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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
АОБР 
 
√ Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ обеща на АОБР намаляване на административните прегради за бизнеса 
По време на среща с Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) коалиция „Изправи се! Мутри 
вън“ обеща след влизането си в парламента да работи за въвеждане на електронно правителство и драстично намаляване 
на административните и регулаторните режими за бизнеса. Събитието бе четвъртото от поредица срещи между 
представители на ръководствата на четирите работодателски организации, членове на АОБР и представители на партии и 
коалиции, за които социологическите агенции дават шанс за участие в 46-то Народно събрание. 
Основна цел на срещите са приоритетите на АОБР, които да подпомогнат подобряването на бизнес средата и да дадат 
тласък за засилен икономически растеж на българската икономика. Ускореното влизане в Шенгенското пространство и 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и приемането на еврото – бяха изведени като 
национално значими приоритети, основополагащи за подобряване на бизнес средата в България. 
 

 
 
От страна на АОБР акцент беше поставен върху необходимостта от гарантиране на правната сигурност, сигурността за 
собствеността,  трайното и непротиворечащо си законодателство, продължаване на образователната реформа и 
обвързването й с потребностите на икономиката, запазването на съществуващия данъчен модел, продължаване на 
реформите в сектор „Енергетика“ -  либерализиране и интегриране на пазара с европейския, въвеждане на механизъм за 
капацитети. 
В хода на дискусията от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ потвърдиха своята позиция за създаване на прозрачна и 
конкурентна бизнес среда, която да не облагодетелства определени лица, а да създава равни възможности. Беше изразена 
и подкрепа на искането  такса битови отпадъци да се определя на принципа „Замърсителя плаща“, както и по отношение 
на настояването на работодателите в Плана за възстановяване и устойчивост превес да има директната подкрепа за 
инвестициите в предприятията, а не делът на финансовите инструменти. 
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БТА 
 
√ Мая Манолова пред АОБР: Стоим зад почтения български бизнес и го подкрепяме 
От "Изправи се! Мутри вън!" стоим зад почтения български бизнес и настояваме за пряка финансова подкрепа за фирмите 
в условията на криза. 
Това заяви днес председателят на коалицията "Изправи се! Мутри вън!" Мая Манолова по време на среща с Асоциацията 
на индустриалния капитал в България /АИКБ/, съобщиха от пресофиса на коалицията. 
"За нас българският бизнес не е шепата олигарси, които се хранят с обществени поръчки и концесии и които са в 
определени списъци. За "Изправи се! Мутри вън!" българският бизнес са 350 хил. микропредприятия, малки и средни 
фирми, които дават работа на 2 млн. души", е посочила Манолова. 
"Имаме за цел да осигурим истинска конкурентна среда за българския бизнес. Опровергаваме опорните точки на ГЕРБ, че 
имаме намерение да спираме проекти, да прекратяваме договори и да пречим на българския бизнес. Напротив, 
ангажираме се със създаването на прозрачна среда с правила. Това е в интерес на почтените фирми, които не желаят да 
участват в схеми, да заобикалят Закона за обществени поръчки, които искат да печелят прозрачно, конкурентно, при 
законови правила", е допълнила Манолова. 
Тя е припомнила, че в 45-ото Народно събрание от "Изправи се! Мутри вън!" са внесли законопроект за подкрепа на 
българските фирми. "Има бели петна в подкрепата за секторите туризъм и транспорт. Те трябва да бъдат подкрепени, 
затова ние отново ще внесем нашите предложения. Предвиждаме фирмите, на които приходите са намалели с над 30 
процента спрямо 2019 г., да получат пряка финансова подкрепа, като се поеме висок процент от техните постоянни 
разходи", е подчертала Манолова. 
Тя е допълнила, че в програмата е предвидено и намаляване на корпоративния данък за едноличните търговци от 15 на 
10 процента. 
Подкрепяме таксата битови отпадъци да се определя на принципа "замърсителят плаща". Подкрепяме и искането на 
бизнеса не първите три дни, а само първият ден от болничните да се поема от работодателя, а останалите дни - от 
Националния осигурителен институт, и казала още Манолова. 
Тя е допълнила, че програмата на коалицията предвижда намаляване на административните регулации, съдебна реформа, 
пряка подкрепа за инвестициите и иновациите. 
Относно Националния план за възстановяване и устойчивост Манолова е настояла делът на финансовите инструменти за 
подкрепа на фирмите да бъде намален за сметка на пряка финансова подкрепа за бизнеса. Това, което липсва на 
българския бизнес, е конкретна помощ от българската държава, е казала Манолова. 
 
