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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
АИКБ 
 
√ МКСОР обсъди последиците за бизнеса от пандемията Covid-19 
Международният координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) обсъди последиците за бизнеса от 
пандемията Covid-19. Представители на работодателски организации от България, Русия, Украйна, Азербайджан, Унгария, 
Грузия, Латвия, Армения и Казахстан бяха единодушни, че най-сериозни поражения са понесли малките и средни 
предприятия.  
Те се обединиха около мнението, че за по-бързото възстановяване на икономиките са необходими устойчиви инвестиции, 
които да подкрепят ускоряване на растежа. 
Сред основните приоритети на членовете на Международния координационен съвет на организациите на работодателите 
за периода 2021-2022 са работа с местните правителства за продължаване на подкрепата за компенсиране на загубите, 
както и насърчаване на членовете им за повече инвестиции, подкрепящи преминаването към дигитална и зелена 
трансформация. 
 

 
 
По време на срещата председателят на УС на АИКБ Васил Велев представи ситуацията в България.  
„В България имахме няколко мерки за подкрепа на предприятията и хората – кредитна ваканция за фирми и граждани, 
държавни гаранции по кредити за МСП, държавна помощ за запазване на заетостта по модел 60/40. Мярката, от 
която обаче бизнесът наистина се нуждаеше беше свързана с подкрепа за фиксираните разходи, на предприятия с над 
30% спад на продажбите, която мярка българското правителство така и не припозна. Вече виждаме признаци за 
излизане от кризата, но българската икономика се възстановява неравномерно. Докато индустрията започна да 
отчита ръст през последните 2 месеца дори и спрямо предкризисния период, сектори като туризма и пътническия 
въздушен транспорт най-вероятно ще се върнат към предкризисните нива едва след 2 години.“, заяви Васил Велев. 
По време на срещата беше избран и ротационния председател на организацията за 2022 г. Това е Съюзът на 
индустриалците и предприемачите в Русия, представляван от Александър Шохин. 
 
За МКСОР 
Международният координационен съвет на организациите на работодатели е създаден през 2010 г. и обединява 18 
работодателски организации от 15 страни от Централна и Източна Европа и Азия.  
Основната му мисия е да насърчава установяването на устойчиви връзки между тях, обмен на опит в сферата на 
регулиране на социалните и трудовите и свързаните с тях икономически отношения. 
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АОБР 
 
√ Демократична България видя сходство в политиките си и приоритети на АОБР 
Представители на обединение „Демократична България“ видяха сходство в политиките си и приоритетите на Асоциацията 
на организациите на българските работодатели (АОБР). Това стана ясно след проведена среща, на която кандидатите за 
народни представители дискутираха с АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и КНСБ социално-икономическо развитие на България. Това 
е третата среща на АОБР с представители на партиите и коалициите, за които социологическите агенции 
предвиждат  участие в следващия парламент. До момента бяха праведни такива коалиция „БСП за България“ и коалиция 
„ГЕРБ-СДС“. Предстоят срещи с останалите политически субекти. 
Като ключови приоритети за страната ни единодушно бяха определени влизането на България в ОИСР, Шенген и 
Еврозоната, подобряване на бизнес средата, намаляване на административната тежест върху бизнеса, запазването на 
данъчния модел и  необходимостта от ускорен икономически растеж.  
Представителите на АОБР и синдикатите очакват през следващите четири години от законодателната и изпълнителната 
власт на България да създаде условия и да постигне средногодишен ръст на БВП от около 5%, за който в голяма степен ще 
допринесе и правилното инвестиране на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. 
Работодателските организации поискаха още и пряка подкрепа за иновации и инвестиции. 
За Демократична България основен приоритет са възстановяването на правовата държава, прозрачното управление на 
страната и организирането на ефективна администрация, подобряването на бизнес средата, сигурност на собствеността и 
качественото правосъдие, които да доведат до подобряване ефективността на икономиката ни. Сред основните акценти в 
програмата на Демократична България бяха посочени още повишаване на прага за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 
160 000 лв., социална политика, ориентирана към инвестирането и развиването на човешкия капитал, реформа в здравната 
система и др. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Изтича срокът за кандидатстване за подпомагане с оборотен капитал  
Днес изтича срокът, в който малките и средни фирми могат да кандидатстват за подпомагане чрез оборотен капитал. Това 
е третата и последна фаза от схемата, за която се кандидатства пред Националната агенция за приходите. 
Максималната сума, която може да се получи, е 100 000 лева, припомни заместник-директорът на приходната агенция 
Милена Кръстанова: 
„Третата фаза цели да довърши цялостно програмата за подпомагане, като подпомогнем последните периоди, през които 
конкретните определени бизнеси бяха с преустановена заповед в изпълнение на заповедите на министъра на 
здравеопазването“ 
Общата сума за подпомагане по третата фаза е 55 милиона лева, като по данни от вчера 1500 фирми са кандидатствали по 
нея. 
 
√ Стефан Янев ще посети Лом след силната буря в събота  
Служебният министър-председател Стефан Янев ще посети Лом, за да направи оглед на пораженията, нанесени от бурята 
в събота. Заради проливния дъжд десетки къщи бяха наводнени, а няколко улици силно повредени.  
Обстановката в града остава усложнена. Стихията на места е отнесла асфалта, а вятърът е повалил дървета. Пороят е 
отнесъл настилката на една от основните улици в града, каза кметът Георги Гавраилов. 
Поражения има и по републиканския път, който минава през града и който води към Кзлодуй. От общината се надяват 
на помощ от държавата, за да се справят с пораженията от бурята. 
 
√ Служебните министри на финансите и на икономиката представят програма „Възстановяване“  
Програма „Възстановяване“ ще бъде представена от служебните министри на финансите и на икономиката Асен Василев 
и Кирил Петков. Целта на програмата е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване дейността след 
постепенното отпадане на мерките срещу разпространение на коронавируса. 
Още с встъпването си в длъжност служебният кабинет даде да се разбере, че ще преориентира мерките за подпомагане 
на бизнеса. 
„Не само в България, но в световен мащаб, мерките започват да се преориентират към това как да помогнем на работещите 
бизнеси да преодолеят липсата на средства да се завърти наново колелото“ на икономическия цикъл, заяви в интервю за 
„Неделя 150“ преди време министърът на финансите Асен Василев. 
В неделя (20 юни) в същото предаване колегата му Кирил Петков, който отговаря за икономическото министерство, обясни, 
че Европейската инвестиционна банка ще бъде привлечена в подпомагането на бизнеса: 
„Грантовата схема за бизнеса при мен беше 900 млн. В момента това не сме го довършили, но се надявам това да се качи 
от 900 млн. на 1,4 млрд. – да ги качим с 500 млн. И другото – самата структура да не бъде само грантове, да има една част 
грантове, една част дългови инструменти и една част дялови инструменти“. 

https://bnr.bg/horizont/post/101486264/poroen-dajd-v-lom-navodni-kashti-nanese-golemi-shteti-na-infrastrukturata
https://bnr.bg/horizont/post/101486264/poroen-dajd-v-lom-navodni-kashti-nanese-golemi-shteti-na-infrastrukturata
https://bnr.bg/post/101486289/situaciata-v-lom-e-ovladana-shte-se-iska-pomosht-ot-darjavata
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В подпомагането на бизнеса ще бъде включен и Фондът на фондовете, става ясно от предварителната анотация на 
мерките. 
 
√ България подкрепя ЕК за освобождаване от ДДС на дарения  
България подкрепя предложението на Европейската комисия за освобождаване от ДДС на внос и други операции на съюза 
в обществен интерес. Това става ясно от протокола на заседанието във формата ЕКОФИН, в което взе участие и служебният 
финансов министър Асен Василев. 
Подкрепата на страната ни за освобождаването от ДДС на внос идва с условието това да е в краткосрочен план, да се 
ограничи за временни освобождавания, свързани с отговора на кризата, породена от пандемията от коронавирус, става 
ясно от бюлетина от ЕКОФИН, публикуван от финансовото министерство. Служебният министър Асен Василев е защитил 
тезата, че директивата трябва да има тесен обхват и ясни правила. 
Целта на предложението е да улесни Комисията и агенциите на ЕС да закупуват стоки иуслуги, които да бъдат 
разпространявани безвъзмездно сред държавитечленки в съответствие с техните спешни нужди. В моментаДДС се дължи 
във всяка държава членка, където органите на Европейския съюз даряват стоки. 
В Люксембург са обсъдени и фискалните правила, като за пореден път е изтъкнато, че България е сред малкото държави 
без дисбаланси. 
Според верифицираните данни от Евростат дефицитът през 2020 г. е бил над референтната стойност от 3% от БВП в 
повечето държави членки на ЕС. Само в България и Швеция дефицитът е бил малко над референтната стойност. Приема 
се, че за всички държави членки дефицитът над референтната стойност е бил изключение, породено от извънредната 
икономическа обстановка в ЕС. 
Според ЕК критерият от Пакта за стабилност и растеж за дефицита се счита за изпълнен от България, Дания и Швеция, пише 
още в бюлетина. 
 
√ Стела Балтова: Сериозен позитивизъм и за Северното, и за Южното Черноморие 
Министърът изрази притеснение за кадровия ресурс и дали всички хотели ще успеят да отворят през сезона  
Интервю на Снежана Иванова със Стела Балтова в предаването ''12+3'' 
"Сериозен позитивизъм и за Северното, и за Южното Черноморие. Очаква се сравнително интензивен сезон". Това каза 
пред БНР министърът на туризма Стела Балтова по повод събитие във Варна, в което участват над 180 ръководители на 
туроператорски фирми на най-високо ниво от Германия, журналисти, представители на най-престижното немско списание 
за туризъм.  
Тя уточни, че редовните полети от Русия се възстановяват на 28 юни.  
"Това е зелена светлина към възможността организирани туристи да пристигат в България. България като дестинация е 
силно чакана от руските туристи. Трябва да бъдем много активни, но и внимателни на този пазар".  
Министърът изрази притеснение дали всички хотели по Черноморието ще могат да отворят през сезона и дали ще има 
достатъчно кадри, които да осигурят качество на продукта.  
В предаването "12+3" тя коментира и темата с гръцкия туроператор "Музенидис травъл", който заради финансови 
проблеми може да провали почивките на много българи:   
"Не се говори за фалит на този туроператор. Следим от близо случая. Ситуацията не е стабилна. Всички българи, които в 
момента са в Гърция с този оператор, ще си довършат почивката и няма да имат проблем". 
Стела Балтова приветства дискусиите в курортите Златни пясъци и Албена, където над 180 ръководители на 
туроператорски фирми и журналисти от Германия обсъждат възстановяването на туристическия сезон и чартърните 
програми от Германия. Тя подчерта, че от съществено значение е фактът, че събитието се провежда в момент, когато 
страната вече е в зелената зона на картата на ЕС за състоянието на пандемията от Covid-19. 
„До 11 хиляди туристически бюра в Германия веднага ще има информация за това какво в момента е състоянието на нашия 
туризъм. Ние наистина се намираме в много трудна ситуация. Това е вярно и същевременно има разписани протоколи за 
спазване на епидемиологичните изисквания, така че аз съм убедена, че това наистина ще бъде едно много, много добро 
събитие". 
Интервюто със Стела Балтова можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Нивото на колективния Covid имунитет у нас ще стане ясно до месец  
Нивото на колективния имунитет у нас ще стане ясно до месец, обяви здравното министерство. Ще се създаде база от 
данни, която да събере броя преболедували, които са лежали в болница, тези на домашно лечение, както и ваксинираните 
пациенти. 
Системата за информация се разработва от софтуерни фирми, занимаващи се с медицински софтуер. Цената на сървър, 
база данни и обработка ще бъде между 10 и 15 хиляди лева, обяви здравният министър Стойчо Кацаров. 
„Информацията за всички ваксинирани хора, информацията за всички, които са тествани, независимо дали с антигенен 
или PCR тест, информацията за всички, които са лежали в болница,  и ще бъде извлечена цялата налична информация за 
тестванията за антитела от 1 март миналата година досега“, каза министърът. 
Информацията ще се сортира по ЕГН, по области, общини и адрес. Системата ще изчиства дублиращите се ЕГН-та, за да се 
види какво е нивото на колективния имунитет. 
„Това ще бъде едноактен процес на събиране, тази база данни ще продължи да се пълни от сега нататък, т.е. всеки нов 
регистриран случай – PCR, антигенен тест, хоспитализация или изследване на антитела, ще допълва вече натрупаната до 
този момент база с данни“, каза Кацаров. 

