закономерен резултат от земеделската 
политика в България в последните 20-30 години“. 
 
√ Общо 791 избирателни секции ще се открият в чужбина за предстоящите избори 
Чака се разрешение на Германия да се открият секции територията на дипломатическите и консулски 
представителства  
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Централната избирателна комисия (ЦИК) определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции 
извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители 
на 11 юли т. г. 
Общо 791 са определените секции в чужбина за предстоящия парламентарен вот, казва се в решението на ЦИК. Секции 
ще бъдат разкрити в 68 държави. 
В Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия ще има 135 секции, в Турция - 121, в САЩ - 58. Секциите в 
Германия са 116, в Испания - 67, в Гърция - 32, в Италия - 28. 
Продължават постъпките на Министерството на външните работи (МВнР) пред германските власти за разрешение да се 
открият избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулски представителства. Поради това, че към 
момента такова разрешение все още няма, тези избирателни секции се обявяват в настоящото решение на ЦИК под 
условие и няма да има възможност да бъдат открити, ако до 30 юни 2021 г. германските власти не дадат разрешение, 
пояснява ЦИК. 
В решението се посочва и в кои страни са налице съображения за нецелесъобразност за образуване на избирателни 
секции. Сред тях е Индия поради изключително тежката пандемична обстановка, довела до остра хуманитарна криза. 
 
√ Кой реално определя паричната политика в САЩ? 
Федералният резерв се превърна в заложник на пазарите  
Последното изявление на Комисията за открития пазар към Федералния резерв (FOMC) даде допълнителна представа за 
това кой провежда паричната политика в САЩ. Не е този, който си мислите, пише Джоузеф Стърнбърг за Wall Street Journal.   
Веднага след пресконференцията на председателя на Фед Джером Пауъл икономически коментатори и трейдъри 
окупираха телевизиите, новинарските уебсайтове и аналитичните имейл бележки до клиентите на инвестиционни банки. 
Тези хора разтълкуваха, в реално време и пред очите ни, какво мислят, че има предвид Пауъл. Тяхното решение, отразено 
чрез промените в цените на активите и доходността на облигациите, след това се превърна във фактическа монетарна 
политика на FOMC. Опашката и кучето си махнаха едновременно. 
Това се случва, защото централните банки навсякъде започнаха да разчитат на „бъдещи насоки“ - комуникация с 
инвеститорите относно вероятния бъдещ път на паричната политика - като един от основните им инструменти. Освен 
откъслечни опити през 70-те и 80-те години, Фед започна сериозно да експериментира с бъдещите насоки в началото на 
2000-те. 
Под председателството на Алън Грийнспан Фед усети, че инвеститорите са реагирали прекомерно на увеличаването на 
основната лихва през 1994 г., след което доходността по 10-годишните американски ДЦК се повиши с близо 2 процентни 
пункта за пет месеца. Преди покачване на лихвените проценти през 2004 г., Фед експериментира с нова политика - просто 
казвайки на инвеститорите какво смята, че трябва да направят, като ги информира какво може да направи централната 
банка в бъдеще. 
Тази обосновка си струва да се анализира, защото е толкова неподходяща. Финансовите пазари съществуват, за да смилат 
несигурността. Настояването на регулаторите за предпазване на инвеститорите от несигурност относно хода на политиката, 
или нещо друго, лиши пазарите от тяхната същност в преследване на опитите на Фед да управлява по-дългосрочните 
лихвени проценти. Тези лихвени проценти трябва да бъдат изключителен прерогатив на пазара, като сигнал за очакванията 
на инвеститорите за бъдещето на икономиката. 
Бъдещите насоки на Фед само ставаха по-важни през годините след финансовата паника през 2008 г., защото те се 
превърнаха в изричен инструмент от арсенала от политики на Фед, заедно с почти нулевата краткосрочна лихва и 
покупките на активи. Това е вербален контрол над кривата на доходност, подтиквайки инвеститорите да генерират 
предпочитаните от Фед ниски дългосрочни лихвени проценти. Централната банка може да се опита да наложи волята си 
във всички точки по кривата на доходността, като претендира, че „пазарът“ я определя. 
Което ни връща към последното изявление на FOMC. Това, което всъщност причини колебанията в доходността на 
облигациите и потъването на фондовите пазари, беше... нищо. Нямаше промяна в краткосрочните лихвени проценти, 
освен скромно увеличение на лихвата, която Фед плаща по свръхрезервите на банките. Нямаше промяна в месечните 
покупки от Фед на ДЦК за 80 млрд. долара и на ипотечни книжа за 40 млрд. 
Тези пропуски са почти безразсъдни предвид състоянието на икономиката. Инфлацията се надигна до точката, в която 
дори Фед повиши прогнозата си за тази година до 3,4%, като има нарастваща причина за притеснение, че повишаването 
на цените може да не е преходно. Почти нулевите ставки и покупките на активи бяха лансирани като отговор на 
извънредната ситуация с пандемията. С утихването на Covid-19 и подобряването на икономиката, не би ли трябвало Фед 
да се връща бързо към нормалната - или поне към малко по-малко ненормалната - монетарна политика? 
Пресконференцията след последната среща на Фед също така не предостави надеждни съществени насоки за това как Фед 
ще определя лихвените проценти в бъдеще. Репортери и икономисти говорят за прогнозите на членовете на FOMC за 
основната лихва през следващите години сякаш те имат значение. Те нямат. Последните такива прогнози сочат скромно 
повишаване на лихвените проценти до края на 2023 г. Защо членовете на комисията смятат, че могат да проектират с 
някаква сигурност състоянието на икономиката или подходящата парична политика за 2,5 години напред, е загадка. И 
всички го знаят. 
Пауъл мисли, че пазарът ще реагира прекомерно, ако Фед предложи по-смислени насоки за това какво ще прави. Това се 
случи преди осем години, когато председателят Бен Бернанке беше относително конкретен относно обстоятелствата, при 
които Фед може да започне да забавя тогавашната програма за количествено облекчаване. Инвеститорите сринаха цената 
на 10-годишните ДЦК. 
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Пауъл призна, че тази пазарна паника е била едно от формиралите го преживявания като член на FOMC. В резултат на това 
неговият Фед се опитва да създаде настроение, вместо да предава значима информация, когато обявява бъдещи насоки. 
Прогнозите на членовете на FOMC изразяват емоции, а не факти. 
Управлението на емоциите е особено проблемно относно евентуалното намаляване на месечните покупки на облигации 
от Фед, което обяснява друга странност на последните събития от FOMC. На пресконференцията си Пауъл говореше без 
подготовка, когато отговаряше на журналистически въпроси относно инфлационните очаквания, безработицата и други 
подобни. Единственото изключение беше неизбежният въпрос за евентуалното затягане на монетарната политика. Той 
прочете внимателно отговора си от подготвен текст и звучеше като изявление за заложници: „Можете да мислите за тази 
среща като за говорене за говорене, ако искате... Икономиката очевидно е постигнала напредък, въпреки че все още сме 
далеч от нашата цел за значителен по-нататъшен прогрес... Ако приемем, че е така, ще бъде уместно да обмислим 
обявяването на план за намаляване на нашите покупки на активи на бъдеща среща.” 
Звучеше като изявление за заложници, защото Пауъл е заложник - на пазара. Фед възприе бъдещите насоки, за да 
ограничи волатилните пазарни реакции към своите политики. След като направи намалената волатилност сама по себе си 
цел на политиката, централната банка сега е съдена по това колко успешно успокоява опънатите нерви на инвеститорите. 
Това кастрира Фед. Тъй като регулаторът вече не е склонен да изненадва пазарите, те не реагират бързо, когато условията 
се променят. Фед все повече открива, че не може да предложи съществени бъдещи насоки. 
На последната си среща Федералният резерв не се чувстваше в състояние да ограничи покупките на активи или да повиши 
краткосрочния лихвен процент. Щеше ли да се чувства по различен начин, ако пазарите бяха оставени на собствените си 
усещания и вече бяха калкулирали очакванията за такъв ход от Фед в отговор на данните, които всеки може да види? Това 
ни кара да се чудим кой (ако има изобщо такъв) отговаря за паричната политика в най-голямата икономика в света. 
 
