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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Novini.bg 
 
√ Некомпентността на държавните „калинки” лъсна за чуждите инвеститори*  
Доскоро страната ни заемаше непрестижната 48-ма позиция по конкурентоспособност, но в класацията, която е за м.г., а 
бе публкувана наскоро, България се срина до 53-то място от общо 64 държави в Годишника на световната 
конкурентоспособност, който се изготвя от швейцарския Институт за развитие на управлението (IMD). Класацията се прави 
от 1989 г. и оценява доколко една държава насърчава благоденствието на народа си, като измерва икономическото 
благосъстояние чрез реални данни и проучвания сред изпълнителни директори. Кои са причините да заемаме това 
непрестижно място, питам г-н Васил Велев.Той е председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
и е изпълнителен директор на „Стара планина холд”. Т.г. той е ротационен председател на Асоциацията на българските 
работодатели и зам.-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество и зам.-председател на 
Икономическия и социален съвет. 
„Това е много авторитетна класация за развитието на бизнеса, направена от Британския институт за развитие на 
управлението и според мен е сравнима с „Да правим бизнес” на Световната банка например. Класификацията се чете от 
международната инвестиционна общност и се прави всяка година за предходната. 
През 2020 година става ясно, че отстъпваме с няколко позиции от и без това незавидното си място – от 64 държави, ние 
вече сме поставени на 53-то място. Всички страни, с които се сравняваме по един или друг повод, са преди нас – Румъния 
е на 48-мо място, Русия е на 45-то, Унгария е 42-ра, Словения е 40-та, Прибалтийските страни са преди нас и т.н.. Ние сме 
в компанията на Украйна, Филипините, Колумбия... 
След нас са малко страни като Ботсвана, Венецуела... 
Най-ниската оценка от 15 показателя, която са ни дали допитваните, е за компетентност на държавното управление. От 
100 възможни процента затова, ние имаме едва 2,2%. Не много по-висока е оценката и за ефективността на правната 
система у нас, стабилност и предсказуемост на средата, където също имаме под 10%. Всъщност, 50 на сто имаме само по 
три показателя – ниски разходи за бизнес, конкурентен данъчен режим и динамика на икономиката, т.е. потенциал за бърз 
растеж. 
Всичко друго е срамно ниско. Ние говорим за тези проблеми, които се насложиха върху коронакризата от една година. 
Може да се каже, че коронакризата освети тази некомпетентност на държавните „калинки”. Например една година и 
повече след първата вълна, средствата за ликвидна подкрепа на средните предприятия са платени по-малко от 1/3. А за 
по-големите още не е започнало плащане. Със средствата за подкрепа на заетостта като дизайн, формат на мярката, не 
сме стигнали доникъде, в сравнение с онова, което останалите държави използват. Подкрепа на фиксираните разходи на 
предприятия пък е една мярка, до която изобщо не успяхме за една година да се доберем. През 2020 година бяхме 
свидетели на скандални опити за слагане на ръка върху акциите на около 2 милиона души. 
Този законопроект за „спящите” акции, получи организиран отпор от страна на над 30 организации, които се обявиха 
против и може би само недоволството на хората го спря, защото иначе служителите си го придвижваха напред. Това бе 
нескрит опит да се сложи ръка върху собствеността на близо 2 млн.души, върху стотици предприятия и труда на стотици 
предприемачи от 20 години насам. Това показва нестабилността и несигурността на бизнес средата у нас. 
Ниската защита на собствеността и неефективната правна среда. Това показва класацията, която обсъждаме с вас сега. 
Гледаме обаче напред и това, което трябва да се подобри е във всички проблеми, които изброих до тук – да се създаде 
сигурност за бизнес средата, да се работи върху ефективността на правната система и всичко останало. Поради тези 
проблеми бягат инвеститорите от България, въпреки ниските разходи за труда и благоприятния данъчен ръжим. 
Служебният кабинет сега прави каквото може да подобри качеството на управление, чрез съответни кадрови рокади. Но 
в отсъствието на парламент, на възможности за промяна на бюджета и законодателството, неговите възможности са силно 
ограничени. Не бива да имаме нереално високи очаквания към този кабинет, защото не може за 2-3 месеца да се поправи 
всичко, което от повече от 30 години у нас се разваля и руши”. 
*Заглавието е на редактора 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Бизнесът е скептичен спрямо новата финансова подкрепа от държавата 
Проблемът е, че икономиката не генерира проекти, коментира бившият заместник-министър на финансите 
Любомир Дацов 
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Държавата обяви, че ще подкрепи бизнеса чрез програмата "Възстановяване", по която са предвидени 2,5 милиарда лева. 
Целта е малките и средни предприятия да могат да изтеглят кредити, с които да преодолеят последиците от Ковид кризата. 
80% от кредитите ще се гарантират от държавата.  
"Песимистично настроени сме към програмата, защото и към момента има действащи гаранционни схеми, подобни 
имаше и във Фонда на фондовете, но бизнесът не прояви интерес. Едва около 10% бяха усвоените средства или 200-250 
млн. лв.", заяви Добрин Иванов от АИКБ в студиото на "Денят ON AIR".  
Според него кредити без намалени лихви и при същите условия като преди пандемията, не мотивират бизнеса да се 
възползва от мерките. 
Бившият заместник-министър на финансите Любомир Дацов е умерен оптимист за новата програма за подпомагане на 
бизнеса.  
"В тази обстановка има нужда от нещо подобно, но такъв тип схеми трудно работят. През последните месеци няма 
кой знае какво за възстановяване в българската икономика. В банките има достатъчно средства. Проблемът е, че 
икономиката не генерира проекти. Всичко качествено вече е финансирано от банките. Остават междинни проекти, които 
са по-рискови, и банките не финансират", уточни Любомир Дацов за Bulgaria ON AIR. 
Според него проблемът е от страна не на предлагането, а на търсенето. 
Добрата новина е, че по последни данни през април и май икономиката се възстановява, има скок на износа и на 
производството.  
Най-голяма нужда от подкрепа в момента имат сектори, които са далеч от нивата си преди кризата - авиация, туризъм, 
хотелиерство, ресторантьорство, отбелязват специалистите. 
"За да име ефект мярката, бизнесът трябва да мисли за иновации, за смяна на технологично оборудване", подчерта Добрин 
Иванов.  
Двамата коментираха и Националния план за възстановяване и устойчивост. 
Трябва да сме готови за него. В националния план за възстановяване и устойчивост трябва да се получи една по-
дигитална, конкурентоспособна страна в Европа.  
"На 56-о място сме по конкурентоспособност, изоставаме много от преките ни конкуренти от Източна Европа. За да сме 
по-конкурентоспособни, трябват инвестиции, не само машини и роботи, но и повишаване на дигиталните умения на 
служителите. Нямаме друг избор", категоричен е Добрин Иванов. 
Очаква се Планът да бъде внесен до края на юли. 
"Изразходването на пари е лесно нещо, Планът е за преструктуриране и реформи в икономиката. Ситуацията не е такава 
само у нас. Вижда се как масово държави с по-голям капацитет от нашия имитират реформи", коментира Любомир Дацов. 
Двамата са категорични, че единственият път към намаляване нивото на бедност на българите минава през реформи. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът посреща с песимизъм финансовите мерки на държавата 
Кредити без намалени лихви и при същите условия, както преди пандемията, не мотивират бизнеса да се възползва от 
мерките в подкрепа на икономиката. Такава позиция изрази пред за Bulgaria ON AIR Добрин Иванов от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
По-рано държавата обяви, че ще подкрепи бизнеса чрез програмата "Възстановяване", по която са предвидени 2.5 
милиарда лева. Целта е малките и средните предприятия да могат да изтеглят кредити, с които да преодолеят последиците 
от COVID-кризата. 
"Песимистично настроени сме към програмата, защото и към момента има действащи гаранционни схеми, подобни имаше 
и във Фонда на фондовете, но бизнесът не прояви интерес. Едва около 10% бяха усвоените средства или 200-250 млн. лв." 
- коментира Добрин Иванов в предаването "Денят ON AIR". 
Бившият заместник-министър на финансите Любомир Дацов е умерен оптимист за новата програма за подпомагане на 
бизнеса. 
"В тази обстановка има нужда от нещо подобно, но такъв тип схеми трудно работят. През последните месеци няма кой 
знае какво за възстановяване в българската икономика. В банките има достатъчно средства. Проблемът е, че икономиката 
не генерира проекти. Всичко качествено вече е финансирано от банките. Остават междинни проекти, които са по-рискови, 
и банките не финансират." - уточни Дацов. 
Според него проблемът е от страна не на предлагането, а на търсенето. 
Добрата новина е, че по последни данни през април и май икономиката се възстановява, има скок на износа и на 
производството. 
Най-голяма нужда от подкрепа в авиация, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, момента имат сектори, които са 
далеч от нивата си преди кризата - отбелязват специалистите. 
"За да име ефект мярката, бизнесът трябва да мисли за иновации, за смяна на технологично оборудване", подчерта Добрин 
Иванов. 
Двамата коментираха и Националния план за възстановяване и устойчивост. 
"На 56-о място сме по конкурентноспособност, изоставаме много от преките ни конкуренти от Източна Европа. За да сме 
по-конкурентоспособни, трябват инвестиции, не само машини и роботи, но и повишаване на дигиталните умения на 
служителите. Нямаме друг избор." - категоричен е Добрин Иванов. 
Очаква се планът да бъде внесен до края на юли. 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/230574-biznesat-e-pesimistichno-nastroen-za-efektna-na-programa-vazstanovyavane
https://news.bg/economics/pravitelstvoto-i-bankite-stimulirat-zhiznesposobnite-biznesi.html
https://news.bg/economics/pravitelstvoto-i-bankite-stimulirat-zhiznesposobnite-biznesi.html
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Dnes.bg 
 