https://bnr.bg/varna/post/101486563/turizam
https://bnr.bg/varna/post/101486563/turizam
https://bnr.bg/varna/post/101486563/turizam
https://bnr.bg/horizont/post/101485736/pochivkite-na-mnogo-balgari-moje-da-badat-provaleni-zaradi-problemi-na-gracki-turoperator
https://bnr.bg/horizont/post/101485736/pochivkite-na-mnogo-balgari-moje-da-badat-provaleni-zaradi-problemi-na-gracki-turoperator
https://bnr.bg/post/101486679/stela-baltova
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Според неофициално проучване на колективния имунитет, направено от една от големите лаборатории в страната между 
25 май и 11 юни, стана ясно че 43% от българите са били инфектирани с Covid-19. 
Обхванати са над 2 600 случайни проби от 38 населени места на страна, обясни управителят на веригата лаборатории д-р 
Недялко Калъчев. 
„За прицел сме избрали N-антителата, да видим какво е било присъствието на вируса, но да не припокриваме антителата, 
които се образуват от ваксината с тези, които се случват, когато той е бил в контакт с вируса, бил той болен или 
асимптоматичен“ 
С най-висок процент положителни проби е Пазарджик с 62 на сто, следван от Пловдив с 44%, а трети по ред с 31% е София-
град. 
 
√ Испания пуска българи без Covid тест и сертификати  
Испания отменя изискването за представяне на каквито и да е диагностични тестове за Covid-19, сертификати за извършена 
ваксинация или документи за преболедуване на вируса за пристигащите от България, считано от днес, съобщи българското 
външно министерство. 
Продължава извършването на санитарен контрол на всички международни пътници, влизащи в страната - контрол на 
температурата и визуален контрол на общото състояние. 
Остава задължително и попълването на Формуляра за санитарен контрол, публикуван на сайта на Министерство на 
здравеопазването на Испания на следния линк: https://spth.gob.es/, както и получаването на QR код след попълването му. 
 
√ Бъдещето на възобновяемите енергийни източници и въглищните централи  
Интервю на Юлияна Корнажева с Мартин Владимиров и с Калоян Стайков в предаването ''Нещо повече'' 
"Всяка индикация, че ТЕЦ "Марица изток 2" спира да работи, е знак за по-големия въпрос, който да обсъдим - как да 
направим най-безпроблемен въглищния преход. Никое правителство не иска да се заеме с него, а времето напредва. Всяка 
година България дава 450 млн. евро субсидии за въглищните централи, а тези средства могат да се изхарчат за много по-
умни цели". Това коментира пред БНР енергийният експерт Мартин Владимиров. 
Той поясни, че в световен план нови централи на природен газ се строят с много по-ниски мощности:  
"В световен мащаб такива централи са икономически необосновани, защото газовата централа е доста скъпа, тъй като 
горивото - природен газ, е доста по-скъпо от другите източници на енергия. Газовите централи са малки маневрени 
мощности, чиято цел е да покриват пиковото потребление на електроенергия... С времето природният газ също ще бъде 
изведен от системата, смята се за екологично необоснован енергиен източник. Заради цената на емисиите вероятно също 
няма да е рентабилен след 10 години".  
С коментар по темата в предаването "Нещо повече" се включи и икономистът Калоян Стайков:  
"Как се е стигнало до това решение? Липсва процесът на оценка на различни алтернативи. Имаме толкова стратегически 
документи,  а тази идея не присъства в нито един от тях. Липсва визия, последователност, без оценка как това се отразява 
върху целия сектор...  
Сигурността на доставките е едната страна, тя трябва да бъде гарантирана. От другата страна, големият проблем на целите 
въглищни региони стои повече в мините, отколкото в самите централи".  
Според Стайков продължава старата практика на вземане на решения на пожар.  
"Времето за тези решения отдавна мина, добрите решения можеше да бъдат взети преди години. На този етап вече трябва 
да вземаме най-малко лошите решения".  
Интервюто с Мартин Владимиров и с Калоян Стайков - в звуковия файл.  
 
√ Протест на ГКПП "Илинден-Ексохи“ срещу ограниченията  
В сряда, 23 юни, собственици на фирми и граждани от Благоевградска област ще протестират срещу ограниченията на 
гръцките власти за преминаванепрез граничния пункт „Илинден-Ексохи“. Към момента тежкотоварните камиони могат да 
влизат в Гърция само от 7 до 23 часа, а за леки коли и пътници от ноември миналата година е наложена забрана за 
преминаване. 
Уведомително писмо за протеста вече е внесено до кмета на община Гоце Делчев, тъй като организаторите смятат да се 
съберат на пътя, преминаващ през града и водещ до граничния пункт „Илинден-Ексохи". Над сто фирми са подкрепили 
протестната подписка, съобщи бизнесменът Кръстьо Веселинков, който беше организатор на протестите и през пролетта 
миналата година: 
Според хората, засегнати от ограниченията за преминаване през граничния пункт, няма никаква логика той да не бъде 
напълно отворен за туристи и за камиони, тъй като ситуацията с Covid пандемията е овладяна, а летните пътувания към 
морето в Гърция вече са в разгара си. Недоволство има и iред туристическия бизнес в южната ни съседка, който губи от 
отказани резервации заради километричните опашки на ГКПП „ Кулата- Промахон“ : 
Организаторите на протеста са изпратили писма до българското министерство на външните работи и до дипломатическите 
представителства на съседни държави, засегнати от ограниченията. 
 
√ България е последна в ЕС по потребление и БВП на глава от населението през 2020 г. 
БВП на глава от населението в нашата страна е едва 55% от средния за ЕС 
Покупателната сила в ЕС варира от 39% под средното ниво в България до 31% над средното ниво в Люксембург  
През 2020 г. българските домакинства са били отново с най-слаби възможности за потребление на стоки и услуги в рамките 
на целия ЕС, като т.нар. "фактическо индивидуално потребление" (AIC) в нашата страна е било с 39% под средното за Съюза 

https://bnr.bg/horizont/post/101486407
https://spth.gob.es/
https://bnr.bg/post/101486866/kakvo-shte-bade-badeshteto-na-vaglishtnite-centrali
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(или 61% от средноевропейското ниво), докато в Люксембург е било с 31% над средноевропейското (или 131% от 
осредненото ниво), показват предварителни данни на Евростат, оповестени в понеделник. 
Трябва да се има предвид, че индикаторът AIC е измерител на материалното благосъстояние на домакинствата, като 
данните на Евростат се основават на преразгледания паритет на покупателната способност (PPS), както и на последните 
данни за БВП за глава от населението на всяка страна - члена на ЕС. 
През миналата година 9 страни членки са имали равнище на "фактическото индивидуално потребление", което е било над 
средното за Съюза, а при останалите 18 то е било под средноевропейското ниво. 
Най-високи равнища на AIC на глава от населението са регистрирани в Люксембург (с 31% над средното за ЕС), следвана 
от Германия (с 23% над средното) и Дания (с 21% над средно-европейското). Нива над средноевропейските са 
регистрирани и в Нидерландия, Австрия, Финландия, Белгия, Швеция и Франция, като при тези държави фактическото 
индивидуално потребление се движи между 5% и 20% над средното ниво за ЕС. 
В останалите страни-членки действителното потребление на глава от населението през 2020 г. е било по-ниско от 
средноевропейското, като по този показател България продължава да заема последната позиция с възможности за 
потребление, които са били едва 39% от осредните за ЕС. 
Пред нашата държава са Словакия, Латвия, Унгария и Хърватия с AIC индекси между 25% и 35% под средното европейски 
ниво. При Румъния, Естония и Гърция покупателната сила на глава от населението пък е между 21% и 25% под средното за 
ЕС ниво, а в Кипър, Италия. литва и Ирландия - с 10% или по-малко процента под осредненото ниво на ЕС. 
България заема незавидната последна позиция и в класацията на Евростат за БВП на глава от населението, измерен чрез 
стандарта на покупателната способност (PPS). Трябва да се има предвид, че индикаторът PPS е де факто изкуствена парична 
единица, която елиминира разликите в ценовите равнища между отделните държави. По този начин с една единица PPS 
се купува еднакво количество стоки и услуги във всички страни членки на ЕС. 
Този показател нашата страна е едва 55% от средния за ЕС, като и тук Люксембург оглавява класацията за 2020 година с 
цели 266% над средното за ЕС ниво. 
България заема през последните години стабилно последната позиция по отношение и на двата показателя. Показателят 
AIG за 2018-а беше 57% от средния на ЕС, 58% през 2019 г. и 671% за 2020 г., а показателят БВП на глава от населението 
беше 51% от средноевропейското ниво за 2018 г., 53% от средното ниво за 2019 г. и 55% през 2020 г. 
 

Класация в ЕС по индивидуално потребление (AIC) и БВП (GDP) на глава от населението за 2020 г. 