БНТ 
 
√ Близо 3 млн. лева получиха младите земеделски стопани за Кампания 2020  
Държавен фонд "Земеделие" преведе близо 3 млн. лева (2 971 833 лв.) по схемата за млади земеделски стопани. 
Подпомагане получиха 3713 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ в заявлението 
за подпомагане за Кампания 2020 и са отбелязали участие по млади земеделски стопани. 
Прилагането на схемата за млади земеделски стопани, като част от директните плащания, започна от Кампания 2015. 
Допустими кандидати са фермери, които към годината на първото кандидатстване, не са били навършили 40 години. 
Финансова подкрепа се отпуска за първите 30 хектара, допустими по Схемата за единно плащане на площ. Субсидията по 
схемата представлява допълнителна надбавка, която се равнява на 50% от подпомагането на хектар по схемата. 
До края на юни ще бъдат изплатени и средствата по схемата за дребните земеделски стопани. 
 
√ Шивашки фирми предлагат масажи и фитнеси, за да привлекат служители  
По време на пандемията голяма част от бизнеса освободи служители. Шивашките фирми в Русе са пример за това. Отскоро 
те отново започнаха работа с чужди брандове, но шивачки няма. За да привлекат служители в сектора, някои работодатели 
предлагат екстри - като фитнес на работното място или масаж. 
Над 10 000 шивачки са загубили работата си през последните две години, изчисляват от бранша. Блокираните от 
коронакризата пазари засегнали най-вече фирмите, които са разчитали на собствената си марка. 
Със съживяването на икономиката много от шивашките фирми отново са подписали договори със световни марки и търсят 
персонал. Работниците обаче се задържат само при работодатели, които са коректни финансово към тях и предлагат добри 
условия на труд. 
"Не е, което беше преди 20-30 години… Ако ние не предложим добра среда за работа, ние няма да имаме работници", 
коментира Миглена Христова член на УС на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи. 
Петя Вангелова е напуснала старата си работа, защото не е била доволна от условията. 
"Имаше много извънреден труд след 5 часа, аз съм с малко дете и нямаше как да се случат нещата", изтъкна Петя 
Вангелова. 
В новата фирма обаче е получила това, което търси всеки работник. 
"Коректност. Плащане на заплати редовно… След работно време и в почивките имаме право да се насладим на хубав 
масаж, на фитнес зала. Имаме стая за жената, където си правим масажи с лечебни гелове", споделя Петя Вангелова. 
80% от продукцията на Миглена Христова е за световни марки. А изискванията от чужбина са големи. 
"Те са висок, лукс клас, и среден. И всъщност те много държат техните дрехи, които произвеждаме за тях, да са 
произведени в добра работна среда. Освен добри машини, високотехнологични, и служителите ни да се чувстват 
добре… Редовно имаме социални проверки от тях", обясни Миглена Христова. 
За шивачките, освен столова, са направили и малка библиотека. Залагат и на зеленото производство - всички отпадъци се 
изхвърлят разделно, а част от електроенергията идва от слънчевите панели на покрива. 
 
√ Българчета спечелиха 4 медала от олимпиадата по информатика за момичета  
Два сребърни и два бронзови медала спечели България на първата Европейска олимпиада по информатика за момичета. 
Състезанието се проведе от 13 до 19 юни онлайн с виртуален домакин Швейцария. В олимпиадата участваха 157 момичета 
от 30 европейски и допълнително 13 държави извън Европа. 
Българският отбор бе ръководен от доц. Пламенка Христова, Русенски университет "Ангел Кънчев“, и Илиян Йорданов от 
Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. 
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Постиженията на нашите момичета са: Биляна Инджева - 12 клас, МГ "Баба Тонка", Русе, спечели сребърен медал, 
Емилиана Димитрова - 8 клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София, също си тръгна със сребърен медал. Два бронцови 
завоюваха Ясмин Ердим - 10 клас, МГ "Гео Милев", Плевен, и Виктория Христова - 11 клас, МГ "Акад. Кирил Попов", 
Пловдив. 
 
В. Монитор 
 
√ Икономическият министър: До две седмици ББР ще има ново ръководство  
Новото ръководство на Българската банка за развитие ще бъде назначено в следващите две седмици, след като 
предходното е допуснало огромна грешка, раздавайки 946 млн. лева на 8 клиента и още почти 1,8 млрд. лева на други 12. 
Това е абсолютно нецелево използване на държавните срества за подпомагане на малкия и среден бизнес, заяви 
служебният министър на икономиката Кирил Петков в ефира на БНР. 
По думите му никой не знае при какви условия и по какъв начин са отпуснати всички тези средства, а в момента 
процедурата по предоставяне на информация се бави. 
„Министерство на икономиката в момента е структурирано по малко странен начин. Огромна част то дейността му е под 
шапката на Държавната консолидационна компания. Така министърът няма директен достъп до активите, дружествата и 
дейностите, които се случват под тази шапка. Държавната консолидационна компания има свой борд на управление, който 
е зависим и е нает през новия Закон за публичните предприятия. Тази шапка разрешава държавните пари да не минават 
през обществени поръчки, а компанията дава 100% аванс на друга фирма, а монтажи дава на външни изпълнители без 
обществени поръчки. Това за мен е много непрозрачна структура, която е законна. Откъде накъде 600 млн. ще се раздават 
без обществени поръчки  и как се решава коя компания ще вземе договор за 3 млн. например, без министърът на 
икономиката да има поглед върху това раздаване“, коментира той.  
Петков припомни, че от 416 язовира само 10 са завършени, и са предадени на Държавната консолидационна компания 
още на 31 декември. 
"Авансовите плащания явно се случват  много бързо, но реалната дейност се случва ужасно бавно. Имам чувството в 
момента, в който са се разплатили, никой не се интересува какво се прави с тези активи", категоричен бе ресорният 
министър, като допълни, че твърденията, че е източил три язовира, след което ги е затревил по време на краткия живот на 
служебния кабинет, са абсурдни.  
"Интересува ме как е възможно за 5-6 месеца да не са вкарани едни завършени вече язовири и каква е приоритизацията 
на тези язовири. За яз. „Пазар дере“ няма никакво населено място. Там е удобно за строеж. Как е възможно цените на 
бетона да са по две, а цените за транспорта, с който са извозвани материалите за строеж, да са по пет. Държавното 
предприятие не ги е поело, за да ги експлоатира и те трябва да са непрекъснато с отворени шлюзове, а водата се изтича 
непрекъснато, вместо да се използват например за поливни цели“, заяви още той.  Петков обобщи, че в кабинета му дори 
пристигат кметове на населени места, които апелират да се предприемат действия срещу опасните язовири.  
 
Икономически живот 
 
√ МРРБ започва плащания към изрядни фирми, изпълнили строителните работи  
Извършените, но неразплатени строително-монтажни работи на стойност 600 млн. лв. ще бъдат платени след проверка за 
количество и качество. Половината от тези проверки вече са направени, всичко е както трябва и започваме плащанията. 
Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова в предаването „Седмицата“ на 
Дарик радио. 
Не искам да прекъсвам диалога със строителните фирми, заявява арх. Комитова, но отново изтъква ангажимента си, че 
трябва да се върнем към обществените поръчки и да избегнем т.нар. инженеринг. Ако това се направи, няма да се раздуват 
цените и ще се разгърнат малките и средните предприятия, които са един от фундаментите на икономиката, категорична 
министър Комитова. 
По думите й автомагистрала „Хемус“ категорично трябва да продължи, докато я видим докрай. На участъци 1, 2 и 3 се 
работи. Ако се бърза с проектите, процедурите, ако се напрягаме, ще я завършим в срок, каза регионалният министър.  
Комитова коментира още, че има бум на жилищното строителство, но изоставане при техническата и социалната 
инфраструктура, а това създава проблеми. Строежите не се контролират от един човек. Има устройствено планиране, което 
трябва да се следва. В инвестиционния процес всички са срещу строежите, когато започнат да се случват, а това не е 
правилно. Всеки започнал да строи, се е сдобил с документи с подпис и печат. Трябва да се търси отговорност на 
разрешилите строителството на всички спорни строежи, категорична е министър Комитова. 
 