√ Програма "Възстановяване": На какво залага правителството? 
"Изразходването на пари е лесно нещо, Планът е за преструктуриране и реформи в икономиката. Ситуацията не е такава 
само у нас. Вижда се как масово държави с по-голям капацитет от нашия имитират реформи." - отбеляза Любомир Дацов. 
Двамата са категорични, че единственият път към намаляване нивото на бедност на българите минава през реформи. 
Държавата обяви, че ще подкрепи бизнеса чрез програмата "Възстановяване", по която са предвидени 2,5 милиарда лева. 
Целта е малките и средни предприятия да могат да изтеглят кредити, с които да преодолеят последиците от Ковид кризата. 
80% от кредитите ще се гарантират от държавата. 
"Песимистично настроени сме към програмата, защото и към момента има действащи гаранционни схеми, подобни имаше 
и във Фонда на фондовете, но бизнесът не прояви интерес. Едва около 10% бяха усвоените средства или 200-250 млн. лв.", 
заяви Добрин Иванов от АИКБ в студиото на "Денят ON AIR". 
Според него кредити без намалени лихви и при същите условия като преди пандемията, не мотивират бизнеса да се 
възползва от мерките. 
Бившият заместник-министър на финансите Любомир Дацов е умерен оптимист за новата програма за подпомагане на 
бизнеса. 
"В тази обстановка има нужда от нещо подобно, но такъв тип схеми трудно работят. През последните месеци няма кой 
знае какво за възстановяване в българската икономика. В банките има достатъчно средства. Проблемът е, че икономиката 
не генерира проекти. Всичко качествено вече е финансирано от банките. Остават междинни проекти, които са по-рискови, 
и банките не финансират", уточни Любомир Дацов за Bulgaria ON AIR. 
Според него проблемът е от страна не на предлагането, а на търсенето. 
Добрата новина е, че по последни данни през април и май икономиката се възстановява, има скок на износа и на 
производството. 
Най-голяма нужда от подкрепа в момента имат сектори, които са далеч от нивата си преди кризата - авиация, туризъм, 
хотелиерство, ресторантьорство, отбелязват специалистите. 
"За да име ефект мярката, бизнесът трябва да мисли за иновации, за смяна на технологично оборудване", подчерта Добрин 
Иванов. 
Двамата коментираха и Националния план за възстановяване и устойчивост. 
Трябва да сме готови за него. В националния план за възстановяване и устойчивост трябва да се получи една по-дигитална, 
конкурентоспособна страна в Европа. 
"На 56-о място сме по конкурентоспособност, изоставаме много от преките ни конкуренти от Източна Европа. За да сме 
по-конкурентоспособни, трябват инвестиции, не само машини и роботи, но и повишаване на дигиталните умения на 
служителите. Нямаме друг избор", категоричен е Добрин Иванов. 
Очаква се Планът да бъде внесен до края на юли. 
"Изразходването на пари е лесно нещо, Планът е за преструктуриране и реформи в икономиката. Ситуацията не е такава 
само у нас. Вижда се как масово държави с по-голям капацитет от нашия имитират реформи", коментира Любомир Дацов. 
Двамата са категорични, че единственият път към намаляване нивото на бедност на българите минава през реформи. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНР 
 
√ Служебното правителство ще определи новия размер на социалната пенсия за старост  
Новият размер на социалната пенсия за старост считано от първи юли тази година ще определи служебното правителство 
на днешното си заседание. Увеличението е с 5 на сто, със същият процент и от същата дата ще бъдат индексирани и 
размерите на отпуснатите до края на миналата година пенсии за трудова дейност.  
Сега социалната пенсия за старост е в размер 141,63 лева, а от 1 юли ще бъде 148,71 лева. Промяната ще доведе до 
увеличение на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя от 
социалната за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и 
персоналната пенсия. Ще се повишат и добавките към пенсиите, които се определят като процент от социалната пенсия за 
старост, а именно добавката за чужда помощ и тази за ветераните от войните.  
Общо увеличение ще получат 128 хиляди пенсионери. Необходимите средства са по 640 милиона месечно и са планирани 
и заложени в бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. 
Служебното правителство ще приеме  план за изпълнение на Стратегията за демографско развитие до 2030 година. Ще се 
отмени и решение на Министерския съвет от 2020 година, с което е одобрен проект на споразумение за сътрудничество 
между Изпълнителна агенция "Медицински надзор" у нас и Националната агенция за трансплантации на Румъния.  
Кабинетът ще освободи председателя на Държавна агенция "Електронно управление" и ще определи негов заместник. 
Постът в момента се заема от Атанас Темелков. 
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√ Кирил Петков: Една от компаниите-кредитополучатели от ББР е изплатила 40 млн. лева от дълга си  
Една от осемте компании, най-големи кредитополучатели на Българската банка за развитие, ще изплати 40 милиона лева 
от дълга си, съобщи министър Кирил Петков. Служебният министър на икономиката обяви новото ръководство на банката 
и увери, че занапред институцията ще заработи в подкрепа на малкия бизнес.  
Министър Кирил Петков не съобщи името на компанията, която е решила да разплати 40 милиона от дълга си. 
"Много се радвам, че вече една от осемте компании обяви, че ще изплати 40 милиона от собствения си дълг. Тези 40 
милиона се надявам да отидат в поне 40 компании, даже бих казал, 400". 
По думите му  на Кирил Петков, оттук нататък Българската банка за развитие ще се фокусира върху подкрепата за малкия 
и среден бизнес, като приоритетни ще са стартъпите и предприятията с иновативни проекти. Министърът съобщи имената 
на новите членове на Управителния и Надзорния съвет на банката и увери, че промените в Устава позволяват в 
управлението да влязат новите експерти, въпреки обжалването от страна на освободения екип:  
"Това не е проблем за новия устав. Всъщност дават до 7 човека възможност да има управители и Надзор, така че реално 
дори съдебните искове не ни стоят по никакъв начин, така че реално от днешния ден имаме нови управители и нов 
Надзор". 
Новите имена в Надзорния съвет са Валентин Михов и Васил Щонов, а в Управителния съвет - Владимир Георгиев, Цанко 
Арабаджиев и Крум Георгиев.  
Промените бяха одобрени от Българската народна банка. До тях се стигна след разкритията на служебния министър за 
отпусканите големи кредити и отказа на членовете на Надзора да се срещнат с Кирил Петков. Самите фирми-големи 
кредитополучатели, също не се явиха на среща с министъра. 
 
√ Фондът на фондовете гарантира кредити за малкия и среден бизнес  
Mалките и средни предприятия ще могат да кандидатстват за кредит пред търговска банка, който е обезпечен 80 % от 
Фонда на фондовете, обяви служебният министър на икономиката Кирил Петков. Мярката е част от нова програма за 
възстановяване на бизнеса след пандемията. 
Лихвите по тези кредити ще бъдат пазарни. Размерът на кредита може да бъде до три милиона лева или до 70 % от оборота 
за 2019 или 2020-та година. Министър Петков обясни на какви условия трябва да е отговарял бизнесът, за да получи 
подобно кредитиране: 
"Поне три години да е оперирал. Кредитът е до 7 години и първите 12 месеца има възможност за гратисен период". 
Поговорите с пет търговски банки вече са подписани.  
Размерът на кредитите ще бъде до 70% от оборота на фирмата за 2019 или 2020 или до три милиона лева, което е по-
изгодно.  
Целта на програмата "Възстановяване" 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 и ще мобилизира 2,5 милиарда по схема за осигуряване на достъпно кредитиране за малкия и среден бизнес. 
„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“. 
В подпомагането на бизнеса ще бъде включен и Фондът на фондовете, става ясно от предварителната анотация на 
мерките. 
 
√ ВСС ще избира ръководител на Специализираната прокуратура  
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще избира административен ръководител на Специализираната 
прокуратура. Единствен кандидат е  временно изпълняващата длъжността Валентина Маджарова. 
Позицията е вакантна от миналия май, когато оставка - по лични причини - подаде Димитър Франтишек. Оттогава се 
смениха няколко временни ръководители, а поради липса на кандидати се провали една процедура. 
От началото на създаването на първоинстанционната спецпрокуратура нито един неин административен ръководител не 
е изкарал пълен мандат, включително и настоящият главен прокурор Иван Гешев, който също я оглавяваше за кратко. 
По време на избора на ръководител на Спецпрокуратурата пред сградата на Висшия съдебен съвет ще има протест. Протест 
с искане за закриването на специализираните съд и прокуратура ще има  и вечерта пред столичната Съдебна палата. 
 
√ Преслав Райков: Икономическият шок предстои в Европа 
Ковид-кризата не реши структурните проблеми на Стария континент, убеден е експертът 
Американската икономика има резерв още няколко месеца да абсорбира покачване на инфлацията, заяви в 16-тия брой 
на подкаста „На всяка цена“ финансистът Преслав Райков, който следи отблизо дейността на централните банки. По думите 
му в момента инфлацията расте заради проблемите по веригите за доставки и поскъпването на суровините в следствие на 
отварянето на икономиката, а не заради масираните парични потоци, които Федералният резерв (ФЕД) налива в 
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американската икономика. След последното си заседание миналата седмица ФЕД смени тона в посланието си и 
предупреди, че до 2023 година можем да станем свидетели на две покачвания на лихвите. Причината е бързо покачващата 
се инфлация, припомни анализаторът. 
„В момента не говорим за икономически растеж, а за отваряне на икономиката“, заяви Райков, според когото инфлация 
между 2 до 4 % е напълно нормална и може да бъде овладяна без да се наложи по-рано от предвиденото покачване на 
лихвите от страна на Централната банка.   
Какво е „здравословното“ ниво на инфлация?  
Федералният резерв вече не определя нивото около 2 % месечна или годишна инфлация, а следи индексът да бъде в този 
диапазон в средносрочен план. Това е политика, която най-вероятно ще бъде последвана и от Европейската централна 
банка (ЕЦБ), смята Райков. Франкфурт обаче няма да бъде толкова решителен с покачването на лихвите и по-бавно от 
Вашингтон ще забави изкупуването на дългови активи. Райков припомни, че инфлацията на Стария континент е много 
ниска години наред, дори има дефлационни периоди. Именно затова ЕЦБ ще действа с между шест до девет месеца по-
късно от ФЕД при покачването на лихвите.  
Ковид-кризата не реши структурните проблеми на европейската икономика   
Икономическият ефект от кризата с коронавируса тепърва ще се усеща в Европа, когато бавно подкрепата за 
предприятията ще започне да намалява, категоричен е финансистът. По думите му тогава може да се наблюдават фалити 
на компании. В същото време най-вероятно страните – членки скоро ще се върнат към дебата за спазването на правилата 
за фискална стабилност от договора от Маастрихт (дефицит до 3% от БВП и дълг – не по-висок от 60% от БВП), които в 
момента са нарушени в повечето държави от Европейския съюз.   
Цялото интервю с финансиста Преслав Райков може да чуете в звуковия файл.  
 
√ Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити  
Интервю на Марта Младенова и на Людмила Железова с Тихомир Тошев в предаването ''Нещо повече'' 
"Covid доведе до това, че хората започнаха да търсят по-големи жилища. Спестяванията на домакинствата нараснаха 
сериозно. Това провокира интерес към пазара на имоти. Обаче хората, които имат имоти, не искат да продават". Това каза 
пред БНР кредитният консултант Тихомир Тошев.  
Продавачите се питат какво да правят с парите, ако продадат имота си, дори и на добра цена.  
"Интересът към покупка на жилища е много голям. Друг двигател на пазара на имоти са ниските лихви по ипотеките - 2,5-
2,9%. Само за април новоотпуснатите ипотечни кредити са в размер на 445 млн. лева, това е рекорден месец от 
съществуването на банки и ипотечни кредити. Интересът към имоти ще продължи и през следващата година".  
В предаването "Нещо повече" Тошев допълни:  
"Голяма част от ръста на цените е продиктуван не само от това, че търсенето превишава предлагането, но и от това, че 
поскъпват разходите за строителство на ново жилище. Това дава логиката, че не се надува балон на пазара на имоти. Но 
ако до една-две години тези ръстове се ускорят и започнат да стават по-значителни, трябва да ни светне една лампичка".  
Той посочи, че оценката на кредитния риск не е занижена от страна на банките. И посъветва хората поне веднъж годишно 
да преразглеждат условията по кредите си.  
Консултантът уточни, че епидемията е стимулирала българите да купуват ваканционни имоти.  
Наемният пазар е пострадал доста, допълни още кредитният консултант.  
Интервюто с Тихомир Тошев можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ “Албена” позволява разплащане с криптовалута това лято  
Криптовалутите са бъдещето на финансовите транзакции 
Курортен комплекс “Албена” позволява разплащане с криптовалута това лято. Към момента плащания биха могли да се 
направят чрез системата на BitPay с утвърдените валути като BitCoin, Ethereum, BitCoin Cash, XRP и др. 
“Тази инициатива имаме от няколко седмици и всичко в КК ”Албена” реално - не само нощувка, резервация, както и 
плащане на място може да стане с плащане в криптовалута”, казва Велина Гюмова - старши мениджър „Продажби” в 
курортен комплекс „Албена”. 
По думите ѝ криптовалутите се очертава да бъдат бъдещето на финансовите транзакции, защото са много бързи, няма 
допълнителни такси, веднага се вижда преводът и се твърди, че са изключително сигурни. 
“Специална платформа, която ни гарантира допълнителна сигурност за тези плащания, така че не сме притеснени, че 
такова плащане ще бъде извършено. 
Идеята е, че “Албена” по никакъв начин не събира криптовалута, напротив, при нас се отчита директно стойността на 
почивката или на това, което е платено във валутата, която сме избрали. 
В нашия случай това е евро, така че човекът, който има в т.нар. “портфейл” криптовалута, може да използва нейната 
себестойност в съответната валута и да заплати това, което желае”, обяснява Велина Гюмова. 
В отговор на пандемията, в курортния комплекс има и специална програма за рехабилитация на преболедували от Sars-
Cov-2. 
“Първите гости, които използваха програмата вече са факт. Използваха кратката версия, която е 6 дни, със 7 дни престой в 
петзвезден хотел, със специално разработено меню. Отзивите от програмата са много позитивни.  
Хората се насладиха и на менюто и на прекарването тук, и на процедурите, които им бяха предписани”, обяснява още 
Велина Гюмова. 
Повече за новостите в курорта - чуйте в разговора на Елена Пъневска. 
 

https://bnr.bg/post/101487374/finansistat-preslav-raikov-ikonomicheskiat-shok-predstoi-v-evropa
https://bnr.bg/post/101487443/tihomir-toshev-mesec-april-e-rekordyor-v-istoriata-po-novootpusnati-ipoteki
https://albena.bg/bg
https://bitpay.com/
https://bnr.bg/post/101487439/albena-pozvolava-razplashtane-s-kriptovaluta-tova-lato
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√ Раздават Черноморските бизнес Оскар-и  
Основната цел е да се представят добрите примери от Черноморието 
Най-успешните компании и общини в Черноморския регион ще бъдат отличени на официална церемония в курорта 
“Слънчев бряг” на 6 август. Подобни конкурси стимулират и популяризират успешните практики и дават стимул за развитие 
на бизнеса. 
Наградите се присъждат за изключителен успех, иновации и етика, които са задължителни за просперитета на всяка 
компания. Поощрява се успешното лидерство, повишаването на стандарта в корпоративната общност, опазване на 
околната среда, както и благотворителните дейности. 
“Основната цел е да се представят добрите примери от Черноморието от всички сектори, не само туризъм”, 
казва Патриция Кирилова, организатор на събитието. По думите ѝ по време на пандемията е станало ясно, че много малко 
бизнеси по Черноморието са успели да се справят. Има много хора, които са фалирали. 
Конкурсът обаче ще даде пример с бизнесите, които са успели да се справят дори и в трудните времена. “Ще дадем 
добрите примери как може дори и в такива трудни времена регионът да бъде спасен и да покажем хората, които помагат 
за това той да оцелява и да се развива, защото Черноморието не е само хотели и презастрояване. 
Има и прекрасни места, които са за семеен туризъм, за уединение. Плажове, които изобщо нямат този цивилизован вид, 
но хората си ги знаят и това е нещо, което трябва да бъде отбелязано, за да не се насочва цялото внимание към Гърция, 
което не работи в полза на нашия туризъм в никакъв случай”, коментира Патриция Кирилова. 
Чуйте повече в разговора на Елена Пъневска в звуковия файл. 
 
√ България, Румъния и Полша с най-евтини основни стоки в ЕС  
Разликите в цените на основни стоки и услуги в ЕС стигат до три пъти. Най-високи са цените в Дания, Ирландия и 
Люксембург, а най-ниски - в България, Румъния и Полша, сочат данни на Европейската статистическа служба Евростат.  
Храната и безалкохолните напитки са най-евтини в Румъния, а най-скъпи са в Дания, следвана от Люксембург и Австрия. 
Дания е първенец с най-високи цени за ресторанти и хотели. Най-високи са цените на алкохола и тютюна в Ирландия, 
следвана от Финландия, Швеция и Франция. На другия полюс е България с 61%.  
От "Евростат" обясняват, че тази голяма вариация в цените се дължи главно на разликите в данъчното облагане на тези 
продукти между държавите-членки. 
 
√ Тимерманс към България: Използването на газ е междинна стъпка към въглеродно неутрална икономика  
Използването на природен газ трябва да е "междината стъпка" към създаването на въглеродно неутрална икономика. Това 
важи особено за България. 
Така заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс отговори на въпрос на програма "Хоризонт" в 
рамките на дискусия с журналисти във формата „Еврпейски съмит“. 
Организатор е европейската радиомрежа „Евранет плюс“. 
"В държави като България преходът от въглища към възобновяеми източници минава през използването на природен газ. 
Но природният газ не е възобновяем източник на енергия. Затова не трябва да бъдем вечно зависими от него. 
Европейската комисия иска да се увери, че преходът ще се случи, без енергийната бедност да стане проблем. Да стане по 
начин, по който да сме сигурни, че плащаме по-малко за енергийните си разходи", каза еврокомисар Тимерманс. 
 
√ Евродепутатите обсъждат доклад на ЕК относно върховенството на закона  
В Европейския парламент днес е предвиден дебат по Доклада на Еврокомисията относно върховенството на закона за 
2021 г. 
От пресслужбата на парламента посочват, че евродепутатите настояват за по-амбициозен подход. 
В заключенията си от доклада за 2020 г. парламентаристите предлагат как бъдещите доклади могат по-добре да защитават 
ценностите на ЕС. 
Анализира се първият документ на комисията по темата, публикуван  миналата година, който включва констатации за 
състоянието на върховенството на закона във всяка държава членка на съюза. 
В центъра на дебата е призивът  механизмът за сътрудничество и проверка за България и Румъния да отпадне и да бъде 
заменен от новото общоевропейско наблюдение върху законността. 
 
√ ЕК одобри възстановителния план на Италия за 191,5 млрд. евро  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви във вторник, че институцията е дала зелена светлина 
на плана на Италия на стойност 191,5 млрд. евро за възстановяване от кризата, причинена от коронавирусната пандемия. 
Италия представи своя план в края на април и заяви, че очаква да получи първата вноска от 25 милиарда евро от фонда на 
ЕС до края на юли. 
"Следващо поколение ЕС" е най-големия в историята пакет за възстановяване. Италия ще получи най-голям дял от този 
финансов инструмент. Ние влагаме силата на нашия Европейски съюз в услуга на възстановяването на Италия", написа Фон 
дер Лайен в Тиутър след срещата си с италианския премиер Марио Драги. 
"Това е зората на рестартирането на италианската икономика", каза Драги на пресконференция с председателя на 
Комисията във филмовото студи в "Чинечита̀" (Cinecitta) в Рим, съобщава Ройтерс. 
Италианският премиер обяви, че ще действа с максимална скорост в реформирането на страната си, за да може да 
оползотвори по най-добрия начин средствата, които ще получи от европейския фонд за възстановяване на икономиката 
от пандемията. 

https://bnr.bg/post/101487480/razdavat-chernomorskite-biznes-oskar-i
https://bnr.bg/post/101487318
https://bnr.bg/post/101487318
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Драги, който доскоро бе управител на Европейската централна банка, изрази гордост с амбициозния план за реформи и 
инвестиции, който е изработил заедно с министрите си, за да стане Италия по-конкурентна, по-социално равнопоставена 
и с траен икономически растеж. 
"Днес е само началото. Най-важното предизвикателство сега е прилагането на плана, така че средствата, които получаваме 
- първият транш е 24 милиарда и 890 милиона евро и едно време на толкова възлизаше целият бюджет на страната ни - 
ще бъдат изразходвани изцяло и преди всичко - похарчени добре", посочи Драги. 
По време на изказването си пък Урсула фон дер Лайен се пошегува колко добре се справя Италия на Европейското 
първенство по футбол (Евро 2020) и говори за важността на индустрията на изкуствата, която е толкова силно засегната от 
ограниченията, причинени от пандемията на коронавируса. 
"Ваксинационната кампания напредва, както и "скуадра адзура" на Евро 2020, като цялата страна и икономиките се отварят 
отново“, каза тя. 
"Много се радвам, че мога да споделя този момент с вас и ви благодаря много, че ме доведохте тук в "Чинечита̀", посочи 
Фон дер Лайен. 
Италия наскоро получи още един набор от средства от единния блока чрез европейската програма "Подкрепа при 
извънредни ситуации за намаляване на рисковете от безработица" (SURE), която ЕС създаде, за да се справи с внезапното 
увеличение на публичните разходи за запазване на заетостта след пандемията от коронавирус. 
 