 
 
√ Председателят на Европейската комисия ще посети Латвия, Италия и Германия  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Латвия, Италия и Германия. Визитите ѝ и в Рига, 
и в Рим, и в Берлин са свързани с плановете за възстановяване от Covid кризата. 
Председателят на Европейската комисия започна обиколката си за обсъждане на националните планове миналата 
седмица от Лисабон. Тя беше още в Испания, Гърция, Дания и Люксембург. 
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23 правителства са внесли в Брюксел планове за инвестиции и реформи до края на април. Комисията има два месеца от 
датата на подаване, за да даде своето становище, след което Европейският съвет трябва да даде своето одобрение в 
рамките на един месец. 
Преди дни президентът Румен Радев каза, че българският план за възстановяване ще бъде представен в Брюксел през юли. 
 
√ ЕС налага санкции на ключови сектори от икономиката на Беларус  
Външните министри от ЕС се споразумяха за налагане на санкции на ключови сектори от икономиката на Беларус. Това е в 
отговор на принудителното приземяване на самолета на Райън ер, с който пътуваше опозиционният журналист Роман 
Протасевич. 
Ограниченията ще се отнасят за износа на торове, тютюневата индустрия, петрола и петролните продукти, както и за 
финансовия сектор. 
Съветът на ЕС прие и четвърти пакет от санкции срещу 78 души и 8 организации от  Беларус. 7 лица и 1 дружество са пряко 
свързани с принудителното приземяване на самолета на "Райънеър" и ареста на журналиста Роман Протасевич и 
приятелката му София Сапега. 
Страните от ЕС вече предприеха наказателни мерки, засягащи отделни представители на властта в Минск. Европейски 
дипломат заяви по-рано пред агенцията, че новите санкции целят да "ударят режима на президента Александър 
Лукашенко в портфейла". 
Министрите на външните работи на Общността мотивират решението си с нарастването на сериозните случаи на 
нарушаване на човешките права в Беларус, както и насилственото смазване на гражданското общество, демократичната 
опозиция и журналистите. 
Сред добавените в санкционния списък са няколко видни бизнес фигури, които подкрепят режима на Александър 
Лукашенко, министърът на отбраната Виктор Хренин, началникът на главния щаб Андрей Гурцевич, министърът на 
транспорта и телекомуникациите Алексей Авраменко. 
В списъка са също така съдии, следователи и прокурори, свързани с политически мотивирани действия. 
Както се очакваше, министрите обсъдиха и ограничителни мерки срещу конкретни сектори в икономиката на Беларус и ще 
представят идеите си на европейските лидери, които ще заседават в четвъртък и петък. 
Наложените до този момент санкции ще важат за 166 души и 15 дружества. Те се изразяват в замразяване на активите им, 
а на граждани и фирми от ЕС се забранява да им отпускат средства. 
Лицата в санкционния списък не могат да влизат на територията на Общността. 
 
√ Борел не изключва още санкции срещу Беларус  
Върховният представител по външната политика и сигурност Жозеп Борел заяви, че не изключва да има пети кръг санкции 
срещу Беларус. Вчера министрите на външните работи, които заседаваха в Люксембург, приеха 4-ти кръг, който бе 
съгласуван с Обединеното кралство, Канада и Съединените щати. 
Борел поясни, че вчера министрите са приели най-големия санкционен пакет срещу Беларус до този момент. Те добавиха 
към него 78 души и 8 организации, като ограничителните мерки са насочени най-вече срещу замесените в принудителното 
приземяване на самолета на "Райънеър" и ареста на журналиста Роман Протасевич и приятелката му София Сапега. Сред 
тях са министърът на отбраната Виктор Хренин и министърът на транспорта и телекомуникациите Алексей Авраменко.  
Наложените до този момент санкции ще важат за 166 души и 15 дружества. Запитан дали тези действия ще имат 
необходимия ефект и няма ли да тласнат Лукашенко повече към руския президент Владимир Путин, Борел отговори, че те 
се налагат за промяна на поведението: 
"Съществуват персонални и икономически санкции. В началото не използваме икономически санкции, защото сме наясно, 
че те засягат не само тези, които искаме да накажем, а всички, защото засягат икономиката". 
Министрите са обсъдили санкции срещу конкретни сектори в икономиката и те ще бъдат приети, след като европейските 
лидери дадат насоките за тази цел.  Ръководителката на опозицията в Беларус Светлана Тихановска, която проведе 
работна закуска с министрите, е настояла за допълнителни санкции за предприятията, които подкрепят Александър 
Лукашенко. 
 
√ Лавров: Минските споразумения нямат алтернатива  
Конфликтът в Югоизточна Украйна може да бъде решен единствено чрез изпълнението на Минските споразумения. Това 
заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров на среща в Москва с генералния секретар на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа Хелга Шмид. 
На пресконференцията след преговорите Сергей Лавров подчерта, че Минските споразумения нямат алтернатива: 
„Достатъчно подробно обсъдихме перспективите за решаване на вътрешно украинския конфликт. Конфликтът може да 
бъде решен единствено на основата на пълното и последователно изпълнение на Минския комплекс от мерки“, каза 
руският външен министър. 
Лавров оправи критики към работата на наблюдателната мисия в Украйна на Организацията за сигурност и сътрудничество 
в Европа: 
„Очакваме доклада за разрушенията на обектите на гражданската инфраструктура, както и за проявите на агресивен 
национализъм и неонацизъм в Украйна. Мандатът на специалната наблюдателна мисия предвижда мониторинг за 
спазването на човешките права на цялата територия на Украйна, често пъти обаче мисията пренебрегва тази задача. ще 
убиеш мене или 

https://bnr.bg/horizont/post/101486372/es-gotvi-nov-paket-ot-sankcii-sreshtu-belarus
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Хелга Шмид заяви от своя страна,  че над 90% от контролно-пропускателните пунктове по линията на съприкосновение в 
Донбас остават затворени и наблюдателите нямат достъп до контролираните от Донецк и Луганск територии. 
Ситуацията в Нагорни Карабах също беше в дневния ред на днешните преговори в Москва, като госпожа Шмид благодари 
на Русия за посредническата и роля в решаването на конфликта между Армения и Азербайджан. 
 
√ ООН: Глобалните преки чуждестранни инвестиции ще се възстановят частично през 2021 г. 
Инвестиционните потоци спаднаха в световен мащаб с 35% през 2020 г. поради Covid кризата  
Очаква се световните потоци от преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) да отскочат през 2021 г. от пандемичното дъно, 
достигнато година по-рано, като възстановят част от загуба, нараствайки с между 10 и 15%, прогнозира Конференцията на 
ООН за търговия и развитие (УНКТАД, UNCTAD) в своя нов Световен инвестиционен доклад, публикуван в понеделник. 
ПЧИ са намалели в световен мащаб с 35% през 2020 г. до 1 трлн. долара от 1,5 трлн. долара през предходната година, се 
казва в доклада на UNCTAD, като се посочва, че локдауните по света, причинени от пандемията Covid-19, забавиха 
съществуващите инвестиционни проекти, а перспективите за рецесия накараха мултинационалните предприятия да 
преоценят новите си проекти. 
Спадът беше особено силно изразен в развитите икономики, където ПЧИ се свиха през миналата година с 58%, отчасти 
поради корпоративно преструктуриране и вътрешнофирмени финансови потоци, отчита докладът на UNCTAD. 
В същото време преките чуждестранни инвестиции в развиващите се икономики бяха относително устойчиви, 
намалявайки през 2020 г. с едва 8%, главно поради силните инвестиционни потоци в посока Азия. В резултат на това 
развиващите се икономики формираха през миналата година две трети от световните ПЧИ спрямо малко по-малко от 50% 
през 2019 г. 
 

Графика на ПЧИ за 20-те водещи икономики (млрд. долара) 

 
 
Моделите на ПЧИ контрастираха рязко с тези в новата проектна дейност, където развиващите се страни носят основната 
тежест на инвестиционния спад. В развиващите се страни броят на новите обявени проекти на зелено намаляха с 42%, а 
международните сделки за финансиране на проекти, които са важни за инфраструктурата, се свиха с 14 на сто. 
"Тези видове инвестиции са от решаващо значение за производствения капацитет и развитието на инфраструктурата и по 
този начин за перспективите за устойчиво възстановяване“, заяви изпълняващият дейността генерален секретар на 
UNCTAD Изабел Дюран. 
Потоците на ПЧИ към Европа намляха миналата година с цели 80%, докато тези към Северна Америка спаднаха двойно по-
слабо (с 40%). Спадът на преките чуждестранни инвестиции в развиващите се региони пък беше неравномерен, като в 
Латинска Америка и Карибите ПЧИ се понижиха с 45%, а в Африка с 16 на сто. 
За разлика от тях, инвестиционните потоците към Азия нараснаха въпреки пандемията с 4%, като Източна Азия беше най-
големия регион с позитивни ПЧИ, представляващи половината от глобалните преки чуждестранни инвестиции през 2020 
г. ПЧИ към икономиките в преход пък спаднаха с 58%. 
Въпреки спада в печалбите през 2020 г., топ 100 на мултинационалните компании значително увеличи паричните 
наличности, което свидетелства за устойчивостта на най-големите фирми. Броят на държавните мултинационалните 

https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-set-partially-recover-2021-uncertainty-remains
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компании, около 1600 в целия свят, се увеличи през 2020 г. със 7%, като част от това увеличение беше в резултат на 
държавни участия с акции като част от спасителни правителствени програми, отчита последният доклад на UNCTAD. 
Според Конференцията на ООН за търговия и развитие глобалните потоци от ПЧИ се очаква да отскочат през 2021 г. и да 
възстановят известна част от загубите миналата година, нараства с межди 10 и 15%. 
"Въпреки това повишение преките чуждестранни инвестиции все пак ще останат с около 25% под нивата от 2019 г. 
Настоящите прогнози показват по-нататъшно увеличение на ПЧИ през 2022 г., когато се очаква те да се върна към нивата 
от 2019 г,.", каза директорът на UNCTAD за инвестиции и предприятия Джеймс Джан. 
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев запозна "малките министри" с дейността на служебното правителство  
Полезни и оригинални предложения за подобряване на образователната среда в България получи министър-
председателят Стефан Янев от шестокласници, с които се срещна в Министерския съвет. Учениците от клуб „Традиции и 
ценности“ към ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Габрово, гостуваха днес на министър-председателя с готовност да зададат своите 
въпроси за дейността на правителството и да дадат предложения по дневния ред на кабинета. 
В рамките на разговора им в правителствената заседателна зала премиерът Стефан Янев поздрави „малките министри“ за 
интереса към работата на институциите и ги запозна с дейността и приоритетите на служебното правителство. Янев изрази 
своята увереност, че скоро те ще са хората, които ще могат да заемат неговото място като министър-председател и местата 
на министрите от кабинета. 
Министър-председателят Стефан Янев подари на гостите си от училищния клуб плакет на Министерския съвет и копие на 
уникално издание на „История славянобългарска“. От своя страна шестокласниците изненадаха премиера със сборник с 
творби на ученици от клуб „Традиции и ценности“, книга с габровски анекдоти и „чаша за неканени гости“ като израз на 
габровския хумор. 
При посещението си в Министерския съвет учениците от ОУ „Неофит Рилски“ разгледаха още Гранитна зала, където 
традиционно се провеждат различни церемонии и медийни събития и правителствения пресцентър. 
 