√ Как да накараме хора извън пазара на труда да се върнат?  
Анализът е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
Възстановяването на пазара на труда вече е в ход, но работодателите все по-настоятелно се оплакват от недостиг на 
служители. Понякога се говори за липса на висококвалифицирани работници, но има сектори, в които и такива с по-
основни умения трудно се намират. 
Решението да не търсиш работа нерядко не е продиктувано от липса на подходяща такава или липса на умения у 
работника. Има и други причини, които трябва да са в полезрението на всеки работодател, включително и на 
администрацията. 
Грижа за децата 
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Този проблем често се коментира в светлината на разходите на семействата и достъпността в няколко големи града. По-
важният ефект обаче си остава невъзможността член от семейството да се върне на работа и да има доход. Когато това се 
случва в голям мащаб, проблемът не е чисто семеен, но и регионален, особено за общините с висока икономическа 
активност. 
Има редица изследвания, които се опитват да оценят достъпа до детска градина върху семейството, обществото и бизнеса. 
Скорошно такова[1] изследва въздействието на публично финансираните детски заведения за деца на възраст 0-3 години 
върху последващото развитие на детето и резултатите от домакинствата в продължение на седем години след записването 
в детски заведения. Град Рио де Жанейро в Бразилия използва лотария, за да разпредели децата в ограничени на брой 
общински детски заведения. Печеленето от лотарията носи един допълнителен период на посещение на детска ясла. 
Доходите за домакинствата, спечелили лотарията и участието на пазара на труда на основния детегледач – най-често 
майката, са значително по-високи през първата година от посещението на детска градина и това продължава в следващите 
четири години. Участието на пазара на труда се увеличава и за братята, сестрите, бабите и дядовците в домакинството. 
Вероятността за бабите и дядовците да намерят работа е с 20 процентни пункта по-висока в период до четири години след 
записването в детска ясла на детето. Посещаващите градина деца са подобрили височината и  теглото за съответната 
възраст и тези ефекти продължават да съществуват до седем години след записването. Наблюдават се положителни 
ефекти и в когнитивното развитие на децата четири години след записването в детски заведения, но те с времето изчезват. 
Тези резултати предполагат редица положителни въздействия от посещаването на детска градина, които не се ограничават 
единствено до детето, а засягат повечето членове на домакинството. 
Грижа за възрастните 
Полагане на грижи за възрастен член на семейството е причина хиляди хора[2] да са извън пазара на труда, което води до 
деквалификация, обезкуражаване, липса на доход и бедност. Част от тях се опитват да съвместят гледането на възрастен 
човек и работата, но това си има своята цена. 
Скорошно изследване[3] за САЩ се опитва да разгледа ефектите от този феномен, тъй като по оценки неформалните 
болногледачи в страната осигуряват около 470 милиарда долара неплатени грижи годишно. Проучването на 
въздействието на грижите върху предлагането на работна ръка е от ключово значение за разбирането как политиките на 
работното място могат да подпомогнат тези хора в управлението на работата и отговорностите за грижите за член от 
семейството. Авторите предоставят нови доказателства за краткосрочното въздействие на грижите, като използват нови 
данни и наблюдават месец по месец ефектите върху заетостта на болногледачите. Оказва се, че полагането на грижи е 
свързано с 1,3% намаляване на вероятността за заетост и 40% увеличение на отсъствията на работното място още в първите 
месеци след започване на полагане на грижи. 
Друг анализ[4] разглежда връзката между заетостта и полагането на грижи за болен член от семейството чрез изследване 
на данни за период от 20 години години. Авторите отбелязват, че този вид грижи са широко разпространени като почти 
половината от извадката от жени на възраст между 50 и 65 години с живи родители/свекъри полагат грижи за тях в даден 
момент от наблюдението. Противно на очакванията, тези болногледачи не са членове на семейството, които са без работа 
или с ниска заетост, а обратното – това са активни, заети и с опит хора. Въпреки този факт, авторите наблюдават 
отрицателни ефекти върху заетостта и в дългосрочен план разкриват негативни ефекти върху доходите за тези, които 
остават на работа и съвместяват гледането на възрастен роднина. Тези резултати предполагат, че грижите дори за 
относително кратък период от време (примерно по-малко от две години) може да има отрицателни ефекти върху 
дългосрочното благосъстояние. 
Друг анализ[5] показва това, че вместо да се финансират с публичен ресурс домове за възрастни хора, най-голям ефект 
социалната политика ще постигне като замени с професионални болногледачи неформалните грижи от членове на 
семейството, особено съпрузи и дъщери. За дъщерите се констатира, че това ще увеличи заетостта – от всеки 2,4 до 3 жени, 
чиито родител получава официална домашна грижа в резултат на тази политика, една допълнителна дъщеря ще работи 
на пълен работен ден. Тези резултати предполагат, че дъщерите, които се грижат за възрастен родител, може да са 
значителен и пренебрегван ползвател и да бъдат основните печеливши от обществените усилия за увеличаване на достъпа 
до домашни грижи за възрастни хора. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
[1] Public Childcare, Child Development, and Labor Market Outcomes, 2021 
[2] По данни на НСИ, в България през първото тримесечие на 2021 г. около 41 хил. души (от които  30 хил. са жени) желаят 
да работят, но не търсят работа по лични или семейни причини и има основания да смятаме, че значителна част от тях се 
грижат за член на домакинството. 
[3] Caregiving and Labor Force Participation: New Evidence from Administrative Data, 
2021, http://conference.nber.org/conf_papers/f158576.slides.pdf 
[4] Fahle, Sean and McGarry, Kathleen M., Caregiving and Work: The Relationship between Labor Market Attachment and Parental 
Caregiving (January 2017). Michigan Retirement Research Center Research Paper No. 2017-356, Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2934442 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2934442 
[5] Who benefits from public financing of home care for low-income seniors?, 
2021, http://conference.nber.org/conf_papers/f158588.pdf 
 
√ Икономиката ни пропада по конкурентоспособност  
Българската икономика остава сред най-неконкурентноспособните в Европа. Това става ясно от заключенията на 
Годишника на световната конкурентоспособност за 2021 г. на Института за развитие на управлението (IMD, Швейцария), 
цитиран от Центъра за изследване на демокрацията. 

https://ime.bg/bg/articles/kak-da-nakarame-hora-izvyn-pazara-na-truda-da-se-vyrnat/#_ftn1
https://ime.bg/bg/articles/kak-da-nakarame-hora-izvyn-pazara-na-truda-da-se-vyrnat/#_ftn2
https://ime.bg/bg/articles/kak-da-nakarame-hora-izvyn-pazara-na-truda-da-se-vyrnat/#_ftn3
https://ime.bg/bg/articles/kak-da-nakarame-hora-izvyn-pazara-na-truda-da-se-vyrnat/#_ftn4
https://ime.bg/bg/articles/kak-da-nakarame-hora-izvyn-pazara-na-truda-da-se-vyrnat/#_ftn5
https://ime.bg/bg/articles/kak-da-nakarame-hora-izvyn-pazara-na-truda-da-se-vyrnat/#_ftnref1
http://conference.nber.org/conf_papers/f158544.pdf
https://ime.bg/bg/articles/kak-da-nakarame-hora-izvyn-pazara-na-truda-da-se-vyrnat/#_ftnref2
https://ime.bg/bg/articles/kak-da-nakarame-hora-izvyn-pazara-na-truda-da-se-vyrnat/#_ftnref3
http://conference.nber.org/conf_papers/f158576.slides.pdf
http://conference.nber.org/conf_papers/f158576.slides.pdf
https://ime.bg/bg/articles/kak-da-nakarame-hora-izvyn-pazara-na-truda-da-se-vyrnat/#_ftnref4
https://ssrn.com/abstract=2934442
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2934442
https://ime.bg/bg/articles/kak-da-nakarame-hora-izvyn-pazara-na-truda-da-se-vyrnat/#_ftnref5
http://conference.nber.org/conf_papers/f158588.pdf


12 

 

Сред основните изводи е и това, че през последните дванадесет години българската икономика, подпомагана от ЕС, 
продължава да расте, но със сравнително ниски темпове и все още е далеч от пълния си потенциал. През  2021 г. България 
се нарежда на 53-то място от 64 страни, с което бележи спад с пет позиции в сравнение с 2020 г. и петнадесет позиции в 
сравнение с 2009 г. 
 

Източник: Годишник на световната конкурентоспособност, 2021 
 
Основно безпокойство буди фактът, че дългосрочните фактори на конкурентоспособност продължават да са в застой. Така 
възможността за осъществяване на реформи или бърз икономически напредък се ограничава допълнително, освен ако 
няма радикална промяна в подходa при разработването на политики, засягащи държавното управление и бизнес 
лидерството. 
Основни предизвикателства и възможности за подобряване на конкурентоспособността на България за 2021 г. 

• Политическа нестабилност и бавен темп на ваксинация срещу COVID-19. 