√ Меркел: Производството на микрочипове в Германия може да се нуждае от държавна подкрепа  
Германският канцлер Ангела Меркел заяви във вторник, че производството на микрочипове в страната може да се нуждае 
от финансова помощ от страна на правителството. 
Производството на полупроводникови чипове в Азия е по-малко скъпо, отколкото в Европа, уточни тя на събитие за Деня 
на индустрията на Федерацията на германските индустрии (BDI), като добави, че през следващите няколко години 
правителството ще трябва да похарчи "гигантски суми", за да подкрепи германската индустрия. 
Меркел също така отбеляза, че Германия е преминала "плавно" през икономическата криза, причинена от 
коронавирусната пандемия, и че възстановяването е бързо. 
 
√ Путин и Меркел обсъдиха в телефонен разговор сигурността в Европа  
Руският президент Владимир Путин и германският канцлер Ангела Меркел обсъдиха по телефона общите усилия на 
Москва и Берлин за гарантирането на сигурността в Европа. 
По молба на Меркел Путин я е информирал за резултатите от преговорите си с президента на Съединените щати Джо 
Байдън на 16 юни в Женева. 
От пресслужбата на Кремъл уточниха, че разговорът се е състоял по инициатива на канцлера Меркел във връзка с 80-та 
годишнина от началото на Великата отечествена война и отбелязвания днес в Русия Ден на паметта и скръбта. 
На 22 юни 1941 г. хитлеристка Германия напада Съветския съюз. Ангела Меркел е изразила съчувствието си към руския 
народ във връзка с неизмеримите страдания, които е причинила започнатата от нацистите война. 
Двамата лидери на подчертали, че е много важно историческата памет за тези събития да бъде съхранена. Путин и Меркел 
са били единодушни, че от ключово значение за съдбата на следвоенна Европа е било помирението между руския и 
германския народ. 
В днешния си брой германският всекидневник "Ди Цайт" публикува статия на Владимир Путин. В нея руският президент се 
обявява за възстановяване на партньорството между Русия и Европа на основата на въпросите от взаимен интерес. 
 
√ Джером Пауъл: Фед няма превантивно да повишава лихвите  
Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл заяви във вторник, че централната банка няма да повишава 
лихвените проценти "превантивно", ако смята, че заетостта е "твърде висока". 
Говорейки пред подкомисията на Конгреса по въпросите на коронавирусната криза, Пауъл подчерта, че Фед възнамерява 
"да изчака доказателства за действителна инфлация или други дисбаланси", а не за вдигане на лихвите, "защото се 
страхуваме от възможно настъпление на инфлацията“. 
В своето встъпително слово по време на изслушването шефът на Фед подчерта, че "инфлацията се е увеличила 
значително", но посочи, че тъй като преходните ефекти, като например отварянето на страната след коронавирусните 
локдауни и затрудненията в доставките, ще отслабнат, инфлацията ще спадне отново до целевото ниво от 2 на сто на 
Централната банка на САЩ. 
Джером Пауъл посочи, че повишаването на инфлацията до 5% е неприемливо, но данните за заетостта и ценовия натиск 
са в необичайна обстановка поради пандемията и следователно Фед действа "смирено" при правенето на прогнозите. 
Освен това председателят на Фед призна, че ефектите от възобновяването на икономиката са по-големи, отколкото са 
очаквали централните банкери. Повишаване на цените обаче се наблюдава най-вече в сектори, които са били засегнати от 
локдаун мерките заради пандемията, като автомобилната индустрия и туристическата индустрия, и не сигнализират за 
затягане на икономиката. 
Пауъл добави, че постъпващите данни са в съответствие с идеята, че инфлационните фактори ще отслабнат с времето и 
той има голямо доверие в преходния характер на инфлацията, но в момента е трудно да се предскаже точната времева 
рамка. 
"Готови сме да използваме нашите финансови инструменти според случая, ако се окаже, че това не е така“, каза Пауъл. 
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Класа 
 
√ МИА: България отказа да вдигне ветото, въпреки натиска на Германия 
Министрите по европейските въпроси от Европейския съюз обсъдиха приемането на рамката за преговори за 
Република Северна Македония и Албания и според дипломатически източници България отказва да отстъпи. Това 
съобщава кореспондентът на Македонската информационна агенция (МИА) от Брюксел, цитиран от Агенция "Фокус".  
Дебатът за разширяването тази сутрин на министерската среща в Люксембург е бил доста интензивен, казаха дипломатите, 
особено по отношение на Македония и българската блокада. Според присъстващите най-настоятелна е била Германия, 
която показа силен ангажимент за започване на преговори със Скопие.  
Българската страна обаче продължи да отказва да се поддаде на натиска, въпреки предупрежденията от страните членки 
на ЕС, че с тази блокада „ЕС си стреля в крака“.  
На българските дипломати е било изтъкнато, че е заложено доверието в целия Европейски съюз и че критиките на страните 
членки към позицията на България са „многобройни“, предава МИА.  
Българският представител е заявил, че „ЕС не разбира дълбочината на проблема“ между Скопие и София, че този спор е 
европейски въпрос и че България е в „специфична ситуация“ поради предстоящите избори през юли.  
България обаче не иска да даде никаква гаранция, че ще вдигне ветото при ново редовно правителство, отбелязват още 
европейските дипломати.  
За по-голямата част от страните-членки е ясно, че не трябва да има отделяне от Албания, а присъстващите на срещата 
дипломати казват, че е почти невъзможно този сценарий да се осъществи, „освен ако нещо не се промени до края на 
деня“. 
Самият премиер Зоран Заев призна, че следващата дата, когато може да се очаква различно решение в ЕС е 6 октомври, 
когато в Словения е предвидено заседание на Европейския съвет за Западните Балкани.  
Надеждите на Скопие вече са насочени към словенското председателство, което започва на 1 юли, след като миналия 
месец португалското председателство внесе предложение за разрешаване на спора между София и Скопие, което вече бе 
отхвърлено от българската страна.  
Според премиера на югозападната ни съседка Зоран Заев, разговорите със служебното правителство ще продължат през 
следващия период и се очаква евентуалното споразумение да бъде потвърдено по-късно от бъдещото политическо 
правителство в България, което се очаква през август, след изборите на 11 юли, ако ситуацията от април не се повтори и 
партиите в парламента не успеят да съставят мнозинство. 
 
√ В каква посока ще тръгне здравеопазването след вота на 11 юли?  
Проблемите в българското здравеопазване и пътищата за решаването им са много гореща тема, която отново беше 
изведена на преден план две седмици преди изборите на 11 юли. Преизборно инициативата „Заедно за повече здраве“, 
в която участват Българският лекарски съюз (БЛС), Българският фармацевтичен съюз (БФС) и Асоциацията на 
научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), предложи дискусия между политически 
партии и здравните власти на тема „Инвестиции в здравеопазването“.  
В дискусията взеха участие представители на БСП, ГЕРБ, Демократична България, както и здравният министър Стойчо 
Кацаров и управителят на НЗОК Петко Салчев, които споделиха визията си за развитието на здравеопазването в България. 
За по-добро здравеопазване в България са нужни повече инвестиции и ефективност. Това е общото послание, което беше 
отправено в рамките на дискусията. А отправна точка на дискусията бяха изводите от доклада „Здравеопазването като 
инвестиция“, представен миналата седмица от Американската търговска камара в България. 
Общите инвестиции в здравеопазването в България трябва да се увеличат до 10% от БВП. Подобряването на 
здравеопазването като цяло изисква стратегически подход, институционален диалог и решения, които да гарантират 
устойчиви инвестиции, обучение и развитие на мотивирани здравни специалисти, внедряване на иновации, мащабна 
дигитализация и прозрачно публично-частно партньорство между различни заинтересовани страни в страната. Това са 
основните изводи от доклада 
Здравната система е икономика, която може да носи печалба 
Министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров обърна внимание на някои генерални теми за здравния сектор. Важен 
е погледът върху прозрачността в дейността на лечебните заведение и анализа на ефективността на разходите за 
медицинското обслужване и намаляване на разходите за нето. Той добави няколко насоки, които според него са важни за 
подобряване на здравната система. 
На първо място това е отношението към монопола – дали да има една здравна каса или няколко здравноосигурителни 
фонда - кое е по-добре за потребителите на системата и кое за управлението на системата, попита Кацаров и посочи, че 
този отговор трябва ясно да се заяви още сега. 
Важен е и въпросът за отношението към собствеността в здравната система. То е различно, когато харчиш собствените си 
пари и когато рискуваш чужди пари. Фарма индустрията на 100 процента е частна, в областта на медицинските услуги 95% 
от дружествата са частни, но не 95 на сто от разходите на системата отиват в частни дружества, защото процентът от 
средствата, които отиват в държавни и общински дружества, е доста по-голям, посочи министърът на здравеопазването. 
Най-големите загуби се трупат именно от държавните дружества, напомни той пред аудиторията на форума. 
Третият важен въпрос за Кацаров е за ролята на държавата в системата и доколко тя трябва да се намесва и регулира 
процесите или да се оттегли и да остави на потребителите търсенето и предлагането на услугите да са основен регулатор. 
В момента се връща доминацията на държавата като регулатор в сектора, отчете той. Ако се продължи на пряко 