√ ДФЗ преведе близо 3,2 млн. лева на дребните земеделски стопани за Кампания 2020  
Държавен Фонд "Земеделие" (ДФЗ) преведе 3 185 334 лв. на 2801 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани 
(ДЗС) за Кампания 2020. Право на подпомагане имат бенефициентите, които са подали заявления по Схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП) и през 2020 г., съобщиха от Фонда. 
Те следва да отговарят на минималните изисквания за получаване на субсидии по схемите на директни плащания. За да 
се възползват от финансовата помощ стопаните трябва да поддържат през всяка една година от кандидатстването си най-
малко толкова допустими площи, като размер, колкото са декларирали в заявлението си за Кампания 2015 г. Заявяване за 
участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за 
условията и реда за прилагане на схемите за директните плащания. 
Подпомагането за дребни земеделски стопани замества всички плащания по схемите за директни плащания. Финансовата 
подкрепа се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от размера на допустимите 
площи, броя допустими животни и заявените схеми, като не може да надвишава 1250 евро, а плащанията в размер до 500 
евро се закръглят на 500 евро. С превеждането на средствата по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС) приключи 
изплащането на средствата по схемите и мерките на Директните плащания за Кампания 2020 г. 
 
√ Очаква се да бъде сключен договорът между ЦИК и "Информационно обслужване" за машините  
У нас днес се очаква да бъде сключен договорът между "Информационо обслужване" и ЦИК за закупуването на машините 
за изборите на 11 юли.  
Фирмата ще е изпълнител на поръчката, защото производителят - "Смартматик", няма регистрация в България. Договорът 
е над 8 млн лева и е за още 1637 машини. Те трябва да са в страната до края на седмицата. 
От Външното ни министерство коментираха, че ако до четвъртък няма яснота колко машини и къде трябва да бъдат 
доставени в чужбина - има вероятност в някои държави да не пристигнат навреме за изборите. 
 
√ Най-важните въпроси и отговори по програмата за безплатна почивка на учениците  
Във връзка с постъпили множество въпроси, от Министерството на образованието и науката изпратиха в официално 
съобщение най-важната информация за Националната програма „Отново заедно“, която беше приета с решение на 
Министерския съвет на 16 юни 2021 г. 
Как се финансира НП „Отново заедно“? 
Националната програма „Отново заедно“ се финансира с 15 млн. лв. от държавния бюджет, предвидени за подкрепа на 
туристическия бизнес. Те ще стигнат за почивка на 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти. 
Туристическият пакет за всеки участник е с фиксирана стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, 
храна, застраховка, културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни. 
Кои училища могат да се включат в НП „Отново заедно“? Могат ли да участват частни училища? 
Участие в програмата могат да заявят всички 2258 държавни и общински училища. Не се предвижда включване на частни 
училища, защото засега те не участват в изпълнението на националните програми за развитие на образованието. 
По какви критерии ще бъдат одобрявани учениците и придружаващите ги педагози, които ще отидат на лятна 
почивка? 
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Учениците, които ще се включат в шестдневните безплатни пътувания, ще се избират по критерии, утвърдени от 
педагогическите съвети. Министерството на образованието формулира няколко вида примерни критерии: 
продължителност на обучението от дистанция; представяне в учебния процес; социален статус; здравен статус. 
Педагогическият съвет може да избира от тях, както и да определи други критерии, съобразени с особеностите на 
съответното училище. 
Директори се притесняват, че критериите ще създадат “елементи на дискриминация”. 
Всяко училище има своя специфика. Тъкмо за да избегне дискриминация, Министерството на образованието не определя 
унифицирани критерии за подбор. Учителите във всяко училище познават най-добре конкретните потребности на своите 
ученици. Ето защо в Националната програма „Отново заедно“ са формулирани само примерни критерии и се дава свобода 
на педагогическия съвет на училището да определи конкретните критерии, по които ще избере кои ученици да се включат 
в групите за шестдневните летни пътувания. 
Защо не включите децата от семейства с нисък социален статус? 
Училищата имат пълната свобода да изберат критериите, по които да включват ученици, според своята специфика. 
Педагогическите съвети имат отговорността да преценят за кои ученици е най-подходяща програмата и кои деца имат най-
голяма необходимост от подкрепа. В различните случаи това могат да са ученици от семейства с нисък социален статус, 
преболедували COVID-19 или загубили близък в пандемията. Други могат да включат отличници или пък деца с нужда от 
допълнителна подкрепа и т.н. 
Децата със специални образователни потребности ще могат ли да участват? 
От възможността да летуват на пълна държавна издръжка могат да се възползват всички ученици от I до XI клас, 
включително деца със специални образователни потребности. Децата и младежите в ученическа възраст, които посещават 
Центровете за подкрепа за личностно развитие, са също ученици, записани в определено училище, и имат право да 
участват в програмата. 
Как се кандидатства за участие в програмата? 
За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в Министерството на образованието и науката минимален 
набор от документи, описани в програмата, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на 
педагогическия съвет за избор на една от тях. Документите се проверяват за съответствие с изискванията от специална 
комисия в МОН по реда на тяхното постъпване. Документите се изпращат по електронен път на електронен адрес 
otnovozaedno@mon.bg с копие до съответното регионално управление на образованието. 
Могат ли образователни медиатори да бъдат ръководители на групи? 
Не. В програмата е записано, че ръководители на групи могат да бъдат учители, а по изключение и други педагогически 
специалисти. 
В какви срокове се кандидатства по програмата? 
Заявки се приемат на два етапа. Първият етап приключва на 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият за програмата 
бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия 
лимит. 
Последният срок за кандидатстване е 1 септември или до изчерпване на финансовия лимит. Това означава ли, че ако 
училище подаде заявка на по-късен етап, може и да не вземе участие? 
Да. Програмата разполага с ограничен бюджет от 15 млн. лева. Заявките ще бъдат удовлетворявани по реда на 
постъпването им до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на лимита на програмата. Срокът за изпълнение на програмата 
е до 14 септември 2021 г. 
Има ли ограничение за броя участници от едно училище? 
За първия етап от кандидатстването (до 31 юли 2021 г.) важи ограничението броят участници от едно училище да не 
надхвърля 7% от общия брой ученици и педагогически персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици 
могат да заявят група от до 12 участници. 
За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой включени участници от едно училище да не надхвърля 165 за 
всички етапи на програмата. 
Защо има ограничение от 165 участници от едно училище? 
Ограничението в броя се налага от разпоредбите в Закона за обществените поръчки. Той лимитира до определена граница 
размера на публичните средства, които могат да бъдат разпределяни без отнемащите време процедури за възлагане на 
обществени поръчки. 
При 20 ученици от училище колко придружаващи учители ще има? 
Училищата с по-малко от 150 ученици и педагогически персонал могат да кандидатстват за включване в програмата с не 
повече от 12 участници, вкл. един или двама придружители. По-големите училища могат да включат до 7% от общия брой 
ученици и педагози, но не повече от 165 участници заедно с придружителите. Според чл. 8 (2) от Наредбата за детските и 
ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, група от 10-15 ученици от 1-ви до 12-и клас трябва да бъде придружавана от един педагогически 
специалист. Т.е. при група от 20 ученици придружаващите учители или други педагози могат да бъдат двама. 
Кога училищата ще получат парите, заявени по НП „Отново заедно“? 
70% от заявената сума ще се преведе на училището след приемането на формуляра за кандидатстване. Училищата ще 
получат останалите 30% от заявената сума при предоставяне по електронен път в просветното министерство на сключения 
договор с туроператор. 
Как ще се извършва мониторинг за усвояването на средствата? 
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Мониторингът по реализацията на дейностите от програмата ще се осъществява чрез проверки от Министерството на 
образованието и РУО. По електронен път ще бъдат проверявани документите за участие на всяко училище, договора с 
туроператора, както и документите, които доказват извършени разходи по дейностите на програмата. Предоставените 
финансови средства трябва да бъдат изразходвани до 14 септември 2021 г. Неусвоените или неправомерно 
изразходваните средства подлежат на възстановяване. В срок до 20 октомври т.г. училищата трябва да изготвят и 
представят в РУО отчет за изпълнението на туристическите пътувания. До 25 октомври т.г. РУО трябва да предостави в МОН 
отчет за изпълнението на програмата. След това Министерството на образованието и науката ще отчете изпълнението на 
дейностите по програмата. Информацията ще бъде публикувана на електронната страница на министерството. 
Какви са критериите за избор на оферти от хотели и туроператори? 
Цената на туристическия пакет е еднаква за всички – 500 лв. на участник. Училищата са задължени да съберат поне три 
оферти от туроператори, вписани в Националния туристически регистър. Всеки от тях трябва да предложи база, транспорт, 
изхранване и културна, спортна и/или социална програма за фиксираната стойност от 500 лв. С решение на педагогическия 
съвет на съответното училище се избира най-добрата от трите оферти спрямо включените в нея услуги, вкл. условията за 
настаняване. 
Ако туроператор предложи по-ниска пакетна цена, може ли това да бъде критерий за избора му от училището? 
Не. Цената на туристическия пакет е фиксирана – 500 лв. на участник, и не е критерий за избор на туроператор. При избора 
на оферта имат значение видът и качеството на предлаганите за тази цена услуги – транспорт, настаняване, храна, 
застраховка, културна, спортна и/или социална програма. 
Има ли списък с туристически бази? Училищата сами ли ще ги избират? 
Няма предварителен списък с бази. Училищата ще са задължени да съберат поне три оферти от туроператори, всеки от 
които трябва да предложи база за настаняване, транспорт, изхранване и културна, спортна и/или социална програма. С 
решение на педагогическия съвет на съответното училище се избира най-добрата от трите оферти. По този начин 
поставяме училищата в силна позиция, за да преговарят за най-добрите условия. 
Към кого трябва да се обръщат с предложения туроператорите? 
Туроператорите могат да предлагат оферти на директорите на всички общински и държавни училища, без ограничение в 
техния брой. 
Ще има ли допълнително заплащане за учителите? 
Високо ценим труда на педагозите и отчитаме тяхното натоварване по време на тези пътувания. Заплащането в такива 
случаи обаче е системен, недобре регламентиран проблем, който стои от години и не може да бъде решен в рамките на 
конкретната национална програма. Ето защо в това отношение „Отново заедно“ ще се реализира по досегашния ред. 
Придружаващите педагогически специалисти ще бъдат командировани от директорите, но без право на командировъчни 
пари, тъй като разходите за тяхното пътуване са за сметка на финансирания от държавата туристически пакет. Те могат да 
получат възнаграждение по силата на писмен договор с туроператора (чл. 4, ал. 3 от Наредбата за детските и ученическите 
туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г.). Министерството на образованието и 
науката не е страна в този договор. 
Защо няма ваучери, за да може детето да пътува със семейството си? 
Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да преодолее 
изоставането в социализацията им заради неприсъственото обучение през последните две учебни години, да стимулира 
работата им в екип. Освен това програмата ще помогне за обогатяване на тяхната култура, ще създаде условия за 
увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на 
образователния процес през следващата учебна година. 
Как ще се осигури безопасността на учениците по време на почивката? 
Училищата организират пътувания на ученици на различни основания. В това няма нищо ново и извънредно. Изпращането 
на деца на лагери, зелени училища и по различни проекти се случва всяка година. Учителите вече имат опит в 
организацията и провеждането на подобни дейности. 
Детските и ученическите туристически пътувания с обща цена в страната и в чужбина, които са инициирани от институциите 
в системата на предучилищното и училищното образование, се уреждат с наредба на Министерския съвет. В туристическия 
пакет на „Отново заедно“ освен настаняване, храна, транспорт и културна, спортна и/или социална програма, е включена 
също застраховка за всички участници. Надяваме се почивките да се проведат нормално и да избегнем всякакви 
инциденти. 
Как ще се реши проблемът, ако от училището има желаещи ученици да летуват безплатно по НП "Отново заедно", 
но няма желаещи учители, които да ги придружат? 
Решението на този проблем е в ръцете на педагогическия съвет. 
Възможно ли е в групите да бъдат включени и родители? 
Придружителите на ученически групи се избират по преценка на директора на училището или педагогическия съвет. Това 
могат да са учители и други педагогически специалисти, възпитатели, психолози, педагогически съветници и медицински 
специалисти. В програмата не е регламентирано участието на родители, тъй като на тях не може да бъде вменена 
отговорност за живота и здравето на включените в пътуването ученици. 
Ако дестинациите за пътуванията се избират от педагогическия съвет или директора, предвидените средства ще 
осигурят ли ефективна почивка на учениците и разходите на туроператора? 
Доколко почивката ще бъде ефективна зависи от организацията и програмата за пътуване. Какви ще бъдат те, решава 
педагогическият съвет след разглеждане на събраните оферти от туроператори. 
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Как училища с под 150 ученици ще организират туристическо пътуване с посочени цени за участник при спазване на 
пазарните условия? 
Туристическият пакет за всеки участник е на стойност 500 лв., независимо дали участниците са от голямо или малко 
училище. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна, застраховка и културна, спортна или друг вид социална 
програма за шест дни. Всяко училище, независимо от своя размер, трябва да събере поне три оферти от туроператори, от 
които да избере тази с най-добри условия за организиране и провеждане на пътуването. 
Защо тези 15 млн. лв. не бяха дадени за нещо по-смислено като детската болница или лечение на деца в чужбина, 
например? 
Петнадесетте милиона лева по тази програма са предвидени целево за подпомагане на туристическия сектор. 
Образователната система няма избора да ги насочи към други дейности. Изборът пред Министерството на образованието 
и науката беше или да се включи, или тези пари да се изразходват по друг начин в полза на туристическия бранш. 
Просветното министерство реши да се възползва от възможността да изпрати 30 000 ученици и педагози на допълнителни 
занимания и почивка. 
Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за 
обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им 
активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през 
следващата учебна година. 
 