• Ограничен достъп до електронно управление. 

• Бавен енергиен преход и високи енергийни разходи за бизнеса. 

• Изоставащо качество на университетското образование, изтичане на мозъци и ниски разходи за 
научноизследователска и развойна дейност (НИРД). 

• Трайни проблеми в областта на управлението и корупцията. 
България се нарежда сред 10-те държави с най-ниско (или конкурентно от гл.т. на бизнеса) възнаграждение на 
мениджмънт персонала, специалистите в сферата на услугите и дългосрочен растеж на работната сила. Ниската ставка на 
корпоративния данък в страната привлича чуждестранните инвеститори и подобрява средата за глобален аутсорсинг. 
Въпреки това България страда от несигурност на пазара, неефективно финансово управление, намалено качество на 
образованието, изтичане на мозъци, емиграция и демотивирана работна сила, сочи още анализът. 
Според него правителствената ефективност се смята за ниска в ключови области като съдебна власт, законодателство, 
политика на централната банка, договори в публичния сектор и предоставяне на стимули за насърчаване на 
предприемачеството и икономическия растеж. 
Проучването сочи, че България има голям потенциал за подобрение на инфраструктурата в технологичния сектор и 
жизненоважните научноизследователски области. Годишникът също така отбелязва, че кибер-сигурността и защитата на 
данните не са приоритет в България, което компрометира цифровата архитектура. 
Изтъква се също така, че извънредното положение, предизвиканото от пандемията, е довело до спад в бизнес циклите. 
Очаква се спад в сферите на заетостта, доходите на домакинствата и натрупаните приходи за частния сектор. Тъй като 
социалната уязвимост е изострена от продължаващата криза, съществуват потенциални заплахи за индекса на бедност и 
жизнения стандарт. 
 
√ Дисбаланси във висшето образование и слаб интерес към приоритетните специалности  
Над 10% от местата по държавна поръчка в 10 приоритетни направления остават свободни. Сред тях са „Металургия“ и 
„Математика“, при които се заемат едва 64-65% от утвърдените бройки държавна поръчка, следвани от „Химически науки“ 
със 71 %, „Военно дело“ със 72 % и „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ със 74%. 
Това става ясно от проекта за Национална карта на висшето образование в Република България, публикуван за 30-дневно 
обществено обсъждане. 
Сред основните изводи е и това, че в съществуващата структура на висшето образование в България се наблюдават 
различни по характер и дълбочина дисбаланси. Става дума за разминавания в търсенето и предлагането на образователни 
услуги на национално и регионално равнище, както и в реализацията на завършилите на пазара на труда по 
професионални направления и специалности от регулираните професии. 

https://www.mon.bg/bg/100164
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Пример за нарушен баланс е сравнението между общия капацитет, определен от Националната агенция за оценяване и 
акредитация (НАОА) за всички професионални направления във всички висши училища, и реалния брой студенти. Средно 
за страната студентите са едва 53% от определения от НАОА общ капацитет. 
В общо 29 професионални направления са заети по-малко от половината от отпуснатите бройки. Най-малко места са 
запълнени в професионално направление „Математика“ – едва 19.1 %. Слаб е интересът също към „Теория на изкуствата“, 
„Материали и материалознание“, „Политически науки“. 
В същото време броят на студентите е равен на определения капацитет в професионалните направления „Медицина“, 
„Стоматология“ и „Театрално и филмово изкуство“. Над 90% са запълнени бройките още в професионално направления 
„Педагогика“, както и в специалностите от регулираните професии „Зъботехник“ и „Ветеринарна медицина“. 
Най-масовите професионални направления в национален мащаб са „Икономика“, „Педагогика“, „Администрация и 
управление“, „Медицина“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, „Педагогика 
на обучението по ..“. и „Право“. В тези осем направления се обучават приблизително половината действащи студенти в 
национален мащаб. 
Съществуват сериозни дисбаланси в териториалната структура на висшето образование. Най-много висши училища (27) 
има в Югозападния район за планиране, който включва София. На другия полюс е Северозападният район, в който са 
базирани само две висши училища (Медицинският университет – Плевен и Висшето военновъздушно училище “Георги 
Бенковски” в Долна Митрополия), а други три действат чрез филиали. 
Регионални дисбаланси се наблюдават и по отношение на реализацията на завършилите висшисти. За период от пет 
години – от 2015 г. до 2019 г. включително, са завършили 263 500 студенти. От тях 46.6% са излезли от висши училища в 
Югозападния район. Подобен е процентът на висшистите, които са останали да работят в този район, част от който е и 
столицата. За разлика от Северния централен район, който повечето абсолвенти напускат скоро след своето дипломиране. 
Националната карта на висшето образование в Република България ще бъде актуализирана всяка година. Така ще се 
идентифицира необходимостта от специалисти на всеки регион. Ще се отчита наличният ресурс от преподаватели и 
кандидат-студенти, както и възможностите за привличане на чуждестранни студенти и на българи, живеещи в чужбина. 
 
√ Проектозаконът на ЕС за възобновяемите енергийни източници се сблъска с индустрията  
Коментарът е публикуван първо в Euractiv.com и Euractiv.bg 
Планираната от Европейската комисия ревизия на директивата за възобновяема енергия даде допълнителни указания за 
посоката, която законодателството може да поеме, но срещна критики от индустрията от сектора и неправителствени 
организации заради липсата на амбиция. 
Ревизираното законодателство трябва да бъде прието през юли и ще постави обвързваща цел за увеличаване на дела на 
възобновяемите енергийни източници до 38-40% от енергийния микс на ЕС до 2030 г. Също така  ще даде определение за 
възобновяем енергиен източник. 
Това означава удвояване на потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници в ЕС, което в момента е 
около 20% от общия енергиен микс на блока. 
“Общата цел на преразглеждането на директивата е да се постигне увеличаване на използването на енергия от 
възобновяеми източници до 2030 г., да се насърчи по-добрата интеграция на енергийната система и да се осигури защита 
на целите на биологичното разнообразие и климата“, се казва в проектотекста, видян от EURACTIV. 
“Тази ревизия е от съществено значение за постигане на повишената цел за климата, както и за защита на нашата околна 
среда и здраве, намаляване на енергийната ни зависимост и допринасяне за технологичното и индустриално лидерство 
на ЕС заедно със създаването на работни места и икономическия растеж“, се казва още в документа. 
Критика от индустрията и екологичните групи 
Ревизираната директива ще задължи страните от ЕС да прилагат нови мерки, за да постигнат по-високата цел на Европа, 
но тя бе посрещната с тревога. 
“Тази ревизия има много конкретна цел – да приведе в съответствие целта на ЕС за възобновяемите енергийни 
източници до 2030 г. с необходимостта от по-висока амбиция за климата на ниво ЕС. Проектът, който виждаме сега, 
не е правилната оценка“, казва Веерле Доше, координатор на енергийната политика в Climate Action Network Europe. 
“Два от ключовите въпроси са: новата обща цел на ЕС за възобновяеми енергийни източници до 2030 г. да бъде най-
малко 50% и имаме ли имаме нужда от тези обвързващи национални цели. Националните обвързващи цели за 
възобновяемите енергийни източници биха дали сигурност на всички играчи на пазара и могат да подтикнат 
правителствата към по-смели климатични действия”, коментира  тя. 
Миналия месец вътрешният наблюдателен орган на Европейската комисия отхвърли първата версия на директивата,  след 
като заключи, че изпълнителната власт на ЕС не е успяла да анализира потенциалните рискове за околната среда от 
увеличеното използване на биоенергия. 
Комисията се върна в началото на проекта и представи преработена версия на вътрешния си надзорен орган, който 
заплаши да я отхвърли за втори път по същите причини. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен се намеси, за 
да прокара предложението, според източник, запознат с развитието на темата. 
“Знаем, че това е лошо предложение в смисъл, че политиките и мерките, очертани там, няма да постигнат целите, 
за които се говори в директивата“, каза източникът пред EURACTIV. 
“Нисковъглеродни“ горива са включени в проекта 
Групите за опазване на околната среда изразиха загриженост за включването на “нисковъглеродни“ горива в директивата. 
Този ход включва синтетични газове и нисковъглероден водород, който е произведен от природен газ с технология за 
улавяне на въглерода. 
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Проектният проект наистина предлага “промяна на определението за възобновяеми горива от небиологичен произход и 
добавяне на нови определения за възобновяеми горива, нисковъглеродни горива нисковъглероден водород“.  
Според зелените неправителствени организации това ще отвори вратата за газ и ще изкриви надеждите за възобновяема 
енергия. Според Европейската комисия водородът с “ниски въглеродни емисии“ може да се произвежда и с ядрена 
енергия. 
“Изключително тревожно е, че въпреки обществените уверения, че само водородът от възобновяеми енергийни 
източници ще бъде включен в актуализираните правила, този документ предполага друго“, изтъква Доминик Игълтън, 
участник в Global Witness. “Включването на изкопаемите горива в директивата за възобновяеми енергийни източници 
е както срещу директивата, така и срещу ангажиментите на Европейската комисия за климата“, казва той. 
“Знаем, че газовата индустрия отчаяно лобира да вкара водорода от изкопаеми горива в тази директива, за да даде 
зелен етикет за “мръсното си гориво”. Сега Комисията трябва недвусмислено да заяви, че тяхната директива за 
възобновяемите енергийни източници ще подкрепя изключително възобновяемите енергийни източници“, добавя 
Игълтън. 
Отчетлива перспектива за слънчева енергия и вятър 
Добрата страна е, че предложенията са положителни за опростени процедури за издаване на разрешителни за вятърни и 
слънчеви инсталации. 
Има още добри новини за ветрогенераторите, а това е предложение за създаване на едно звено за офшорна енергия. 
Предложението също така въвежда “процес на стандартизация за гаранции за произход“, който удостоверява енергията, 
която идва от възобновяеми източници. Организациите подкрепят корпоративните споразумения за закупуване на 
електроенергия, при които големите потребители да плащат за гаранцията, че тяхното използване на енергия е покрито с 
еквивалентно количество производство на възобновяема енергия. 
Слънчевият сектор обаче също изрази разочарование от целта от 38-40% от енергийния микс, като каза, че може да е по-
висока. Индустриалната група  SolarPower Europe,  призовава за цел от 45%. 
Амбициите за производство на слънчева енергия в страните от ЕС до 2030 г. могат да бъдат изпълнени шест години по-
рано от планираното, заявява Мигел Ереро Кангас от SolarPower Europe. 
Сега в Европейския парламент се сформира коалиция, която да подкрепи по-амбициозни обвързващи цели за 
възобновяемата енергия. Докато парламентарните групи тепърва ще достигнат своите позиции по този въпрос, EURACTIV 
разбира, че има междупартийна подкрепа за по-високата цел от 40%. 
Наред с това, SolarPower Europe заяви, че може да се направи повече в подкрепа на инсталиране на слънчеви инсталации 
на покрива. Системите между 30 kW и 1 MW, обикновено използвани от малки и средни предприятия, към момента 
попадат в сива зона и често са изправени пред непропорционални административни процедури, посочи Ереро Кангас. 
Във вятърната индустрия също има някои липсващи елементи, включително при хибридни проекти, свързващи офшорни 
вятърни паркове между две държави, които не са споменати в директивата. 
Междувременно компаниите от геотермалната индустрия изразиха загриженост за липсата на подробности по отношение 
на изпълнението на целите за възобновяема енергия в отоплението и охлаждането. “Без тях обвързващата подцел е 
безсмислена“, каза Санджеев Кумар, ръководител на политиката в Европейския съвет за геотермална енергия. 
 