https://www.investor.bg/analizi/85/a/investiciite-v-zdraveopazvaneto-da-se-uvelichat-do-10-ot-bvp-syvetvat-eksperti-329912/
https://www.investor.bg/analizi/85/a/investiciite-v-zdraveopazvaneto-da-se-uvelichat-do-10-ot-bvp-syvetvat-eksperti-329912/
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субсидиране на болниците и изплащане на заплати на персонала, няма да има нужда от Здравна каса, посочи здравният 
министър. 
По негово мнение здравната система неправилно се разглежда като държавен разход, неправилно е да се гледа на нея 
като на вид социално подпомагане, защото това е икономическа дейност, която може да носи приходи и печалба и на 
държавния бюджет. 
"Ако сме умни да разберем, че здравната система е икономика и трябва да се развива като икономика, може да си 
осигурим по-добро здраве и достъп, може и по-добри приходи. Човечеството е задоволило своите потребности от храна, 
облекло, жилища. Оттук всички усилия са насочени в посока удължаване на живота и неговото качество. Оттук нататък 
високите технологии ще са в медицината и ще променят начина на живот на хората. Колкото по-рано го разберем като 
държава, ще извлечем конкурентно предимство", каза Стойчо Кацаров. 
Целите на инвестициите 
Управителят на НЗОК Петко Салчев акцентира върху това, че трябва да се помисли за целите на инвестициите, които ще 
бъдат правени. Достъпът до здравна грижа трябва да се разглежда от няколко аспекта – икономически, психологически, 
физически. Достъпът у нас е свободен, но физическият е нарушен заради недобрата инфраструктура, а от миналата година 
е нарушен и психологически заради пандемията, посочи той. 
Напълно частен модел на здравеопазване е политически неиздържан 
Здравеопазването става стратегически решаващ фактор в световната политика заради огромните инвестиции и 
възможности, които предоставя, каза Георги Михайлов (БСП). 
Той открои няколко проблема в българското здравеопазване, които трябва да бъдат непосредствена грижа на следващото 
редовно правителство. 
На първо място той посочи нуждата от промени в структурата на здравеопазването. В доклада на американската камара 
ясно се казва, че акцентът трябва да се постави върху доболничното здравеопазване, защото 90 процента от пациентите 
могат да бъдат лекувани в доболничната помощ. В болничната помощ, незаслужено, отиват големите пари, абсолютно 
неефективно, посочи Михайлов. 
По думите му вторият проблем е ефективността на здравеопазването – населението у нас застрашително застарява заради 
липса на превенция. У нас имаме 10-годишна разлика в средната преживяемост спрямо европейските държави.  
На следващо място професорът посочи наличието на много апаратура, но не и качество и ефективност при използването 
й.  
По отношение на финансирането Георги Михайлов отбеляза, че делът за здраве от БВП - 7,6%, както се посочва в доклада, 
далеч не е нисък процент, но брутният вътрешен продукт на България е „катастрофално нисък“. Най-естественото решение 
е да търсим увеличение на БВП и оттук по-големи средства за здравеопазване, поясни той. 
Михайлов добави и нова лекарствена политика главно чрез намаляване на ДДС за лекарствата, както и оценяване на всяка 
дейност в сектора. 
Въпросът за кадрите е друг проблем, на който трябва да се обърне внимание. Няма как специализантите да останат в 
страната ни с такова заплащане, коментира той. 
"Колкото до собствеността - болниците не могат да бъдат търговски дружества по няколко причини. Ако можеха, нямаше 
най-работещите болници да са най-задължени. Определен брой пациенти, които са социално слаби, отиват в държавните 
болници" каза Михайлов. По думите му здравеопазването и образованието са основни функции на държавата и са само с 
елементи на икономика. В най-бедната държава някой да предлага напълно частен модел на здравеопазване е 
политически неиздържано, коментира той. 
Новото правителство трябва да се заеме веднага с модела на финансиране и управление на здравеопазването. 
Непосредствените задачи са ваксинационната политика, завършването на проекта за Спешна помощ, акцент върху 
превенция на социално-значимите заболявания, лекарствената политика, обобщи Георги Михайлов. 
Комбиниране на източниците на финансиране  
Александър Симидчиев (Демократична България) отбеляза необходимостта от дигитализация в здравеопазването, но с 
ясна стратегия, а не на парче, както и комбиниране на източниците на финансиране – да се обединят поне три източника, 
но в правилна пропорция, така че да доведат до-добро здравеопазване, където пациентът ще усеща качеството. 
Медицината да отиде до хората 
Костадин Ангелов (ГЕРБ) постави акцент върху достъпа до медицински грижи и съществуващия дисбаланс по области в 
страната. В тази връзка посочи нуждата от мерки за заплащането на специалистите, каквито от партията предлагат. Той 
спомена и за идеята за мобилни центрове с апаратура и телемедицина, финансирани от държавата, чрез които да се правят 
прегледи на места, където липсват лекари и болници. Така медицината ще отиде до хората, каза той.  
Представителят на Министерството на финансите Виолета Лорер призова за план по управлението на пандемията, който 
финансовото ведомство да остойности, така че да се посрещне евентуална трета вълна наесен. 
 