√ Житната реколта е пред провал заради дъждовете в Русенско  
Поройните дъждове провалят реколтата от пшеница, ечемик, слънчоглед и рапица в Русенско. Почвата е мокра и на много 
места житото е на земята. Прибирането на зърното се бави, защото машините не могат да влязат в масивите. 
В землището на село Бръшлян в този час вече трябваше да има комбайни, но скоро няма да има такава възможност. 
"Продължилите 15-20 дни дъждове дадоха изключително лош старт на по-нататъшното развитие на реколтата и 
вече виждаме едно чувствително закъснение с нормално започване на жътвената кампания. Освен това в резултат 
на валежите и силната буря, която се разрази, една част от посевите са полегнали, но при съвременните машини, с 
които работим, мисля, че няма да има проблем за прибиране на реколтата", заяви в "Денят започва" земеделският 
производител Йордан Тодоров. 
По думите му по-големият проблем, който се очертава, е качеството на самото зърно. В резултат на обилната влага започва 
развитието на фузариума по класа. В момента не може да се направи изчисление какви са пораженията, защото при 
различните сортове заболяването е в различни фази. 
Според Йордан Тодоров там, където има по-ранно изкласяване и цъфтеж на пшеницата, пораженията могат да бъдат по-
големи. 
"Валежите са локални. Преди два дни в Бръшлян падна 40 литра дъжд, а в Русе - 80. Ние си имаме собствена 
метеостанция, където водим ежедневни наблюдения, само за месец юни валежът е над 130 литра на квадратен 
метър, а за април и май надхвърля 250 литра. 
Дори да се покачи цената на пшеницата, то няма да е чувствително - смята производителят. Според него обакваният добив 
ще бъде над 700 кг от декар, което в сравнение с миналата година би било един добър добив. 
 
√ Все повече чужди студенти остават да живеят и работят в България  
Все повече чуждестранни студенти, които идват да учат в България, остават да живеят и работят в страната ни. 
Любен Накев идва от Босилеград преди 4 години. От тогава все по-рядко напуска България, а мечтата му е, когато завърши 
образованието си, да остане в страната и да преподава музика на деца. 
"Уча педагогика на музикалното изкуство, вече съм 4 курс. Мисля да си намеря работа и да запиша магистърска 
степен. Ние сме българи от западните покрайнини и тук се чувстваме като вкъщи", сподели Любен Накев от Сърбия. 
Тома е завършил туризъм миналата година. Той продължава обучението си в България, като от следващата година очаква 
да дойдат неговите брат и сестра, които също смятат да учат тук. Плановете му са да си намери работа по специалността и 
да остане да работи и живее в страната. 
"Също съм бил и на други места в България, в Слънчев бряг съм работил, в София също, но тук е по-спокойно, в 
Благоевград си е хубав град", каза Тома Ялларе от Албания. 
Йордан пък е от Република Северна Македония и идва в Благоевград преди 4 години, за да стане софтуерен инженер. 
Мечтата му се сбъднала миналата година, когато по време на пандемията не могъл да напусне страната. Започнал да си 
търси работа. 
"Когато дойде короната, аз останах тук да работя като софтуерен инженер в една фирма в Благоевград. Мен това 
ме кефи, искам да се занимавам с такива неща", разказа Йордан Мицковски. 
Трите момчета засега остават да живеят в Благоевград. Надяват се да си намерят приятелки, с които да създадат семейства 
и устроят живота си в страната ни. 
 
√ Германски туроператори проверяват безопасна ли е почивката по Българското Черноморие  
Най-големите германски туроперори, туристически агенти и чатрърни превозвачи са на посещение в България, за да се 
срещнат със свои партньори и да се убедят на място в качеството на продукта, който предлагаме. Срещата, в която участва 
и служебният министър на туризма Стела Балтова, се провежда в курорта “Златни пясъци”. Страната ни отговаря на всички 
противоепидемични изисквания, което гарантира безопасната почивка на туристите от Германия, категорични са 
представителите на водещите германски туроператорски комании. 
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Водещите германски туроператорски фирми очакват броят на туристите, които ще изберат почивка по българското 
Черноморие, да достигне 30 до 40 процента от нивата през 2019 година. Тогава близо 770 хиляди германци са посетили 
страната ни. 
“От три седмици усещаме позитивен тренд в записванията и смятаме, че в оставащата част до края на лятото ще 
имаме засилена тенденция, благодарение и на това събитие”, заяви Лука Пиконе Киодо, директор "Дестинации” на 
турореторска компания. 
Основната чартърна авиокомпания на германския пазар, която превозва туристи към България, е готова да увеличи 
полетите до страната ни. 
“Към момента ние планираме около 50 000 пътници, като се има предвид, че май и юни полетите на практика бяха 
спрени. В случай, че интересът към България нарасне, ние сме достатъчно гъвкави, за да реагираме, така че да 
увеличим капациета си за превоз до 60,70 000 пътници”, коментира Диерк Берлингхоф, член на борда на директорите 
на чартърна авиокомпания. 
Такава среща се провежда за първи път и тя е в подкрепа на имиджа на страната ни, а от този имидж се нуждаем най-
много, каза министърът на туризма Стела Балтова. Германският пазар е изключително важен за туристическия сектор у нас 
и ние правим всичко възможно да привлечем потенциалните туристи, допълни министър Балтова. Тя припомни, че 
България вече трайно е в зелената зона на картата на Европа. 
“България е една отлична дестинация за здравен туризъм, за СПА туризъм, за балнеология. Това, което за всички е 
необходимо по отношение на нашето възстановяване. Обсъдихме включително и въпроси, свързани с пенсионните 
фондове и здравните каси в Германия. Затова, че например, България е далеч по-конкурентноспособна дестинация от 
някои други дестинации, с които те работят”, каза Балтова. 
Това лято в страната ни ще почиват предимно семейства с деца от Германия. Всички техни очаквания по отношение на 
противоепидемичните мерки в българските курорти са изпълнени, категорични са участниците в срещата. 
“Със сигурност семейства с деца ще бъдат основните туристи, които ще дойдат в България. Българските хотели 
адекватно могат да отговорят на очакванията им да предложат вискококачествен продукт. Смятам, че това лято 
семейният, не парти туризмът ще бъде определящ. Засега основната тенденция ще бъде лятна класическа почивка”, 
коментира Лука Пиконе Киодо. 
“Ние като представители на авиокомпаниите, също и колегите туроператори, с голямо удоволствие и установихме, че 
противоепидемичните мерки, които се вземат в хотелите, са на необходимото ниво и гарантират изцяло безопасната 
почивка на нашите клиенти”, допълни Диерк Берлингхоф. 
Представилите на едни от най-влиятелните германски туроператори и агенти продължават визитата си днес с посещение 
в курорта „Албена“. 
 
√ От 1 юли пада вечерният час в Турция  
Турският президент обяви ново облекчаване на противоепидемичните мерки. От 1 юли пада вечерният полицейски час. 
Отменя се и забраната за излизане навън в неделя. Ердоган съобщи и за отпадане на ограниченията при пътувания с 
градски транспорт и междуградски пътувания. 
През последните дни броят на нозаразените от COVID-19 започна да пада до 5000 дневно. През април в Турция 
регистрираха по 60 хиляди нови случая на ден. 
 