Мениджър 
 
√ НАП събра за седмица 4 млн. лева просрочени задължения  
Националната агенция за приходите събра над 4 млн. лева просрочени задължения само за 7 дни, като десетки длъжници 
са поели ангажимент за внасяне на още над 9 млн. лв. за данъци и осигурителни вноски през следващите 2 седмици, 
съобщиха от НАП. 
Това се дължи на ангажирането на териториалните директори на НАП и организирането на спешни срещи с най-големите 
длъжници, което доведе до бързи резултати при събирането на публични дългове, съобщават от приходната агенция. 
Териториалните директори са разговаряли лично с 95 лица в рамките само на седем дни, като в партньорски дух са 
обсъдени възможностите за плащане, включително на части. Близо 50 на сто от длъжниците са направили плащане 
непосредствено след срещата. Част от лицата са поели ангажимент до края на юни 2021 година да погасят задължения на 
обща стойност над 9 млн. лева, а други - че ще заплатят дълговете си в рамките на годината. 
Срещите с лица със закъснели плащания към бюджета продължават. 
 
√ Янаки Стоилов: Корупцията у нас не е само от стандартния вид  
„Спомняме си само преди няколко месеца как една „джипка“ обикаляше цялата страна в дните преди изборите и не 
виждам сега това да се прави от служебното правителство, така че тук възгласите „Бият Паниковски!“ няма да минат.” Това 
заяви пред bTV министърът на правосъдието в служебното правителство проф. Янаки Стоилов в отговор на коментарите 
на ГЕРБ, които заявиха, че ще внесат жалба в ЦИК срещу служебното правителство за предизборна пропаганда и агитация. 
„Всеки е в правото си да се сезира компетентните органи и да излага своите виждания“, добави той. 
Стоилов каза, че е имало упрек към служебното правителство, че не действа като стандартно такова.  „Приемам това нещо, 
защото ако някой мисли, че служебното правителство трябва да се ограничи само с организацията на изборите, аз се питам, 
какво трябва да правя в тези около два месеца. Да организираме изборите в местата от лишаване от свобода, където има 
около 1500 души с право на глас. Очаквам, че и сега организацията там ще бъде една от най-добрите и активността ще 
бъде една от най-високите, както обикновено е била. С това ли трябва да се занимавам само?“, коментира той. 

https://btvnovinite.bg/
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По думите му това означава да бъдат изоставени много други въпроси, включително проблемите на българското 
гражданство и факта, че хората трябва да чакат по 8-10 месеца, за да получат удостоверение за признато гражданство. 
„Или пък не трябва да се занимаваме с въпроса за дигитализацията на различните регистри, по които България още преди 
няколко е трябвало да изпълни определени изисквания, или пък да не прекратяваме някои лоши практики. Това би 
означавало просто да се движим по течението“, обясни Стоилов. 
Коментирайки изказването на служебния премиер Стефан Янев, че картината, която откриват е „корупция, маскирана в 
благовидна и законосъобразна форма“, служебния министър на правосъдието заяви, че още преди години е констатирал, 
че може да имаме корупция не само в стандартния вид, която винаги представлява закононарушение, но и такава, при 
която законите се правят не в обществен интерес, а за да се облагодетелства определени корпоративни частни интереси. 
Този тип корупция вече става законна 
Той даде и конкретен пример за Закона за приватизацията, приет в началото на мандата на по-предишния парламент, чрез 
който са били опрощавани задължения за неизпълнени договори за десетки милиони левове.  
„До преди няколко десетилетия правосъдието беше едно от министерствата, което имаше най-висок капацитет по 
отношение на законодателството, докато това министерство постепенно е изпразвано от съдържание, донякъде поради 
това, че съдебната власт се обособи и придоби собствено управление с несполучливото определение правителство на 
съдебната власт в лицето на Висшия съдебен съвет“, каза Стоилов. 
Според Стоилов като че ли се е бъркало независимостта на съдебната власт, която е безспорно необходима, с откъсването 
на тези дейности, които имат много по-широко съдържание и прехвърлянето им в редица други структури. 
Той каза още, че не съжалява, че е назначил Даниела Митева за директор на Агенцията по вписванията. 
„Сигурно е трудно да се направи този избор. Проверките от прокуратурата завършиха без резултат. В случая се спрях на 
това предложение, изборът е мой, официално направен. Тя беше първата, която работеше по Търговския регистър. 
Трябваше да бъде човек, който познава от вътре Агенцията. Имаше необработени годишни финансови отчети, които вече 
са достигнали до 1 млн. Не съжалявам за назначението на Даниела Митева“, коментира Стоилов. 
Правосъдният министър обясни, че мотивите му за отстраняването на предишния директор на Агенцията – Габриела 
Козарева, са това, че още при встъпването си в длъжност е поискал отчети от дирекциите на Министерството. „Назначих 
да бъдат извършени проверки от Инспектората към министъра и от вътрешния одит на другите структури, които работят с 
Министерството. В резултат на този доклад, където се посочваха редица пропуски и нарушения, взех това решение, 
съгласувано с министър-председателя, както е по закон“, посочи той. 
 