√ Излиза от печат единствена по рода си енциклопедия за България 
На 24 юни излиза единствената по рода си „Енциклопедия България“. Изданието е луксозно и с високо полиграфическо 
качество; с твърда подвързия, обемът му е 872 страници и включва над 2000 снимки, схеми, таблици и диаграми. 
Оформлението и дизайнът на корицата са на Тодор Манолов. Енциклопедията е дело на Научноинформационен център 
„Българска енциклопедия“ към БАН и издателство Книгомания. 
Макар в днешните свръхтехнологични времена да изглежда, че отговорите на всички въпроси са в Google, оказва се, че 
разнообразието от сайтове, блогове, медии и социални мрежи не може да откликне с толкова богата и достоверна 
информация за България, както новата енциклопедия на БАН. Авторите и редакторите на „Енциклопедия България“ са 
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създали много добра концепция за това еднотомно издание, в което по подходящ, стегнат, логичен и комуникативен начин 
е поднесена разнородна и стриктно проверена информация, съобразена с най-новите постановки в академичната наука. 
В над 800 страници новата Енциклопедия „България“ компресира факти за държавното устройство и националната 
сигурност, за природните богатства и климата, за науката, образованието и икономиката, за историята и традиционната 
култура, за здравеопазването и социалната политика, за спорта и изкуствата, за литературата и книгоиздаването у нас. 
Екипът на Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ е пресял респектиращо количество източници и 
статистически данни, за да допълни и осъвремени всички теми. 
Припомняме, че през годините с голям авторитет са се ползвали и все още се ползват по-старите издания на НЦ „Българска 
енциклопедия“, посветени на България: първата национална енциклопедия – „Енциклопедия България“ в седем тома 
(1978–1996), енциклопедичният справочник на английски език “Information Bulgaria” (1984), дванайсеттомната „Голяма 
енциклопедия България“ (2011). Разбира се, част от информацията и доста от изводите в тях вече са остарели, така че 
необходимостта от нова „Енциклопедия България“ е буквално наложителна. Основни събития от новата и най-новата ни 
история също са намерили място в престижното издание. 
Какво точно е станало на 9 септември 1944 година? Какви са събитията, последвали тази дата и предопределили 
развитието на страната ни? Това са само малка част от въпросите, чийто отговор можете да намерите в обзор „История“. 
Ето и кратък цитат от текста в енциклопедията: „Присъствието на Съветската армия в България благоприятства „червения 
терор“ през първите две години след преврата… След Петия си конгрес (1948) Българската комунистическа партия напълно 
се сраства с държавата, остатъците от буржоазните партии се вливат в Отечествения фронт, Българският земеделски 
народен съюз придобива ролята на съюзник в управлението. Многопартийната система е ликвидирана. Профсъюзите, 
младежката комунистическа организация и творческите съюзи се превръщат в средства за налагане на партийните 
повели…“. Екипът се е потрудил да събере и снимки, илюстриращи периода на засилени репресии – включително от т.нар. 
Народен съд над бившите регенти и над опозиционни лидери като Никола Петков. 
Разделът за политическото устройство на страната ни е разширен и допълнен с имената и фотографиите на всички 
държавни глави и стига до действащия президент Румен Радев. Включен е и списък с всички министър-председатели и 
председатели на Народното събрание до наше време. 
Добавени са също данни от последното (засега) преброяване на населението. В таблици, схеми и диаграми е илюстриран 
растежът докъм 1985-а (когато ставаме почти 9 милиона) и как падаме под 8 милиона през следващите години. Проследен 
е естественият прираст на населението до 2018 г. и трайната тенденция смъртността у нас да надвишава раждаемостта, а 
емиграцията да не стихва – макар и вече по икономически, а не по политически причини. 
Сред най-интересните факти са тези за българските общности, пръснати по света. Както и таблицата за населението по 
области, със сравнение между данните за 2002 и 2011 г. Вижда се как столицата почти буквално се превръща в „град-
държава“ с над милион и четвърт население, докато градчета като Китен и Клисура падат под 1000 жители. 
Годините на прехода след 1989 г. дават силно отражение и върху икономиката и стопанството на България, чийто научен 
анализ, подплатен с цифри и данни, е намерил място в обзор „Стопанство“. „В сравнителен план, през периода 1989–2019 
България губи мястото си сред източноевропейските икономики. Днес страната е с най-ниско равнище на БВП на глава от 
населението сред страните членки на ЕС. Причините могат да се търсят в две посоки – дългият период на нереформираност 
на икономиката, който води до масивна декапитализация на държавните предприятия и запазване модела на обвързаност 
на част от бизнеса с политиката (за извличане на рента, вместо да се разчита на печалба от конкурентоспособни продукти 
и услуги). Развитието на българската икономика след 1996 е успешно – почти четири пъти е съкратено изоставането на 
страната от средното за ЕС по показателя БВП по пазарни цени (от 7,5 на 27,9%) и почти два пъти по паритет на 
покупателната способност (от 27,9 на 52%). Разгледано в по-широк план, България и днес е с по-добри икономически 
показатели от страните от Западните Балкани и от някои от страните, бивши републики на Съветския съюз. Но тези 
показатели могат да бъдат много по-добри, ако не са толкова широко разпространени дефектите във функционирането на 
политическата и икономическата система“. 
Обзор „Наука“ обаче изобилства с поводи за национална гордост и оптимизъм. Сред забележителните постижения на 
български учени и изобретатели, споменати там, е и легендарният калкулатор ЕЛКА. Вероятно мнозина ще се изпълнят с 
гордост, когато прочетат за фактите: „През 1965 колектив от инженери изобретатели (Стефан Ангелов, Любомир Антонов 
и Петър Попов) създава първия български електронен калкулатор ЕЛКА (названието е абревиатура от ЕЛектронен 
КАлкулатор). Българската ЕЛКА е четвъртият калкулатор в света след АНИТА (Англия), ИМЕ (Италия) и FRIDEN (САЩ) и е 
единствен с вградена функция коренуване. Тежи 8,5 кг. Още същата година започва внедряването на ЕЛКА в 
производството. В края на 60-те и началото на 70-те години на XX в. България се налага като един от големите износители 
на електронни калкулатори“. 
Друг български принос е, че „през 1979 България става третата страна в света (след САЩ и СССР), която произвежда 
космически храни“. Наш екип е конструирал първата в света космическа оранжерия „Свет“. През 1990 г. тя е качена на 
борда на орбиталната станция МИР и с нея се провеждат дългосрочни експерименти (1990–2000 г.) 
Заслужава си да останем по-дълго на темата за летенето, защото, преди да се устремим към Космоса, сме имали авиатори 
със световна слава. „През 1912, девет години след първия в света контролиран полет с моторен летателен апарат на братята 
Райт, авиоконструкторът Георги Божинов патентова във Франция конструирания от него едномоторен самолет, построен 
у нас едва през 1925-а. През 1915 българският летец и авиоконструктор Асен Йорданов създава и представя самолета 
„Експрес“, признат за първия български самолет и преименуван по-късно на „Йорданов-1“. От 1921 Йорданов работи в 
САЩ, където конструира самолета „ДС-3“ и става един от създателите на гражданската авиация на САЩ“. 
Немалко труд полагат специалистите, съставители на „Енциклопедия България“, за да проследят и отсеят най-значимите 
произведения в сферата на изкуствата и литературата у нас. Обзор „Литература“ е илюстриран с откъси от емблематични 
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произведения на българските класици, в обзор „Музеи“ е проследено развитието на идеята за съхраняване на културно-
историческото ни наследство от края на XIX век до днес, а в „Архитектура“ – от мегалитните структури до модерните сгради 
и съоръжения, дело на талантливи български архитекти. Интерес представлява историята на българския театър от 
„Многострадална Геновева“ до „Улицата“ на Теди Москов и на киното от първия „домашно“ направен филм до най-новата 
ни номинация за „Оскар“. А ето как е започнало всичко: „Първите прожекции в България са организирани от чужденци в 
Русе през февруари 1897. Пътуващи кина обикалят страната през следващите десетилетия. Владимир Петков е първият 
българин, закупил пътуващо кино през 1903 година …“. 
По-нататък следва собствено производство на филми, преминава се през социалистическото кино, за да се стигне до 
сегашната нова вълна и отварянето към света с филми като „Снимка с Юки“ или „Ага“. Отбелязани са и последните (засега) 
български имена, включени във финалното състезание за наградите на Американската филмова академия – Тео Ушев и 
Георги Господинов с късометражната анимация „Сляпата Вайша“ и толкова бурно обсъжданата напоследък Мария 
Бакалова – първата българска актриса, номинирана за „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля (за участието в 
комедията „Борат 2“). В края на енциклопедията са представени движимите и недвижими културни ценности и културни 
практики, включени в Листата на ЮНЕСКО, с които България се гордее. 
„Енциклопедия България“ е първата съвременна еднотомна енциклопедия, посветена на България. След изданията в 7, а 
по-късно и в 12 тома, днес българският книжен пазар изпитва остра нужда от една съвременна и модерна книга за 
България, базирана на научни факти и достоверна информация, при това събрани в един том. За разлика от предишните 
издания на Научноинформационен център „Българска енциклопедия“, в новата еднотомна „Енциклопедия България“ 
информацията е групирана в тематични обзори, които обхващат всички области на живота в България в тяхната пълнота и 
завършеност – природа, история, стопанство, наука и култура. Работата по осъвременяването и допълването на 
информацията от предходните ни издания отне близо 12 месеца на екипа на НЦ „Българска енциклопедия“, но резултатите 
показаха, че този труд си заслужаваше. Днес можем да се поздравим с едно наистина модерно издание, предоставящо 
научно проверена и доказана информация, което ще се превърне в настолна книга за всяко българско семейство“, 
коментира Виктория Лазова, директор на НЦ „Българска енциклопедия“ и водещ редактор на изданието. 
Премиерата на Енциклопедия „България“ е на 24 юни (четв.) 2021 г. от 17,30 ч. в БАН, ул. „15 ноември“ 1, зала „Проф. 
Марин Дринов“. 
Събитието се провежда в партньорство с Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ при БАН. 
Изданието ще представят: 
– Проф. Евдокия Пашева, заместник-председател на БАН 
– Проф. Нина Атанасова, научен секретар на БАН, направление „Биомедицина и качество на живот“ 
– Доц. Елка Трайкова, научен секретар на БАН, направление „Културно-историческо наследство и национална 
идентичност“ 
– Проф. Митко Димитров, Институт за икономически изследвания при БАН. 
Водещ на събитието ще бъде журналистът Даниел Ненчев. 
Входът е свободен. Ще бъде допускана публика до запълване на 50% от капацитета на залата поради предписанията на 
МЗ. Енциклопедия „България“ ще може да бъде закупена на място. 
 
Investor.bg 
 
√ Кирил Петков представи новото ръководство на ББР 
Банката ще подкрепя стартъпи и предприятия с иновативни проекти, посочи икономическият министър 
Министърът на икономиката Кирил Петков представи новите членове на управителния и надзорния съвет на Българската 
банка за развитие (ББР) пред работещите в държавната банка, съобщи икономическото ведомство. 
Промяната в състава на надзора е включването на Валентин Михов и Васил Щонов, а новите членове на управителния 
съвет са Владимир Георгиев, Цанко Арабаджиев и Крум Георгиев. 
Новото ръководство на ББР беше одобрено преди седмица от Българската народна банка, която вписа техните имена в 
регистъра, след като банковият регулатор провери и прецени, че те отговарят на изискванията на Наредба №20. 
„От днес ББР ще се фокусира върху подкрепата за малкия и среден бизнес“, посочи Кирил Петков. 
Икономическият министър подчерта, че банката ще подкрепя стартъпи и предприятия с иновативни проекти. 
Investor.bg припомня, че смените в управлението на ББР са по инициатива на служебния икономически министър Кирил 
Петков. 
Още в началото на мандата си той изнесе информация за големите експозиции на банката, а след това влезе в конфликт с 
двама от членовете на надзорния съвет – Митко Симеонов и Велина Бурска, които не се отзоваха на поканата му за 
публично изслушване за разрешението и отпускането на големите заеми. 
Досегашният управителен съвет на държавната банка също отказа да предостави информация на назначената от 
министъра комисия за проверка на финансовото състояние на кредитната институция, а сред това и на одитния й комитет. 
В надзорния съвет на ББР остана обаче Стамен Янев, председател на досегашния му състав. Той беше икономически зам.-
министър в последната година на управление на кабинета "Борисов 3". 
Служебният икономически министър Кирил Петков го върна на предишния му пост - председател на Българската агенция 
за инвестиции, а позицията си в ББР той запази, след като единствен се яви на изслушване за това на кого са отпуснати 
осемте големи кредита за близо 1 млрд. лева. 
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√ Разходите за труд пак забавят ръста си в началото на годината 
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4,9% на годишна 
база, отчита НСИ 
След регистрираната динамика в края на миналата година разходите за труд в България съществено забавят ръста си през 
първото тримесечие на 2021 г. Това се вижда от предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Тенденцията на спад в разходите за труд беше доминираща през миналата година, особено в месеците на извънредно 
положение заради коронавирусната пандемия и налагането на ограничителни мерки. В края на миналата година обаче 
разходите на работодателите за труд се върнаха към ръст, стимулирани най-вече от увеличението в индустрията (с 4,6%), 
в услугите (с 8,2%), и в строителството (с 6%). 
За първите три месеца на годината общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица 
нарастват с 4,9% на годишна база. В индустрията е регистрирано намаление с 0,4%, докато в услугите и в строителството 
увеличението е съответно с 3,5 и 9,4%. 
От данните на националната статистика е видно, че ръстът на разходите за труд в сектори като здравеопазване и държавно 
управление не успява да компенсира дълбоките сривове в най-засегнатите сектори от пандемията – хотелиерство, 
недвижими имоти, транспорт. 
 
Индекс на общите разходи на работодателите за труд 

 
 
През януари-март най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран 
в икономическите сектори „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 25%, „Държавно управление“ - със 17%, и 
„Административни и спомагателни дейности“ - с 10%. 
Най-голямо намаление на общите разходи за труд е отчетено в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 9,8%, „Операции с 
недвижими имоти“ - с 4%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 2,4%. 
През първите три месеца на годишна база разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 5,4%, а 
другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 2,1%. 
По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година 
варира от 26% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ до - 9% за „Хотелиерство и ресторантьорство“. 
 