Мениджър 
 
√ Плавно ускоряване на инфлацията и поскъпване на жилищата прогнозира БНБ  
Плавно ускоряване на инфлацията и поскъпване на жилищата в следващите месеци прогнозира Българската народна 
банка в новото издание на своя “Икономически преглед”. 
Причина за очакваното поскъпване на имоти е засиленото търсене заради по-големия интерес от страна на домакинствата, 
според наблюдения на НСИ от януари 2021 г. В края на 2020 г. цените на жилищата са нараснали във всички големи 
градове, тъй като кредитната активност се е повишала на фона на понижение на лихвите и таксите, казват от БНБ. Освен 
това се натрупвали спестявания, а липсвали алтернативи за инвестирането им. Така общо за миналата година цените на 
жилищата се качват с 4,6% на годишна база. В момента цените на имотния пазар общо са само с 8,2% по-ниски от пика им 
в края на 2008 г. 
В същото време централната банка отбелязва наблюдаван спад на потребителските кредити и такива за инвестиционни 
цели заради икономическата несигурност и затягането на условията от банките. След изтичащите срокове по мораториума 
върху плащанията има вероятност да се увеличи делът на необслужваните кредити, което може да доведе до повишение 
на лихвените проценти по новите кредити, прогнозира БНБ 
Доходността при депозитите ще се задържи на исторически ниското си ниво до края на третото тримесечие, смятат още 
централните банкери. Въпреки това спестяванията в банките ще продължат да нарастват. 
Възможно е допълнително понижение на нивата на поддържаните от банките свръхрезерви по сметки в БНБ. Заради 
високата ликвидност в банковата система и забавящия се растеж на кредитите за частния сектор банките ще търсят по-
доходоносни възможности за инвестиране на свободните си ликвидни средства чрез увеличение на чуждестранните си 
активи и на портфейлите си от ДЦК на българското правителство. 
Очаква ни и плавно ускоряване на инфлацията заради покачването на международните цени на храните и петролните 
продукти. И в първите месеци на годината наблюдавахме повишение на инфлацията. Храните обаче вече не поскъпват с 
такива темпове, както през миналата година. 
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Условията на пазара на труда и икономическата активност ще продължават да се подобряват. От края на миналата година 
безработицата спада, а заплатите се вдигат. 
Според централната банка реалният БВП ще нарасне с постигането на групов имунитет срещу COVID-19 през следващите 
месеци. Тенденциите в стокообмена и международната ситуация индикират за значителен ръст на външното търсене на 
стоки и услуги през лятото, но той ще е основно заради ниската база през миналата година. 
Ако пандемията успее да се овладее, салдото на страната ще остане на плюс през първата половина на 2021 г. При 
реализиране на прогнозираното увеличение на приходите от туризъм и транспортни услуги бюджетът би трябвало да се 
увеличи през третото тримесечие.  
 
√ Въздушният трафик в Европа се вдигна на 50% от мъртвата точка  
Броят на гражданските полети над Европа вече се е възстановил до 50% в сравнение с времената преди пандемията, 
показват данни на авиационния регулатор Евроконтрол, цитирани от Блумбърг. 
Както е известно по време на най-сериозните противоепидемични мерки на Стария континент имаше спад на полетите от 
95% от нивото им преди пандемията. 
Сега с наближаването на летните отпуски и все по-разхлабващите се мерки заради ръста в броя имунизирани хора, 
постепенно се наблюдава възстановяване на авио индустрията в Европа. 
През април 2021 г. потреблението на самолетно гориво на континента е възлизало на 690 000 барела на ден, сочат данни 
на Международната енергийна агенция. Това представлява 74% ръст на годишна база. 
Най-голям ръст на полетите се регистрира от средата на май насам. 
Но дори и позитивната тенденция да се запази, броят на полетите няма да превиши 79% от извършените през 2019 г. до 
края на тази година, сочат прогнозите на анализатори. 
„Желанието на хората да пътуват със самолети все още е далеч от това, което беше преди COVID и много вероятно е това 
да продължи още няколко години”, коментира Джонатан Лайч, анализатор на пазара на петролни продукти в Turner&Co.   
 
√ ЕС удължава с още година санкциите срещу Русия заради анексирането на Крим  
Съветът на ЕС по външни работи съобщи, че е взел решение да удължи с още една година санкциите срещу Русия, въведени 
заради завземането на Крим и Севастопол. Новият краен срок е 23 юни 2022 г. 
ЕС не признава анексирането на полуостров Крим и на Севастопол от Руската федерация и продължава да осъжда това 
нарушение на международното право, се казва в позицията на блока. 
Първоначално санкциите бяха наложени през 2014 година и включват забрана за внос в ЕС на изделия от Крим, както и 
износ от ЕС на стоки и технологии в областта на превозите, далекосъобщенията, енергетиката, добива на изкопаеми 
горива. В съобщението се отбелязва, че срещу Русия са в сила и европейски санкции в други отделни икономически 
области. 
Досега ЕС е въвел санкции срещу 177 граждани и 48 организации заради събитията в Крим и в Източна Украйна. Съветът 
на ЕС с днешното си решение потвърждава, че не признава преминаването на Крим към Руската федерация и настоява за 
запазване на териториалната цялост и независимостта на Украйна. 
 
√ Стефан Льовен стана първият шведски премиер, загубил вот на недоверие 
Стефан Льовен стана първият шведски премиер, загубил вот на недоверие в парламента, предадоха Асошиейтед прес и 
Франс прес. При гласуването, излъчено в интернет, повечето от депутатите - 181 от 349 души, изразиха недоверие към 
правителствения глава. Възможността за вот на недоверие е описана в конституцията от 1974 г. Оттогава Риксдагът гласува 
единадесет пъти по този въпрос и винаги отрицателно.  
Льовен загуби вота на недоверие, след като доскорошните му съюзници от Лявата партия оттеглиха подкрепата си от 
правителството. Промяната в позицията на Лявата партия бе продиктувана от неразбирателство по въпроса за 
определянето на наемите на новопостроени апартаменти, предава БТА.  
Лявата партия оповести вчера окончателното си решение, че ще гласува срещу Льовен на днешния вот, след като отхвърли 
предложения от премиера по-рано вчера компромис, предвиждащ участниците на жилищния пазар да работят за 
постигане на споразумение за нов модел за определяне на наеми за апартаменти ново строителство.  
Швеция има твърда система, прилагаща колективно договаряне за определяне на наеми. Десноцентристките партии 
отдавна се опитват да разхлабят правилата и да оставят пазара да решава за размера на наемите за новопостроени 
апартаменти, отбелязва Ройтерс.  
След загубата на вота на недоверие Стефан Льовен разполага с една седмица, през която да реши дали да подаде оставка 
или да свика нови парламентарни избори, отбелязва Франс прес.  
 
√ Наследникът на Меркел предупреди за студена война с Китай  
Армин Лашет, основният претендент за наследник на германския канцлер Ангела Меркел, предупреди, че съществуват 
рискове за нова студена война с Китай. Той направи това в пространно интервю за британското издание Файненшъл таймс. 
Коментарът му идва малко след посещението на американския президент Джо Байдън в Европа, по време на което 
Байдън отбеляза, че ще работи с партньорите си, за да ограничи амбициите на Китай. 
Но според Лашет много от държавите в Европа са скептични към тази позиция спрямо Китай. 
„Европейският отговор е предпазлив, защото – да, Китай е конкурент и системен противник, има съвсем различна система 
на обществото, но Китай е още партньор, особено що се отнася до теми като климатичните промени“, обяснява Лашет. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/21/russia-s-illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-council-renews-sanctions-for-a-further-year/
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Той обаче изтъкна, че Германия не трябва да премълчава проблемните теми, макар и с по-различен от традиционния 
подход. 
„Не съм сигурен, че най-добрият начин да се реши проблем е човек да говори шумно и агресивно в публичното 
пространство. Често може да се постигне повече в сферата на човешките права като се коментират дадени теми в частни 
разговори, отколкото на пресконференции“, обяснява Лашет. Позицията му по този въпрос се бие категорично с визията 
на друга основна партия в Германия - Зелените. Остават три месеца до изборите в Германия. Анализите показват, че 
управляващата в момента партия на Християндемократите ще срещнат силна конкуренция в лицето на Зелените.   
Лашет също така призова Запада да установи разумни отношения с Русия. 
„Да игнорираме Русия не е от полза нито на нашите интереси, нито на тези на САЩ“, казва той. В същото време Лашет 
отбелязва, че анексирането на Крим е недопустимо. 
Лашет защити проекта на Газпром Северен поток 2, който доставя газ от Русия в Германия. 
„Този тръбопровод не трябва да стане геополитически инструмент срещу Украйна. Интересите на Украйна трябва да бъдат 
гарантирани“, коментира още кандидатът за канцлер. 
 
√ Американската икономика може никога да не се върне към „нормалното“  
Американската икономика измина дълъг път след опустошителния срив през миналата година, но връщането към 
„нормалното“ може да се окаже невъзможно, пише CNN. 
Създаденият от медията и Moody's Analytics  Индекс за връщане към нормалното (Back-to-Normal Index) е достигнал 93% 
на 18 юни, което е нов връх в ерата на пандемията. 
Индексът включва  37 национални индикатора и 7 на щатско ниво, който измерват различни показател, сред които 
потребителски кредити, заявления за безработица, обяви за работа, пътувания със самолет, заетост на хотелите и др. 
Последното четене на индекса показва, че Америка се доближава до нормалността“, но последната миля ще бъде най-
трудна за преодоляване. Въпреки че редица щати вече премахнаха ограничителните мерки срещу разпространението на 
вируса, животът все още не се е върнал напълно към „нормалното“   
Нещо повече, пандемията може да е изменила някои икономически фундаменти до такава степен, че подобно завръщане 
вече да е невъзможно. 
Например, много хора вече работят от вкъщи и може да продължат да го правят дори след утихването на пандемията. 
Макар че някои компании вече започнаха да връщат служителите си в офисите, други търсят начин да се приспособят към 
новото нормално, назначавайки хора, работещи от далечни локации. 
Пътуванията са друга част от индекса Back-to-Normal, която може да остане променена завинаги. Хората се подготвят 
отново да почиват в чужбина на фона на разпространението на ваксини и премахването на ограничителните мерки, но 
бизнес пътуванията може никога да не се върнат към състоянието си от преди пандемията. По-ниския интерес към бизнес 
пътуванията от своя страна ще се отрази върху търсенето на самолетно гориво. 
„Ние проследяваме завръщането към нещо, към което всъщност може никога не да не се завърнем. Заявленията за 
помощи при безработица продължават да са над два пъти повече от тези, които се считаха за нормални преди COVID-19. 
Броят им продължава да е изключително висок и в даден момент той трябва да падне”, коментира Мат Коляр от Мооdу'ѕ 
Аnаlуtісѕ 
„Всичко това обаче не означава, че американската икономика няма да си върне силата и мащаба от преди пандемията. 
Всъщност скоростта на възстановяване на икономиката е безпрецедентна. Ние обаче отиваме към ново „нормално“, 
добави той. 
 