√ Банките в Еврозоната ще получат капиталови облекчения в размер на 70 млрд. евро  
Европейската централна банка ще предостави на банките от Еврозоната около 70 млрд. евро (83 млрд. долара) капиталови 
облечения чрез удължаването на мярка, която има за цел да им помогне да продължат да дават кредити на засегнатата от 
пандемията икономика, предаде Блумбърг. 
ЕЦБ ще позволи на кредиторите да продължат да изключват депозитите, държани в централните банки, когато изчисляват 
коефициента си на задлъжнялост, за девет месеца до края на март 2022 г., става ясно от съобщение на финансовата 
институция. Мярката повишава средно с 0,7% коефициента на 39-те банки, които са се възползвали от нея. 
В сряда Блумбърг съобщи, че ЕЦБ ще удължи облекчителната мярка, чиито срок щеше да изтече на 27 юни. 
Позицията на ЕЦБ контрастира на тази на други централни банки, особено на тези на Швейцария и САЩ, които тази година 
отказаха да удължат сходни мерки. Решението подчертава по-голямата зависимост на еврозоната от банковите кредити 
за корпоративно финансиране и по-малката роля на капиталовите пазари за същото. 
ЕЦБ и други органи предоставиха на банките безпрецедентни регулаторни облечения по време на пандемията, за да им 
помогнат да се справят със загубите и да продължат да дават кредити. Голяма част от банките вече отчитат възстановяване 
на печалбите. 
Въпреки това ЕЦБ заяви, че банките ще трябва да променят изчисленията си, за да поддържат „устойчивостта“, осигурена 
от коефициента на задлъжнялост. Мярката за облечения се прилага само за експозиции към централни банки, натрупани 
от края на 2019 г., малко преди началото на пандемията. 
Някои европейски банкови регулатори искат да избегнат удължаване на мярката отвъд март,  съобщи по-рано тази 
седмица Блумбърг. Федералният резерв на САЩ позволи на своята мярка от този тип да изтече в края на март. 
Коефициентът на задлъжнялост е един от двата ключови показателя за финансовата стабилност на банките. След 28 юни 
банките ще трябва да поддържат минимално ниво на коефициента от 3%. На по-късен етап за най-големите банки ще 
бъдат въведени и допълнителни изиксвания. 
Облекчителната мярка е особено полезна за банките в страни като Франция, Германия и Нидерландия, които обичайно 
държат повече депозити в централните банки в сравнение с кредиторите от Южна Европа, отбеляза по-рано тази семдица 
анализаторът на ING Суви Платеринк Косонен. 
 
√ Меркел: Авиотранспортът трябва бързо да премине към възобновяема енергия  
Въздушният транспорт трябва да премине към възобновяеми енергийни източници в близко бъдеще. Това заяви 
германският канцлер Ангела Меркел по време на национална авиационна конференция на летището в Берлин, съобщи 
ДПА. 
На конференцията, която отчасти се проведе в дигитален формат, канцлерката призова за "разрушително подновяване". 
"И то не в някакъв момент, а възможно най-бързо, тъй като производствените цикли в авиационната индустрия са много 
дълги", добави тя. 
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Меркел посочи, че подкрепя например, използването на синтетични горива, като в същото време призна, че в момента 
има проблеми с капацитета и цената, предаде БТА. 
Главният изпълнителен директор на Lufthansa Карстен Шпор отбеляза, че горивата, произведени с помощта на "зелено" 
електричество, са 10 пъти по-скъпи от стандартните реактивни. "Ще се справим с това само в сътрудничество с държавата", 
подчерта той. 
Като даде за пример слънчевата енергия, Меркел изрази увереност, че цените ще спаднат. Тя припомни, че като министър 
на околната среда през 90-те години не е вярвала, че слънчевите панели ще станат печеливши. 
Шпор каза още, че Lufthansa планира преди германските федерални избори през септември да върне на държавата 
финансирането, предоставено й в условията на пандемия. 
"Бяхме една от първите компании, спасени от правителството. Стремим да бъдем и една от първите компании, които ще 
изплатят спасителното финансиране", посочи той. 
Миналата година германската държава, заедно с Австрия, Белгия и Швейцария, предостави 9 милиарда евро държавна 
помощ, за да може Lufthansa да продължи дейност, припомня ДПА. 
 
√ Русия възобновява полетите към България  
Правителството на Руската федерация обяви решение за възобновяване на полетите на Русия с редица страни, сред които 
и България, считано от 28 юни 2021 г., съобщиха от пресцентъра на българското Министерство на външните работи (МВнР). 
По информация на посолството ни в Москва, за България се възстановяват полетите по маршрутите Москва - София, 
Москва - Варна, Москва - Бургас с честота от четири полета седмично по всеки маршрут и Екатеринбург - Бургас, 
Екатеринбург - Варна, Минерални води - Варна, Самара - Бургас, Ростов на Дон - Варна, Ростов на Дон - Бургас с честота от 
един полет седмично по всеки маршрут. 
Решението е било взето на заседание на Оперативния щаб на руското правителство за предотвратяване на 
разпространението на коронавирусната инфекция в Руската федерация, ръководено от вицепремиера Татяна Голикова и 
е публикувано на официалната страница на правителството на Руската федерация. 
 
√ Посланикът на Русия в САЩ Анатолий Антонов се завръща във Вашингтон  
Анатолий Антонов, посланикът на Русия в САЩ, се завръща във Вашингтон след 3-месечен престой в своята родина, това 
заяви Мария Захарова, говорител на руското министерство на външните работи. 
Скоро в Москва би трябвало да се завърне и американският посланик Джон Съливан. 
Припомняме ви, че през месец март тази година Антонов бе извикан за консултации в Москва, след като президентът на 
САЩ Джо Байдън заяви, че смята руският държавен глава Владимир Путин за убиец. По това време от руското 
външнополитическо ведомство посъветваха посланика на Съединените щати в Москва Джон Съливан също да се прибере 
в родината си за консултации. 
Завръщането на посланиците в дипломатическите мисии беше договорено още на 16 юни в Женева по време на 
преговорите между президентите Путин и Байдън. Експертите смятат, че това може да се тълкува като своеобразно 
желание за нормализиране на дипломатическите отношения между Москва и Вашингтон. 
 
√ Ултраконсерваторът Ебрахим Раиси печели президентските избори в Иран  
Ултраконсервативният кандидат за преиздент на Иран Ебрахим Раиси има значителна преднина на президентските избори 
с над 17 800 000 гласа, съобщи на пресконференция в Техеран представител на вътрешното министерство, като се позова 
на частични резултати, предаде ДПА. 
Умереният кандидат за президент на Иран Абдолнасер Хемати вече призна победата на Раиси, след като проучвания на 
ирански медии показаха, че победата му е неоспорима, информира БТА. 
"Надявам се, че вашето правителство, под ръководството на Върховния лидер аятолах Али Хаменей, ще донесе облекчение 
и просперитет на нашата страна", заяви Хемати, който е бивш ръководител на иранската централна банка. 
Действащият президент Хасан Рохани вече заяви в излъчена по телевизията реч, че на първия тур на изборите е бил 
излъчен победител, но не посочи изрично Раиси, защото още не бяха публикувани официални резултати, предаде Франс 
прес. 
Победителят обаче е "ясен", добави Рохани, като отбеляза, че ще поднесе официалните си поздравления по-късно. 
60-годишният Раиси ще замени на поста сегашният умерен президент, което ще отбележи значителен поврат във външната 
политика на страната. 
Окончателните резултати се очакват по-късно днес. Новият президент встъпва в длъжност през август. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на паузата в преговорите за иранската ядрена сделка  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, подкрепени от силното търсене на гориво през летния 
сезон на пътувания и временната пауза в преговорите за съживяване на иранското ядрено споразумение, която може да 
сигнализира забавяне на възстановяването на доставките от страната членка на ОПЕК, предаде Ройтерс. 
Към 8:30 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,17 долара, или 0,23%, до 73,68 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,24 долара, или 0,34%, до 71,88 долара за барел. 
И двата бенчмарка поскъпнаха през последните четири седмици на фона на оптимизма около темпа на ваксинация по 
света и увеличението на пътуванията. 
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Същевременно с това преговорите за съживяване на иранската ядрена сделка бяха поставени на пауза, след като 
ултраконсерваторът Ебрахим Раиси спечели президентските избори в страната. Двама дипломати, участващи в 
преговорите, смятат, че тяхното възобновяване ще се случи след около 10 дни. 
Според анализаторът на CBA Вивек Дхар победата на Раиси едва ли ще дерайлира усилията за съживяване на ядрената 
сделка, предвид потенциалните икономически ползи за Иран, ако американските санкции бъдат отменени. 
 Цените на петрола бяха подкрепени и от прогнозите за ограничен ръст на добива в САЩ. 
Според източници на ОПЕК растежа на добива в САЩ през 2021 г. ще остане ограничен въпреки повишаването на цените. 
Това дава на ОПЕК повече контрол върху пазара преди потенциален силен ръст на производството на шистов петрол през 
2022 г. 
 