√ България е в топ 10 в ЕС по дял на населението извън работната сила 
Населението в трудоспособна възраст у нас, което не работи и не търси работа, достига 27,8% през 2020 г., показват 
данни на Евростат 
България е в топ 10 на държавите от Европейския съюз (ЕС) по дял на населението в трудоспособна възраст (15-64 години), 
останало извън работната сила, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. 
През 2020 г. 27,8% от населението на България в трудоспособна възраст е било извън работната сила, което ни нарежда на 
десето място по този показател. За една година, спрямо 2019 г., делът нараства с точно 1 процентен пункт. 
Средното за ЕС ниво е 27,1% през 2020 г. и 26,6% през 2019 г. 
Лидер по този показател е Италия, където 35,9% от населението през миналата година са били извън работната сила. През 
2019 г. този дял е 34,3%. 
Следват Хърватия и Гърция, а топ 10 се допълва от Белгия, Румъния, Франция, Полша, Ирландия и Испания. 
Най-нисък е делът на населението извън работната сила в Швеция, както и в Нидерландия, Естония и Германия. 
 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/razhodite-za-trud-prodyljavat-da-zabaviat-rysta-si-prez-liatoto-318423/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/v-kraia-na-2020-g-razhodite-na-rabotodatelite-za-trud-se-vryshtat-kym-ryst-324340/
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Преди пандемията този дял е намалявал постоянно – през 2002 г. е бил 32,3%, а през 2019 г. се е свил до 26,6%. 
Коронавирусът обаче обръща тенденцията, констатира Евростат. 
Хора извън работната сила са лица, които не са нито заети, нито безработни, не са на разположение или не търсят работа 
по различни причини, например, защото учат, грижат се за член на семейството, пенсионирани са поради заболяване или 
увреждане и т.н. 
Извън работната сила преобладаващо остават повече жени, отколкото мъже. Делът на жените извън работната сила е 
постоянно по-висок от този на мъжете откакто се води статистика. До настъпването на пандемията разликата непрекъснато 
намалява и достига от 16,7 процентни пункта до 10,7 процентни пункта. Сега обаче, с блокадите заради пандемията, 
ножицата отново е започнала да се разтваря. 
 
БНТ 
 
√ Отпускат до 3 млн. лв. кредити за малки фирми без обезпечение  
До 3 милиона лева кредити за малки фирми без обезпечение. Това е новата мярка, която служебният кабинет обяви по 
програма "Възстановяване". 
Малките и средни фирми ще могат да кандидатстват за заеми гарантирани от държавата. Това предвижда новата програма 
за възстановяване, която започва днес. Кредити ще бъдат предоставяни засега от пет търговски банки, които са сключили 
договор с държавния Фонд на фондовете. 
Кредити ще бъдат отпускани на микро, малки и средни фирми, които до 2019 г. са работели на печалба, обясни 
икономическият министър. Целта е да бъдат подпомогнати онези фирми, които имат шанс за възстановяване след 
икономическата криза причинена от пандемията. 
"Всъщност всички фирми, които са били все пак успешни и са могли да се справят със ситуацията 2019 г., целият този 
Ковид период, който в момента се опитваме да възстановяваме, на тези фирми искаме да помогне", каза служебният 
министър на икономиката Кирил Петков. 
Новите заеми ще бъдат отпускани за период до седем години, без допълнителни обезпечения, с размер до 3 млн. лева 
или до 70% от оборота на съответната фирма за 2019 г. или 2020 г. в зависимост кой е по-висок. Предвижда се и гратисен 
период до 12 месеца, както е и задължително условие фирмата да съществува поне от три години. Лихвите ще бъдат 
пазарни. 
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"Съответно пазарните лихви знаете, че се публикуват всеки месец от БНБ, включително и по различните видове 
кредити, инвестиционни или оборотни. От своя страна всяка банка си прави анализ, казва се рейтинг на клиентите, 
които кандидатстват", каза Диана Митева от Банка ДСК. 
Компаниите ще могат да кандидатстват пред всяка една от петте банки, които са подписали договор с Фонда на фондовете. 
"Основната разлика на този продукт, спрямо всички останали гаранционни продукти, които са били на пазара, е, че 
този продукт не изисква обезпечение от страна на фирмата. Това, което изисква, е  собственикът или някой от 
собствениците на фирмата да влезе като съдлъжник за кредитите", каза служебният министър на финансите Асен 
Василев. 
Икономическият министър Кирил Петков обяви вчера също така, че е представил новите членове на управителния и на 
надзорния съвет на Българската банка за развитие. 
 
√ Хванаха недекларирани британски лири и евро за близо 2 млн. лв. на "Капитан Андреево"  
На 21 юни на ГКПП "Капитан Андреево", община Свиленград, за излизане от България в посока Турция, пристигнал товарен 
автомобил, марка "Рено", с турска регистрация, управляван от Д.Й., на 46 г., турски гражданин. Около 1.00 часа, при 
извършена митническа проверка в камиона, под пасажерската седалка и в арматурното табло са били открити общо 
160160 британски лири в банкноти с номинал от 5, 10, 20 и 50 британски лири. Водачът на товарния автомобил е пътувал 
от Нидерландия за Турция. Намерените недекларирани британски лири са с българска равностойност около 365 151 лева. 
46-годишният водач на автомобила е задържан за срок от 24 часа по Закона за МВР. Предстои да бъде привлечен като 
обвиняем и задържан за срок до 72 часа с постановление на Районна прокуратура-Хасково - Териториално отделение-
Свиленград. 
На 21 юни около 2.00 ч., на ГКПП "Капитан Андреево" митническите служители на Териториална дирекция "Южна Морска" 
към Агенция "Митници", извършили проверка и на друг товарен автомобил, марка "Волво", с турска регистрация. Той бил 
управляван от С.Д., на 43 г., турски гражданин. Установено било, че във влекача на камиона в естествени кухини, в матрака 
на едно от леглата и между малък хладилник и врата на шкаф са намерени общо 281870 евро и 468670 британски лири. 
Откритото евро е в банкноти с номинал от 500, 200, 100, 50, 20 и 10 евро и са с българска равностойност около 551289 лева. 
Намерените британски лири са в банкноти с номинал от 5, 10, 20 и 50 британски лири и с българска равностойност около 
1 068 529 лева. Общата левова равностойност на недекларираната от С.Д. валута е 1 619 818 лева. 
43-годишният водач на автомобила е задържан за срок от 24 часа по Закона за МВР. Предстои да бъде привлечен като 
обвиняем и задържан за срок до 72 часа с постановление на Районна прокуратура-Хасково-Териториално отделение-
Свиленград. 
Общо левовата равностойност на откритата валута по двете бързи производства е около 1 984 969 лева. И в момента се 
извършват действия по разследването под надзора на прокуратурата. 
 
Мениджър 
 
√ Сменят и председателя на агенцията за електронно управление  
Поредна смяна на висш държавен служител е заложена в дневния ред на редовното правителствено заседание днес. По 
предложение на служебния премиер Стефан Янев, кабинетът ще обсъди проекторешение за освобождаване на настоящия 
председател на Държавна агенция "Електронно управление" Атанас Темелков и определянето на нов титуляр за поста. 
На редовното си заседание правителството ще приеме и План за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за 
демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), съобщи пресцентърът на кабинета. 
Министрите ще разгледат и проект на постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. 
Кабинетът ще обсъди и проект на споразумение между Изпълнителна агенция "Медицински надзор" на България и 
Национална агенция за трансплантация на Румъния. 
 
√ Г-20 ще одобри споразумението за минималния глобален корпоративен данък  
Министрите на финансите от Г-20 ще одобрят идната седмица споразумението за въвеждане на минимален световен 
корпоративен данък, според проектокомюнике за заседанието им на 9 и 10 юли във Венеция,. 
Финансовите министри ще настояват и за бързо приключване на техническата работа по въпроса, за да могат да одобрят 
глобалната рамка с цел въвеждането на минималния данък от октомври. 
"След много години обсъждане и с постигнатия миналата година напредък постигнахме историческо споразумение за нова 
архитектура на международното данъчно облагане, справедливо и стабилно", се казва в документа, видян от Ройтерс.  
Проектокомюникето обаче не съдържа конкретни параметри на този данък, не са уточнени и други основни детайли. Тези 
точки трябва да бъдат определени на нови онлайн дискусии идната седмица под егидата на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) между представителите на близо 140 страни. 
В момента вече се водят интензивни двустранни преговори с цел да се преодолее съпротивата на страните, застъпващи се 
за по-ниски данъчни ставки, като Унгария, Ирландия, Люксембург и Нидерландия в Европа, информира БТА. 
"Ще одобрим централните елементи на двата основни стълба - принципа на заплащане на данък от мултинационалните 
компании в страната, където реализират печалбите си, както и световен минимален праг за компаниите", гласи 
проектодокументът. 
Първият стълб се отнася за технологичните гиганти като Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft, известни със 
съкращението Gafam, които ще трябва да плащат данъци в страните, където реализират печалбите си, вместо да ги 
прехвърлят и декларират в страни с ниски данъчни ставки. 
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Вторият стълб предвижда определяне на минимален праг за компаниите в международен план, за да се избегне някои 
страни да установяват ниски данъци, за да привличат компании и чуждестранни капитали. 
Ръководителите от Г-7 одобриха на срещата си във Великобритания в средата на юни световен минимален корпоративен 
данък от 15 процента, както и прагове с цел избягване прехвърлянето на облагаеми печалби от големите компании в други 
страни. 
Освен въпроса за данъчния праг, в проектокомюникето на финансовите министри от Г-20 се поддържа инициативата на Г-
7 за принуждаване на банките и компаниите да оповестяват експозицията си към рискове, свързани с климата. Документът 
съдържа и намерението да бъдат одобрени инвестициите в устойчиви инфраструктури и нови технологии за чисти енергии, 
както и борба с протекционизма и реформа на ОИСР. 
 
√ Цената на медта се понижи 16% в рамките на един месец  
Цената на метала мед, която се удвои от май 2020 г. до май 2021 г. и достигна своята исторически най-високата си стойност 
от 10 700 долара за тон, започва да бележи силен спад в последните няколко седмици. 
Тя вече се търгува за около 9000 долара на тон, което е с 16% по-малко в сравнение с достигнатия преди около месец пик. 
Две са основните причини за това поведение на пазара – от една страна сигналите за парите в обращение от страна на 
Федералния резерв на САЩ и от друга – решението на Китай да освободи част от националните си резерви на мед, за да 
стимулира охлаждане в цените. 
Стойността на медта има голямо значение за много индустрии – включително технологиите, където той е важен компонент 
за изграждането на проводници и чипове, електрически автомобили, слънчеви панели и при строителството например. 
Според анализ на „Уол Стрийт Джърнал“ обаче сегашното понижаване в цените ще бъде последвано не много далеч във 
времето от ново поскъпване. „Най-вероятно рекордната цена в средата на май няма да е най-високата стойност на медта, 
която ще видим в близко бъдеще, но не и през втората  половина на 2021 г.“. От една страна защото евтините пари няма 
да секнат поне до 2023 г.  и защото инвестициите в нови „зелени“ технологии, които използват много мед, тепърва ще се 
увеличават. 
Очакваните инвестиции в електрически автомобили и други крайни продукти, които зависят от цената на медта, се очаква 
бързо да растат през следващите няколко години. Но имотният пазар в Китай започва да показва симптоми на охлаждане, 
а местните власти правят всичко възможно да успокоят резките динамики в цените. Това говори, че може би до края на 
тази година няма да видим нов пик в цената на медта, който вероятно ще се прояви след това, пише още изданието. 
 