√ Новият президент на Иран отхвърли идеята за среща с Джо Байдън  
Външната политика на Иран няма да бъде ограничавана от иранското ядрено споразумение, заяви вчера избраният 
президент на Иран Ебрахим Раиси на първата си пресконференция, след като спечели произведените в петък ирански 
президентски избори, предаде Ройтерс. 
Шейсетгодишният Раиси, който е с консервативни убеждения и е критично настроен към Запада, победи на изборите на 
фона на опитите на правителството на досегашния президент Хасан Рохани да съживи иранското ядрено споразумение и 
да отърве Иран от американските санкции, които сериозно засягат иранската икономика. Раиси ще встъпи в длъжност през 
август. 
"Външната ни политика няма да бъде ограничавана от ядреното споразумение. Ние ще си взаимодействаме със света. 
Няма да обвързваме интересите на иранския народ с ядреното споразумение", изтъкна избраният президент на Иран. 
Ирански и западни представители са единодушни в прогнозите си, че идването на власт на Раиси едва ли ще промени 
позицията на Иран в преговорите за съживяване на ядреното споразумение, тъй като иранският върховен лидер аятолах 
Али Хаменей има последната дума по всички важни политически въпроси. 
Ебрахим Раиси заяви също така, че Съединените щати са нарушили иранското ядрено споразумение и че Европейският 
съюз се е провалил с изпълнението на задълженията си. Раиси поясни, че Иран ще спазва ядреното споразумение само 
ако и другите страни, които са го подписали, също го спазват. 
"Призовавам Съединените щати да се завърнат към изпълнението на задълженията си по споразумението. . . Всички 
санкции, действащи срещу Иран, трябва да бъдат отменени", категоричен беше Раиси. 
Иран няма да позволи воденето на "преговори за удоволствие" във връзка с иранската ядрена програма, каза избраният 
президент, предаде Франс прес. 
Ебрахим Раиси отхвърли идеята да се срещне с американския президент Джо Байдън, предаде Асошиейтед прес, цитирана 
от БТА. 
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В отговор на въпрос за това как гледа на евентуална среща с Байдън, Раиси отговори простичко: "Не". 
Китайският президент Си Цзинпин поздрави днес Ебрахим Раиси за победата на иранските президентски избори в петък, 
предаде Ройтерс. 
Между Иран и Китай има "всеобхватно стратегическо партньорство", заяви Си, цитиран от китайски държавни медии. 
 
√ Брентът премина границата от 75 долара  
Цените на петрола записаха смесени резултати в ранната търговия във вторник, като сорта Брент достигна ниво от 75 
долара за барел за първи път от април 2019 г, тъй като инвеститорите останаха оптимистично настроени относно бързото 
възстановяване на световното търсене на „черното злато“, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,15 долара, или 0,2%, до 75,05 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,03 долара, или 0,04%, до 73,63 долара за барел. В понеделник Брентът 
поскъпна с 1,9%, а WTI – с 2,8%. 
Цената и на двата петролни бенчамарка върви нагоре през последните четири седмици на фона на оптимизма около 
ускоряващото се темпо на ваксинация срещу COVID-19 по света и очакванията за ръст на пътуванията през лютото. 
На този фон от Bank of America Global Research повишиха прогнозата си за цените на Брента през тази и следващата година, 
посочвайки, че по-ограниченото предлагане и възстановяването на търсенето може за кратко да тласнат бенчмарка до 100 
долара за барел през 2022 г. 
Вниманието на инвеститорите е фокусирано върху седмичните данни за запасите от суров петрол в САЩ, като очакванията 
са те да спаднат за пета поредна седмица. 
 
√ Борсите в Европа започват седмицата на зелена територия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в понеделник, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,61 пункта, или 0,36%, до 453,66 пункта. По-рано този месец 
бенчмаркът достигна рекордни върхове, след като Европейската централна банка заяви, че е рано да се говори за 
прекратяване на програмите за стимулиране на икономиката. 
Немският показател DAX се повиши с 90,01 пункта, или 0,58%, до 15 538,05 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна 
с 25,9 пункта, или 0,39%, до 6 595,06 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 21,4 пункта, или 
0,3%, до 7 038,87 пункта. Тази седмица ще се проведе заседанието на Английската централна банка, като очакванията са 
тя да запази лихвите си без промяна. 
В петък индексът STOXX 600 сложи край на серията си от четири седмици на ръст, следвайки сигналите, че Фед може да 
повиши лихвите по-рано от очакваното. 
„Инвеститорите се опасяват, че Фед може да предприеме действия преждевременно“, коментира Майкъл Хюсън, главен 
пазарен анализатор в CMC Markets UK. 
„Това обаче не променя факта, че централната банка на САЩ все още купува облигации с темпо от 120 милиарда долара 
на месец и вероятно ще продължи да го прави поне до септември“, добави той. 
Фокусът на пазарите днес е върху речта на президента на ЕЦБ Кристин Лагард пред Eвропейския парламент. По-късно тази 
седмица ще бъдат публикувани данните за бизнес активността в еврозоната, от които се очаква да се разбере дали 
скорошният ръст на инфлацията ще бъде устойчив. 
Акциите на Morrisons скочиха с цели 31,73%, след като четвъртият по-продажби търговец на дребно във Великобритания 
отхвърли оферта за придобиване в размер от 5,52 млрд. паунда (7,62 млрд. долара) от частната инвестиционна компания 
Clayton, Dubilier & Rice. Цените на книжата на неговите конкуренти Tesco и Sainsbury’s се повишиха съответно с 1,67% и 
3,87% 
Акциите на италианско-американският производител на превозни средства CNH Industrial поевтиняха с 2,59%, след като 
компанията договори придобиването на Raven Industries за 2,1 млрд. долара. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в петък, записвайки най-голямата си 
седмична загуба от месец октомври, тъй като търговците са притеснени, че Федералният резерв на САЩ може да започне 
да вдига лихвите по-рано от очакваното, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 533,37 пункта, или 1,58%, до 33 290,08 пункта.. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 изтри 55,41 пункта от стойността си, или 1,31%, завършвайки сесията при ниво от 4 166,45 
пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи със 130,97 пункта, или 0,92%, до 14 030,38 пункта. 
За седмицата индексът на сините чипове изтри 3,5% от стойността си, докато S&P 500 и Nasdaq се понижиха съответно с 
1,9% и 0,2%. 
В петък президентът на клона на Федералния резерв в Сейнт Луис Джеймс Булард заяви пред Си Ен Би си, че е нормално 
централната банка вече да бъде малко по-агресивна в подхода и че очаква първото повишение на лихвения процент да 
дойде още през 2022 г. Коментарът му дойде, след като Фед прогнозира две повишения на лихвите през 2023 г. и повиши 
прогнозата си за инфлацията през годината. 
„Някои инвеститори се страхуват, че ако Фед затегне паричната си политика по-рано от очакваното, за да помогне за 
охлаждането на инфлационния натиск, това може да се отрази негативно на бъдещия икономически растеж“, каза Кийт 
Лернър от Truist Advisory Services 
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Пазарните сегменти, които са най-чувствителни към икономическото възстановяване, поведоха разпродажбите през тази 
седмица. Енергийният и индустриалният сектор на S&P 500 и загубиха съответно 5,2% и 3,8% за седмицата.  Финансовият 
сектор и този на суровините се понижиха с по над 6%. 
Спадът на акциите идва в момент, в който действията на Фед предизвикаха драстично „изравняване“ на кривата на 
доходността на държавните ценни книжа. Това означава, че доходността по краткосрочните облигации, като например 2-
годишните, растеж, докато тази по-дългосрочните 10-годишни облигации намалява. Свиването на доходността при 
дългосрочните дцк отразява спад на оптимизма към икономическия растеж, докато скока при краткосрочните е сигнал за 
очаквания за повишаване на лихвите на Фед. 
Това явление се отразява негативно на банковите акции, тъй като печалбите им могат да бъдат засегнати, когато спредът 
по доходността между краткосрочните и дългосрочните облигации се стеснява. На този фон акциите на Bank of America, JP 
Morgan Chase и Citigroup поевтиняха съответно с 2,56%, 2,53% и 1,82%. 
Медта, златото и платината също поевтиняха в петък, след като Китай освободи на пазара индустриални метали от 
държавния си резерв, за да успокои поскъпването на суровините. 
Сериозен спад в Япония 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в понеделник, като загубите 
бяха поведени от японския пазар, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се срина с цели 953,15 пункта, или 3,29%, до 28 010,93 пункта. 
По-рано през сесията бенчмаркът се бе понижил с повече от 4%. Акциите на автомобилните производители Nissan и Honda 
поевтиняха съответно с 4,07% и 3,93%, а тези на финансовите компании Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial 
Group – с 2,72% и 2,25% 
„На този етап вероятно сме в ситауция на изчакване, поне що се отнася до японските акции”, коментира Лориан Тан от 
Morningstar. 
„Представянето на японския пазар през последния месец и малко повече бе добро, като в момента оценките на акциите 
са по-близо до „справедливо“, отколкото „атрактивно“ ниво“, добави тя. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 4,09 пункта, или 0,12%, до 3 529,18 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Compositе се повиши със 17,59 пункта, или 0,74%, до 2 396,20 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng отчете спад от 312,27 пункта, или 1,08%, до 28 489 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 27,14 пункта, или 0,83%, до 3 240,79 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 записа спад от 133,6 пункта, или 1,81%, до 7 235,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX напредна 
1,28 пункта, или 0,23%, до 553,17 пункта. BGBX40 се повиши с 0,16 пункта, или 0,13%, до 123,17пункта. BGTR30 отчете ръст 
от 0,34 пункта, или 0,06%, до 589,71 пункта. BGREIT се повиши с 0,41 пункта, или 0,27%, до 153,89 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Георги Тодоров: Възстановихме диалога с браншовите организации в обучението на кандидатите за водачи 
Възстановихме диалога с браншовите организации в обучението на кандидатите за водачи. Това заяви министърът на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров след среща с представители на организациите 
в областта на обучението на кандидатите за водачи. 
„До края на тази седмица очаквам браншът да представи своите предложения по нормативната уредба, която е в 
правомощията на министерството. Предложенията, по които постигнем съгласие, ще бъдат реализирани", обяви министър 
Георги Тодоров. Той посочи, че по време на срещата са обсъдени различни спорни моменти, които основно са свързани с 
увеличаването на часовете за обучение, с въвеждането на електронна информационна системата, премахването на 
хартиените документи и механизмите за създаване на по-облекчени условия за учебни центрове. 
 