√ Европейските борси се озоваха в червената територия в края на седмицата  
Водещите европейски борсови индекси регистрираха предимно понижения в ранната търговия в петък, след като загубите 
в енергийния и банковия сектор, както и перспективите за по-агресивно затягане на паричната политика на Федералния 
резерв на САЩ, натежаха на пазара, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,66 пункта, или 0,14%, до 458,67 пункта, след като наскоро достигна 
рекорден връх на фона на уверенията на Европейската централна банка, че тя ще запази благоприятната си парична 
политика. Неочакваният сигнал от Фед за затягане обаче се отрази негативно на борсите. Ако вчера беше завършил сесията 
в зеления сектор, STOXX 600 щеше да регистрира най-дългата си серия от сесии на печалба от близо 15 г. 
Немският показател DAX се понижи с 52,23 пункта, или 033%, до 15 675,44 пункта, след като данните показаха по-висок от 
очакваното ръст на прозиводствените цени в Германия през месец май. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
изтри 37,22 пункта от стойността си, или 0,52%, достигайки ниво от 7 116,21 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна 
със 7,18 пункта, или 0,11%, до 6 673,44 пункта. 
Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании се понижи с 0,13%, следвайки поевтиняването на 
металите. 
Банковият индекс SX7P, който обикновено се представя добре при новини за повишаване на лихвите, отчете спад от 0,88%, 
след като инвеститорите прибраха печалби от сектора, който напредна значително през тази година. 
„Пазарът е силно поляризиран в определени позиции. От миналия ноември нашите нагласи по отношение на финансовия 
и енергийния сектор са много позитивни, но в момента виждаме обрат в тази насока, тъй като инвеститорите се отдръпват. 
Смятаме, че това е временна фаза и че има много позитиви за финансовия и енергийния сектор, като тези акции все още 
са сравнително евтини“, коментира Андреа Чиконе от TS Lombard. 
Акциите на датската фармацевтична компания Orphazyme се сринаха с 61,61%, след като фирмата съобщи, че не е получила 
подкрепа от Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) за лекарство, предназначено за борба с 
болестта на Ниман-Пик, тип C. 
Цената на книжата Tesco се понижи с 2,58%, след като най-големият търговец на дребно във Великобритания отчете рязко 
забавяне на тримесечния ръст на продажбите. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Основните борсови индекси на Уолстрийт не успяха да намерят единна посока в четвъртък, като индексът на сините чипове 
Dow Jones се понижи за втора поредна сесия, следвайки заседанието на Федералния резерв на САЩ, от което в сряда стана 
ясно, че централната банка може да повиши лихвите си по-рано от очакваното, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 210,22 пункта, или 0,62%, до 33 823,45 пункта. До този резултат се стигна, 
след като акциите на Dow Inc. и Caterpillar поевтиняха съответно с 3,13% и 3,55% на фона на поевтиняването на цените на 
суровините. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се понижи с 1,84 пункта, или 0,04%, до 4 221,86 пункта,. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна със 121,67 пункта, или 0,87%, до 14 161,35 пункта, след 
като инвеститорите отново насочиха вниманието си към Big Tech акциите. Цените на книжата на Tesla, Amazon и Facebook 
се повишиха съответно с 1,94%, 2,17% и 1,64%. 
Следеното отблизо заседание на Федералния резерв на САЩ в сряда предизвика разпродажба на акции, след като 
централната банка ускори графика си за повишаване на лихвите и обяви, че очаква две увеличения през 2023 г. Фед също 
така повиши 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%. 
Фючърсите върху медта изриха близо 5% от стойността си, а фючърсните цени за паладия и платината се понижиха 
съответно с над 11% и с близо 7%.Дотук се стигна, след като Китай обяви планове да освободи на пазара индустриални 
метали от държавния си резерв, за да успокои поскъпването на цените на суровните. 
„Суровините бяха популряна инвестиция през миналата година, тъй като инвеститорите търсиха начин да увеличат 
защитата на портфейлите си срещу инфлацията. Много инвеститори вероятно са имали твърде голяма екзпозция преди 
заседанието на Федералния резерв, като поскъпването на щатския долар ги принуди да преосмислят стратегията си“, 
коментира Джим Полсен от Leuthold Group. 
На нагласите в четвъртък се отразиха и данните на Министерството на труда, според които броят на подадените за първи 
път заявления за помощи при безработица е нараснал до 412 хил. през последната седмица спрямо 375 хил. предходната. 
Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 360 хил. заявления. 
Повишения в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения в петък. 
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Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 54,25 пункта, или 0,19%, до 28 964,08 пункта. Днес 
Японската централна банка реши да остави без промяна паричната си политика и да удължи програмата си за облечения 
заради пандемията. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite остана почти без промяна, записвайки минимален спад от 0,51 
пункта, или 0,01%, до 3 525,1 пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Compositе се повиши с 19,21 пункта, или 0,81%, 
до 2 378,61 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 242,68 пункта, или 0,85%, до 28 801,27 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете ръст от 2,97 пункта, или 0,9%, до 3267,93 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се повиши с 9,9 пункта, или 0,13%, до 7 368,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX напредна 0,77 пункта, или 0,14%, до 551,51 пункта. BGBX40 се повиши с 0,12 пункта, или 0,10%, до 122,94 пункта. 
BGTR30 отчете ръст от 0,83 пункта, или 0,14%, до 589,26 пункта. BGREIT се понижи с 0,30 пункта, или 0,20%, до 153,03 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - За нова кола пак се чака - като при соца 
в. Труд - Вирусът се скри предизборно 
в. Телеграф - Погнаха 20 бг учени за плагиатство 
в. Монитор - Банки и застрахователи ще плащат доброволна европенсия 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Борисов: Гърция получи €30 млрд. от ЕС, а България на Радев - 0 
в. 24 часа - Закрийте общинските съвети, поискаха селски кметове от Стефан Янев 
в. Труд - Гърция получи 30 млрд. евро. Ние - нула от злоба и инат! 
в. Труд - Българите поеха към Бяло море въпреки опашките 
в. Телеграф - 7 хиляди напират за парламента 
в. Телеграф - Порой изрови улици в Лом 
в. Монитор - Броени дни, за да се прехвърлим в НОИ 
в. Монитор - ЦИК пуска онлайн симулатор за вота 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Ивайло Трифонов: Историческият ни дълг е да бързаме, избухна д-р Желев, когато признахме Македония, а 
имаше проблем от външния министър 
в. Труд - Красимир Вангелов, капитан на риболовен кораб пред "Труд": Светлините на брега промениха пътя на рибата в 
Черно море 
в. Телеграф - Росица Матева, заместник-председател на ЦИК: От компютър или телефон гласуваме пробно за вота 
в. Монитор - Доц. Надежда Илиева, ръководител на секция "Икономическа и социална география" към БАН: До 2040 годиш 
ще изчезнат 25 % от населените места 
Водещи анализи 
в. 24 часа - 26 юли, 17 часа: Ало, Космос! Говори България! 
в. Труд - Байдън - Путин 0:1 
в. Телеграф - Екоприборите скъпи и отровни 
в. Монитор - Митът за таланта на българския бандит 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Годна ли е за пиене питейната водата в Добрич? Директно - каква е причината за влошеното качество? 
- Пороен дъжд отнесе улици и наводни Лом. На живо след водната стихия - как се възстановява градът 
- Велоалея се срути върху паркирали автомобили - некачествено строителство или дъждът е причината? Директно 

от Варна 
- В първия ден на лятото - кога ще спре да вали? Прогнозата на синоптика Анастасия Стойчева. 
- България влезе в зелената зона на COVID-19. Под контрол ли е кризата? Гост - съветникът на здравния министър 

проф. Мира Кожухарова. 
- Какви да са правилата за свободното къмпингуване по българското Черноморие? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Разследване на bTV: Багери и бетон в чашката на язовир Искър 
- Въоръжени грабежи Гост: Иван Савов 
- „За" и „против" Македония в ЕС Гости: Любчо Нешков и Весела Чернева 
- Опустошение след буря 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Преди изборите. Гости: Петко Георгиев и Росен Йорданов 
- Пълен абсурд: Защо мъж си купи имот с партиди за електричество, но ще плаща, за да ги узакони? 
- Как да опазим дома си докато сме на почивка 
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√ Предстоящи събития в страната на 21 юни 
София. 