√ Цените на петрола с повишиха на фона на спад на запасите в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия сряда на фона на по-големият от очакваното спад на запасите в САЩ, 
който затвърди виждането за затягане на баланса между търсенето и предлагането в условията на нарастващ брой на 
пътуванията в Европа и Северна Америка. 
Към 8:30 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,48 долара, или 0,64%, до 75,29 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,37 долара, или 0,51%, до 73,22 долара за барел. 
Американският петролен институт съобщи, че запасите от суров петрол на САЩ са намалели със 7,2 млн. барела за 
седмицата, приключила на 18 юни. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад от 3,9 млн. барела. 
По-късно днес ще бъдат публикувани и официалните данни на Енергийната информационна администрация, като 
потвърждение на този резултат би означавало пета поредна седмица на свиване на запасите, което показва затягане на 
американския пазар, посочват в бележка от ING Economics. 
Фокусът на пазарите в момента е върху предстоящата на 1 юли среща на Организацията на страните износителки на петрол 
и на техните съюзници, начело с Русия, известни като групата ОПЕК+ 
ОПЕК+ дискутира постепенно увеличаване на доставките от август, но до момента не е взето решение за точния обем, 
споделят източници от организацията. 
„Групата на производителите отново е изправена пред трудни решения, тъй като пазарът демонстрира затягане. 
Глобалният напредък по ваксинацията срещу COVID-19 доведе до рязко възстановяване на потребителската мобилност в 
САЩ, Китай и Европа“, коментират анализатори от ANZ. 
„Въпреки това перспективата за завръщане на иранския петрол на пазара в близко бъдеще кара ОПЕК да бъдат внимателни 
с увеличаването на предлагането“, добавят те. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено на фона на опасенията за инфлацията  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно понижения в ранната търговия във вторник 
на фона на сигналите, че нарастващата инфлация може да доведе до затягане на световните парични политики на по-ранен 
от очакваното етап, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,79 пункта, или 0,17%, до 454,44 пункта. Този резултат идва въпреки 
вчерашното успокоително изказване на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, която заяви, че 
инфлацията в САЩ ще има ограничен ефект в еврозоната 
Немският показател DAX се понижи с 33,28 пункта, или 0,21%, до 15 569,96 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 8,67 
пункта от стойността си, или 0,13%, достигайки ниво от 6 593,87 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
напредна с 15,78 пункта, или 0,22%, до 7 078,07 пункта. 
Индексът на компаниите от сектора на здравеопазването (SXDP) и този на технологичните фирми (SX8P) се понижиха 
съответно с 0,55% и 0,46%. Тези два сектора бяха в основата на възстановяването на европейските пазари от срива, 
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предизвикан от пандемията, но инвеститорите вече пренасочват вниманието си към по-чувствителните към икономиката 
сектори като банковия и промишления. 
Фокусът на инвеститорите днес е върху речта на председателят на Федералния резерв Джером Пауъл, който по-късно ще 
говори пред Конгреса на САЩ. 
„Ако Пауъл е сред членовете на централната банка, които вярват, че нормализацията на паричната политика трябва да 
започне през идните месеци, акциите и другите рискови активи отново ще отбележат отдръпване“, коментира старшия 
пазарен анализатор на JFD Group Хараламбос Писурос. 
Акциите на Axa поевтиняха с 0,55% след като френският застраховател съобщи, че ще продаде бизнеса си в Малайзия на 
италианския си конкурент Generali за около 140 млн. Цената на книжата на Generali се понижи с 0,32%. 
Книжата на френския фармацевтичен гигант Sanofi поевтиняха с 0,77%, след като компанията съобщи, че заедно с 
американския си партньор Translate Bio са започнали първа фаза на клинични изследвания на съвместната им ваксина 
срещу сезонен грип, базирана на РНК технология. 
Сериозен ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в понеделник, възстановявайки част от загубите от миналата 
седмица, предизвикани от промяната в политиката на Федералния резерв, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 586,89 пункта, или 1,76%, до 33 876,97 пункта, записвайки най-доброто си 
еднодневно представяне от 5 март насам. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 58,34 пункта, 
или 1,4%, до 4 224,79 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 111,1 пункта, или 0,79%, 
до 14 141,48 пункта. По-скромният ръст на Nasdaq дойде на фона на загубите на Amazon, Nvidia и Netflix, чиито акции 
поевтиняха съответно с 0,94%, 1,13% и 0,75%. 
Акциите на компаниите в енергийния, които  бяха сред най-тежко засегнатите през миналата, седмица, поскъпнаха в 
понеделник. Цените на книжата на Devon Energy и Occidental Petroleum се повишиха съответно с 6,92% и 5,39%. Акциите 
на Norwegian Cruise Line и Boeing, които са обвързани с отварянето на икономиката, поскъпнаха с 3,56%, и 3,34%. Книжата 
на банките JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs поскъпнаха с 1,7%, 2,5% и 2,5%. 
Миналата седмица акциите поевтиняха, след като инвеститорите бяха изненадани от сигналите за затягането на паричната 
политика на Фед. 
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. 
За седмицата Dow Jones изтри 3,5% от стойността си, докато S&P 500 и Nasdaq се понижиха съответно с 1,9% и 0,2%. 
„Изненадващият ход на Фед за затягане на паричната политика, който понижи пазарите през миналата седмица, е просто 
моментът на признаване на тенденцията на затягане, която започна преди месеци“, коментира стратегът Майк Уилсън. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 5,56 пункта, или 1%, до 552,28 пункта. BGBX40 се понижи с 0,81 пункта, или 0,65%, до 123,23 пункта. 
BGTR30 изтри 3,56 пункта от стойността си, или 0,60%, достигайки ниво от 590,19 пункта. BGREIT се повиши с 0,39 пункта, 
или 0,25%, до 154,15 пункта. 
 
Cross.bg  
  
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1,2 - Кредити за малкия бизнес - до 3 млн. лв. без обезпечение и се връщат до 7 години 
в. Монитор - стр. 1,2,3 - Обират ни със скорост 65 кражби на ден 
в. Телеграф - стр. 1,4,5 - Хвърляме храна за 500 млн. лева 
в. Труд - стр. 1,3 - Циганите не искат ваксина, чипирала ги 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 3 - Ще спират изборния туризъм с помощта на кметове за адреси, където са регистрирани повече от 40 
души 
в. 24 часа - стр. 6,7 - 6 дни след като обявиха майор Терзиев за загинал, взели ДНК за сравнение 
в. 24 часа - стр. 8 - Мобилни екипи от адвокати и ромски медиатори помагат на бедни и жертви на домашно насилие 
в. 24 часа - стр. 11 - Пандемията и сушата намалиха цената на земята и рентата 
в. Монитор - стр. 4 - Кметовете поискаха 5 млн. лева за антиковид 
в. Монитор - стр. 5 - До 3 млн. лв. кредит на малки и средни фирми 
в. Телеграф - стр. 6 - Певци агитират ромите да се ваксинират 
в. Телеграф - стр. 10 - Три български момичета се удавиха в Рейн 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 1, 14,15 - Ани Владимирова, психолог: През сълзи тийнейджъри сподели: Сложих маската, за да кажа на 
майка ми за двойката 
в. Монитор - стр. 11 - Проф. Николай Денков, министър на образованието и науката: С идеята за изследователски 
университети вузовете ще израснат до европейско ниво 
в. Телеграф - стр. 13 - Шефът на ИААА Бойко Рановски: Нови таксиметрови апарати пращат помпите в историята 
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в. Труд - стр. 14, 15 - Проф. д-р Огнян Колев пред "Труд": Имаме талантливи млади хора, но кой да им подаде ръка 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 13, 14 - "Българската революция" е биене на тенекия 
в. 24 часа - стр. 16,17 - Неграмотност, облечена във власт най-страшното съчетание 
в. Монитор - стр. 10 - По-добре ваксинация с музика, отколкото никаква 
в. Телеграф - стр. 12 - Изхвърлянето на храна е престъпление 
в. Труд - стр. 1, 13 - Когато съюзник те притиска за Македония 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За организацията на изборите и машинното гласуване - говорителят на ЦИК Росица Матева. 
- Има ли ръст на спестяванията в пандемията и къде българинът влага средствата си - банкерът Левон Хампарцумян. 
- Какво съветват педиатрите за ваксинирането на децата срещу Ковид? 
- Без топла вода заради авария в Централната градска част на София: кога ще отстранят проблема - отговорът на 

„Топлофикация". 
- От Пловдив: строителен абсурд - двуетажна къща се разцепи при строителни дейности. Какви са нарушенията и 

какво е решението за семейството? 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ще има ли наказани след смъртта на 15-годишно дете в сливенска болница? 
- Ромски звезди във „Факултета" - на живо: Ще се включи ли шоубизнесът в кампанията за ваксиниране срещу 

COVID-19? 
- Необичайна изложба в Педиатрията - как актьорът Владимир Карамазов дари парите от фотографиите си за нова 

апаратура? 
- Ще оспорва ли "Артекс" решението на ДНСК за повторното спиране на строежа "Златен век" - в студиото архитект 

Пламен Мирянов. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- България избира новите депутати. Предизборните дебати в ефира нa NOVA продължават. 
- След интервюто на жената на загиналия майор Терзиев и въпросите, които тя зададе - версията на бившия военен 

пилот Николай Калев. 
- Казусът „Златен век". Какво е бъдещето на небостъргача? Началникът на ДНСК архитект Влади Калинов и архитект 

Пламен Мирянов. 
 

 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. 
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