√ Георги Тодоров: Всяка седмица ще бъда на различно ГКПП докато се облекчи тежкотоварния трафик  
Всяка седмица ще бъда на различно ГКПП докато се облекчи тежкотоварния трафик. Това съобщи министърът на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров след проведената днес среща за обсъждане и 
предприемане на необходимите действия за облекчаване на преминаването на товарните автомобили през сухопътните 
граници на излизане от България. 
„В днешните разговори участваха всички възможни държавни институции, които имат отношение върху проблема, както 
и представители на транспортния бранш. Мерките които бяха начертани са повсеместни и всеки в рамките на своята 
компетентност е необходимо да предприеме съответните действия", заяви министър Георги Тодоров. 
Като основна мярка министърът посочи, че ще бъдат сформирани експертни групи, които още следващата седмица ще 
започнат работа на граничните пунктове, където заедно с колегите си ще разгледат възможностите за подобряване на 
ефективността. „През следващата седмица стартираме работа на Дунав мост 2 при Видин-Калафат, като по линия на 
Министерството на външните работи ще се търси диалог с румънка страна за облекчаване на работата на пункта. Този 
проблем стои и пред останалите гранични и митнически контроли и затова ще се работи за намиране на комплексно 
решение", изтъкна министър Георги Тодоров. 
По време на срещата бе обсъден и вариант за разделяне на пълните и празни товарни автомобили, което ще доведе до 
частично облекчаване на трафика. „През следващия месец се очаква още по-засилен трафик. Надяваме се до началото на 
следващия месец да намерим максимално бързо решение", отбеляза транспортният министър. По думите му, към 
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момента увеличението на трафика на Дунав мост 2 е с 15 % спрямо 2019 г. Част от причините за това са повишените пътни 
такси на територията на Република Сърбия, както и проблеми на сръбско-хърватската граница, които срещат българските 
превозвачи. 
Изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация" Бойко Рановски, заяви че в много от случаите причините 
за забавянето не са от българската страна. На ГКПП „Видин-Калафат" проблемът е на територията на Румъния, а при Русе-
Гюргево се извършват обстойни проверки на товарните автомобили за наличие на емигранти. Проблемите са различни и 
затова ще се търсят решения на място. Към днешна дата най-затруднено е преминаването на Дунав мост 2 при Видин, 
където опашката е около 7 км, като се спират товарни автомобили и на територията на област Монтана. На Русе опашката 
е около 5 км, а камионите се спират на Бяла. Това са най-натоварените ГКПП-тата на изход от страната", коментира Бойко 
Рановски. 
В срещата участваха директорът на Агенция „Митници" Павел Тонев; директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" 
главен комисар Деян Моллов; Веселин Пейков от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура", директорът на 
дирекция „Консулски отношения" Данчо Мичев, изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация" Бойко 
Рановски и представители на браншовите организации в автомобилните превози на товари. 
 
√ МРРБ очаква вписване на ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД в четвъртък  
Агенцията по вписванията извърши проверка на документите по партидата на „Автомагистрали" ЕАД и констатира пълното 
им съответствие с действащото законодателство. Министерството на регионалното развитие и благоустройството очаква 
вписване на ръководството в четвъртък. 
Новото ръководство на дружеството заяви, че очаква незабавно след вписването си възстанови графика на плащанията на 
служители и подизпълнители, нарушен поради забавилата се смяна и разногласия с отстранения борд. 
 
√ 11 области вече са в зелената зона на COVID-19  
Нови 5 области вече са в зелената зона по разпространение на COVID - 19. Това показват данните на Националния център 
по заразни и паразитни болести. 
За последната седмица заболеваемостта във Варна, Велико Търново, Ловеч, Пазарджик и Хасково е паднало под 20 на 100 
000 души население. 
Така вече 11 области са в зелената зона. 
В останалите 17 заболеваемостта е под 60 на 100 000 души. Те остават в жълтата зона. В област Видин за 7 дни 
инфектираните са се увеличили до над 50 на 100 000 души. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - След като Иван от Пловдив свали пиян от автомобила му, какви права ви дава НК: Може да арестувате, ако сте 
очевидец на убийство или грабеж; 
в. Труд - Банки не приемат депозити на граждани; 
в. Телеграф - Гьолове убийци ни дебнат след дъждовете; 
в. Монитор - По 1000 лева на ден в хазната от глоби на улични търговци; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - В Пазарджик боледували най-много от COVID, а най-малко - в София; 
в. 24 часа - След 18 дни драми ЦИК все пак плаща 16 млн. лв. за машинното гласуване; 
в. Труд - Измама от името на Кристалина Георгиева; 
в. Труд - Българи гласуват от Осака дo Доминикана; 
в. Телеграф - За парламентарния вот на 11 юли: Купуваме 1637 машини и 19 500 смарт карти; 
в. Телеграф - МОН обяви: Безплатното море само за държавните училища; 
в. Монитор - Купуват машини и смарт карти за над 10 млн. лева; 
в. Монитор - Близо половината българи са имали досег с коронавируса; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог, "Тренд": Ако на предишните избори знаехме кой ще победи, но не и кой ще 
управлява, сега е обратното; 
в. Труд - Експертът по международна сигурност Симеон Николов пред "Труд": "Три морета" не е нито съюз, нито е военен, 
нито е срещу Русия; 
в. Телеграф - В националния има искра, трябва да я запалим; 
в. Монитор - Инспектор Росен Белишки, Криминална полиция: Командироват 500 полицаи да пазят морето от крадци; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Проучване на "Тренд": ГЕРБ - 21,7%, "Има такъв народ" - 20,2%, БСП -16,1 %; 
в. Труд - НАТО и играта "Конче и Ездач"; 
в. Телеграф - Ганьо с бяла якичка; 
в. Монитор - От България с любов... за България. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Сметки в пандемията - колко българи са се срещали с коронавируса?; 
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- Колко пострада реколтата заради обилните дъждове в последните дни - на живо от Русе?; 
- От Сливен: Какви са версиите за смъртта на 15-годишно момиче в болницата в града?; 
- Инцидент в столичния транспорт - как се стигна до агресивно поведение в тролея?; 
- Протести и решения по казуса със строителството на проекта „Златен век" - позициите на недоволните и на 

ДНСК; 
- Рицарски истории от средновековния замък Вишеград - разказва проф. Николай Овчаров; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Жената на загиналия военен пилот проговаря пред NOVA. Версията й за инцидента и въпросите, на които търси 

отговори; 
- Можем да ваксинираме децата над 12-годишна възраст. НА ЖИВО: Какво трябва да знаят родителите?; 
- Близки на двете момчета, загинали в катастрофата край Стамболийски, излизат на протест. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 22 юни 
София 

- От 11.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет министър-председателят Стефан Янев ще се срещне с 
представители на Националното сдружение на общините в Република България. 

- От 10.30 ч. пред Министерство на здравеопазването ще бъде даден брифинг за медиите след среща във връзка с 
ваксинацията срещу COVID-19. 

- От 10.30 часа в Министерството на образованието и науката служебният министър проф. Николай Денков ще 
награди отличниците, които са придобили квалификация по професия „Приложен програмист" по Националната 
програма „Обучение за ИТ кариера". 

- От 13.00 часа в Министерство на околната среда и водите ще се проведе брифинг на служебния министър Асен 
Личев и политическия му кабинет. 

- От 10.30 часа в Интер Експо Център ще се проведе XII Зелен форум на списание „Мениджър". 
- От 11.00 часа на фейсбук страницата на инициативата „Заедно за повече здраве" ще бъде предавана на живо 

онлайн дискусия с представители на основните политически партии, на служебното правителство и на здравните 
власти на тема „Инвестиции в здравеопазването". 

- От 11.00 часа на сцената на езерото Панчарево ще се проведе пресконференция, посветена на Втория летен 
фестивал „Музи на водата". 

- От 12.30 часа в БТА ще се проведе пресконференция във връзка с финализирането на проекта "Адвокати за защита 
на основните права", финансиран от Програма "Правосъдие" 2014-2020 на Европейската комисия. 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 19.30 часа в зала „България" ще се състои класически концерт „Годишните времена" от Вивалди. 
- От 21.00 часа на сцената в парк „Борисова градина" ще бъде представен комедийният спектакъл „Гласове под 

наем". 
*** 
Асеновград 

- От 8.30 часа в МБАЛ - Асеновград ще заработи „зелен коридор" за ваксинация срещу COVID-19.  
*** 
Бургас 

- От 9.00 часа в сградата на Община Бургас ще започнат заседанията на Постоянните комисии към Общинския съвет. 
- От 21.00 часа в Летния театър ще започне „GRAFA SUMMER TOUR" - Бургас. 

*** 
Велико Търново 

- От 11.00 часа в зала 302 на Общината ще се проведе пресконференция във връзка с предстоящото откриване на 
Петропавловския фолклорен събор. 

- От 15.30 часа на ул. „Цанко Церковски" 39, офис № 106 заместник-министрите на правосъдието Мария Павлова и 
Иван Демерджиев, председателят на Националното бюро за правна помощ (НБПП) Наталия Илиева и заместник-
омбудсманът на Република България Елена Чернева ще посетят пункта за предоставяне на безплатна правна 
консултация на хора от уязвими социални групи. 

*** 
Велико Търново/село Стамболово 

- От 16.30 часа заместник-министрите на правосъдието Мария Павлова и Иван Демерджиев, председателят на 
Националното бюро за правна помощ (НБПП) Наталия Илиева и заместник-омбудсманът на Република България 
Елена Чернева ще посетят село Стамболово по повод предоставянето на безплатна правна консултация на хора от 
уязвими социални групи. 

*** 
Враца 

- От 10.00 часа в приемните на дирекциите „Инспекция по труда" в Монтана ще се проведе Информационен ден 
относно трудовите и осигурителните права на българските граждани при заетост в страните - членки на 
Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария. 

*** 
Лом 
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- От 15.30 часа премиерът Стефан Янев ще направи оглед на пораженията, които поройният дъжд е нанесъл на 
асфалтовата настилка на ул. „Добруджа". 

*** 
Плевен 

- От 13.00 ч. в Ректората на Медицински университет (МУ) - Плевен ръководството на университета ще отбележи 
тържествено 100 години от рождението на първия ректор и основател на висшето училище - проф. д-р Недко 
Кючуков. 

*** 
Свищов 

- От 19.00 часа на площада пред Общината ще се проведе церемония-концерт, на която ще бъдат отличени най-
изявените абитуриенти. 

*** 
Сливен 

- От 9.00 часа в храм „Успение Богородично" ще бъде доставена иконата с чудотворните мощи на св. Ефрем Нови. 
*** 
Стара Загора 

- От 10.00 часа на ул. „Пазарска" 35 заместник-министрите на правосъдието Мария Павлова и Иван Демерджиев, 
председателят на Националното бюро за правна помощ (НБПП) Наталия Илиева и заместник-омбудсманът на 
Република България Елена Чернева ще посетят пункта за предоставяне на безплатна правна консултация на хора 
от уязвими социални групи. 

*** 
Хасково 

- От 13.30 часа в спортна зала „Спартак" ще се проведе събитие, посветено на Международния ден за борба с 
употребата и разпространението на наркотици. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