- От 10.30 часа в конферентната зала на Министерството на здравеопазването министър Стойчо Кацаров ще даде 
брифинг. 

- От 11.30 часа в храм „Св. Неделя" ще бъде отслужена панихида по случай Свети Дух - Денят на Македония. 
- От 13.00 часа в зала 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията министър 

Георги Тодоров ще проведе среща с ректора на Висшето училище по телекомуникации и пощи. 
- От 13.30 ч. в зала 101 „Антарктида" в МВнР ще се състои брифинг. 
- От 14.00 часа във Военномедицинска академия министърът на отбраната Георги Панайотов и началникът на 

отбраната адмирал Емил Ефтимов ще присъстват на тържественото освещаване на реновирания Операционен 
център на лечебното заведение. 

- От 14.30 часа в зала 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията министър 
Георги Тодоров ще проведе работна среща за създаване на организация и улесняване на преминаването на 
товарните автомобили през сухопътните граници на излизане от България. 

- От 16.30 часа в зала 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията министър 
Георги Тодоров ще проведе среща с представителите на браншовите организации в областта на обучението на 
кандидатите за водачи. 

- От 13.00 часа в Софийски университет „Св. Климент Охридски" ще се проведе кръгла маса на тема „Теоретични 
постановки и идеи за промяна в избирателната система". 

- От 14.30 часа чрез платформата Zoom ще се проведе кръгла маса на тема „Извънредното положение". 
- От 18.00 часа в големия салон на БАН ще се проведе представяне на книгата „България под въздействието на 

геополитиката" в рамките на паметната вечер, посветена на акад. Константин Косев. 
- От 18.30 часа в Културно-информационния център на Република Северна Македония ще бъдат представени 

книгите на проф. Пламен Антов „Анималистиката на Емилиян Станев" и „Пред непостижимото: Емилиян Станев и 
Мартин Хайдегер". 

- От 21.00 часа в парк-театър „Борисова градина" ще се състои концерт с участието на Милица Гладнишка, Михаил 
Йосифов, Велислав Стоянов, Арнау Гарофе, Васил Спасов, Борис Таслев и Атанас Попов. 

*** 
Благоевград. 

- От 12.30 часа в мемориалния комплекс „Памет и вяра" ще бъде отслужен Водосвет за здраве. 
*** 
Белене. 

- От 10.00 часа във Военното формирование 28880 ще се проведе Ден на отворените врати. 
*** 
Бургас 

- От 10.00 до 18.00 часа в Народно читалище „Асен Златаров 1940" ще се проведат събития по проект „Заплетени 
чудеса". 

- От 17.00 часа в Културен център „Морско казино" ще започне концерт по пиано на деца от класовете на Теодора 
Кралева и Емилия Дикова. 

- От 18.00 часа в Дома на писателя ще бъде представена книгата „За него, Живота...", посветена на Никола Вапцаров. 
- От 18.30 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще бъде представена книгата „Къде живее вятърът". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне постановката на Борислав Чакринов „Животът 

е вкусен". 
- От 19.00 часа в Културен дом на НХК приказен театър при НЧ „Пробуда 1880 г. - Бургас" ще представи театрален 

спектакъл „Избори" по „Господин Балкански" на Г. Данаилов. 
- От 21.00 часа в Летен театър Бургас ще започне "Сватба със закъснител". 
- От 21.00 часа на Открита сцена „Охлюва" ще бъде прожектиран филмът „Наследството", Португалия. 

*** 
Велико Търново. 

- От 09.00 часа в храм „Св. Николай" свещеноиконом Славчо Иванов ще отслужи Панихида. 
*** 
Видин. 

- От 9.00 часа в ОУ „Иван Вазов" зам.-кметът Борислава Борисова ще направи посещение на учебното заведение 
във връзка с партньорска визита по Национална програма "Иновации в действие". 

- От 10.00 часа в СУ „Цар Симеон Велики" кметът д-р Цветан Ценков ще присъства на връчването на дипломите за 
завършено средно образование на зрелостниците от Випуск 2021 

- От 13.00 часа в зала „Филхармония" ще се проведе среща-дискусия на тема „Отворена концепция за развитието 
на Видин - Свободна икономическа зона за периода 2021 - 2040 г.". 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа Регионална библиотека „Дора Габе" ще бъде открита изложба по повод 95 години от рождението на 
актьора Калчо Георгиев и 90 години от рождението на актрисата Галина Ненова. 
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- От 17.00 часа в Младежкия център ще бъде представена изложбата „Символите в йога". 
- От 17.30 часа в Младежкия център ще се проведе лекцията на тема „Въведение в произхода и развитието на йога". 
- От 18.00 часа в Младежкия център ще се проведе инициативата „Музикален салон II". 
- От 18.30 часа в Младежкия център ще се проведат занимания по Йога практика. 
- От 19.00 часа на покритата сцена в Скейт парка ще се състои концертът „На Север от Изтока". 

*** 
Карлово/село Прелом 

- От 9.00 часа в храм „Св. Троица" Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще оглави 
Божествена архиерейска св. Литургия. 

*** 
Монтана. 

- От 10.30 часа на пл. „Жеравица" ще се състои концертът „Празник в Монтана". 
- От 19.30 часа на пл. „Жеравица" ще се състои фолклорен концерт. 
- От 21.00 часа на пл. „Жеравица" ще се състои концерт, посветен на празника на Монтана. 
- От 22.00 часа на пл. „Жеравица" ще се състои тържествена заря по повод празника на Монтана. 

*** 
Петрич. 

- От 11.00 часа в градския парк ще бъде открита изложбата „България - ЗА превенцията и ПРОТИВ наркотиците". 
*** 
Пловдив/ село Дедово. 

- От 12.00 часа в параклис „Свети Дух" в Дедово ще се състои освещаване на курбан за здраве по повод Свети Дух. 
*** 
Разград. 

- От 17.30 часа пл. „Независимост" Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните ще отчете резултатите от проведения Конкурс за класови дейности по Превантивния календар 
за 2021 година. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 часа в РБ „Захарий Княжески" ще се проведе Лятна програма 2021 „Създай. Играй. Прочети. Научи". 
- От 18.30 часа в зрителната зала на Общината ще се състои откриването на музикалните празници „Златната 

Диана". 
- От 19.00 часа в парк „Артилерийски" ще се състои концерт на Вокална студия „Розов свят" при НЧ „Св. Климент 

Охридски - 1858". 
- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Лъжци по неволя". 

*** 
Търговище. 

- От 9.30 часа в зала 74 на Общината ще се проведе финална пресконференция по ПроектBG16RFOP001-5.001-0031 
„Сигурност в общността". 

*** 
Търговище/село Лиляк. 

- От 11.00 часа пред читалището в село Лиляк ще се състои инициатива за деца под надслов „Слънцето, без което 
не можем". 

*** 
Търговище. 

- От 18.30 часа пред виталището в кв. „Въбел" ще се състои концертът „Свети Дух". 
*** 
Ямбол. 

- От 9.00 часа в храм „Света Троица" ще бъде отслужена света Литургия. 
- От 10.00 часа пред Общината ще се състои тържествен ритуал за издигане на националното знаме с участието на 

представителни части от Ямболския гарнизон. 
- От 11.00 часа в зала „Съвременност" на Културно-информационен център „Безистен" ще се проведе тържествена 

сесия на Общинския съвет по повод празника на града. 
- От 12.00 часа около фонтана в Градския парк ще се състои празнична програма с участието на уличните артисти от 

града. 
- От 12.00 часа пред Народно читалище „Пробуда-1909" ще се състои традиционният събор „Света Троица". 
- От 18.30 часа пред Народно читалище „Съгласие-1862" ще се състои фолклорното шоу „Който може, го може". 
- От 21.00 часа около фонтана в Градския парк ще се състои празникът „Ямболско слънце". 
- От 21.30 часа зад зала „Диана", ще започне арт пърформънсът „Слънце" - откриване на керамична арт инсталация 

на Наталия Корчемкина и Инна Рогова от Русия. 

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. 