Fakti.bg 
 
√ Бизнecът приeмa c пecимизъм финaнcoвитe мeрки нa държaвaтa 
Eдинcтвeният път към нaмaлявaнe нивoтo нa бeднocт нa бългaритe минaвa прeз рeфoрми 
Крeдити бeз нaмaлeни лихви и при cъщитe уcлoвия, кaктo прeди пaндeмиятa, нe мoтивирaт бизнeca дa ce възпoлзвa oт 
мeркитe в пoдкрeпa нa икoнoмикaтa. Тaкaвa пoзиция изрaзи прeд зa Bulgаriа ОN АIR Дoбрин Ивaнoв oт Acoциaциятa нa 
индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ). 
Пo-рaнo държaвaтa oбяви, чe щe пoдкрeпи бизнeca чрeз прoгрaмaтa "Възcтaнoвявaнe", пo кoятo ca прeдвидeни 2.5 
милиaрдa лeвa. Цeлтa e мaлкитe и cрeднитe прeдприятия дa мoгaт дa изтeглят крeдити, c кoитo дa прeoдoлeят пocлeдицитe 
oт СОVID-кризaтa. 
"Пecимиcтичнo нacтрoeни cмe към прoгрaмaтa, зaщoтo и към мoмeнтa имa дeйcтвaщи гaрaнциoнни cхeми, пoдoбни имaшe 
и във Фoндa нa фoндoвeтe, нo бизнecът нe прoяви интeрec. Eдвa oкoлo 10% бяхa уcвoeнитe cрeдcтвa или 200-250 млн. лв." 
- кoмeнтирa Дoбрин Ивaнoв в прeдaвaнeтo "Дeнят ОN АIR". 
Бившият зaмecтник-миниcтър нa финaнcитe Любoмир Дaцoв e умeрeн oптимиcт зa нoвaтa прoгрaмa зa пoдпoмaгaнe нa 
бизнeca. 
"В тaзи oбcтaнoвкa имa нуждa oт нeщo пoдoбнo, нo тaкъв тип cхeми труднo рaбoтят. Прeз пocлeднитe мeceци нямa кoй 
знae кaквo зa възcтaнoвявaнe в бългaрcкaтa икoнoмикa. В бaнкитe имa дocтaтъчнo cрeдcтвa. Прoблeмът e, чe икoнoмикaтa 
нe гeнeрирa прoeкти. Вcичкo кaчecтвeнo вeчe e финaнcирaнo oт бaнкитe. Ocтaвaт мeждинни прoeкти, кoитo ca пo-риcкoви, 
и бaнкитe нe финaнcирaт." - утoчни Дaцoв. 
Cпoрeд нeгo прoблeмът e oт cтрaнa нe нa прeдлaгaнeтo, a нa търceнeтo. 
Дoбрaтa нoвинa e, чe пo пocлeдни дaнни прeз aприл и мaй икoнoмикaтa ce възcтaнoвявa, имa cкoк нa изнoca и нa 
прoизвoдcтвoтo. 
Нaй-гoлямa нуждa oт пoдкрeпa в aвиaция, туризъм, хoтeлиeрcтвo, рecтoрaнтьoрcтвo, мoмeнтa имaт ceктoри, кoитo ca дaлeч 
oт нивaтa cи прeди кризaтa - oтбeлязвaт cпeциaлиcтитe. 
"Зa дa имe eфeкт мяркaтa, бизнecът трябвa дa миcли зa инoвaции, зa cмянa нa тeхнoлoгичнo oбoрудвaнe", пoдчeртa Дoбрин 
Ивaнoв. 
Двaмaтa кoмeнтирaхa и Нaциoнaлния плaн зa възcтaнoвявaнe и уcтoйчивocт. 
"Нa 56-o мяcтo cмe пo кoнкурeнтнocпocoбнocт, изocтaвaмe мнoгo oт прeкитe ни кoнкурeнти oт Изтoчнa Eврoпa. Зa дa cмe 
пo-кoнкурeнтocпocoбни, трябвaт инвecтиции, нe caмo мaшини и рoбoти, нo и пoвишaвaнe нa дигитaлнитe умeния нa 
cлужитeлитe. Нямaмe друг избoр." - кaтeгoричeн e Дoбрин Ивaнoв. 
Oчaквa ce плaнът дa бъдe внeceн дo крaя нa юли. 
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"Изрaзхoдвaнeтo нa пaри e лecнo нeщo, Плaнът e зa прecтруктурирaнe и рeфoрми в икoнoмикaтa. Cитуaциятa нe e тaкaвa 
caмo у нac. Виждa ce кaк мacoвo държaви c пo-гoлям кaпaцитeт oт нaшия имитирaт рeфoрми." - oтбeлязa Любoмир Дaцoв. 
Двaмaтa ca кaтeгoрични, чe eдинcтвeният път към нaмaлявaнe нивoтo нa бeднocт нa бългaритe минaвa прeз рeфoрми. 
 
Dnes+  
 
√ 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. 
„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. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНР 
 
√ Нова митническа декларация за внос на стоки от юли 
От първи юли се въвежда нова митническа декларация за внос на стоки, чиято стойност не надвишава 150 евро, съобщават 
от Агенция „Митници“.  
Декларацията е с намален набор от данни.  
Съдържащите се в пратката предмети трябва да бъдат различни от акцизните стоки и да не бъдат забранени.  
Ако стойността е над 150 евро, ще се използва съществуващата декларация. Промяната се дължи на европейска директива, 
с която се премахва прагът за освобождаване от ДДС от 22 евро. У нас той е 30 лева.  
Заедно с това се улесняват процедурите при събиране на ДДС при внос, а новите текстове защитават получателите на 
дистанционни пратки от скрити такси, уверяват от Агенция „Митници“. 
 
√ МЗ дава на прокуратурата материалите от проверката за доставки на респиратори, маски и лекарства 
Д-р Димитър Петров: Договори, фактури и плащания са се случвали за един ден 
Интервю на Лора Търколева с д-р Димитър Петров 
Материалите от проверката на Министерството на здравеопазването за закупени от Китай респиратори, маски и лекарства 
за периода на извънредната епидемична обстановка от 13 май миналата година до момента отиват в прокуратурата. Това 
каза пред БНР заместник-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров. 

https://bgonair.bg/
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Проверката е показала, че става дума за непрозрачни процедури и по-високи от пазарните цени. Заобиколени са били 
стандартните практики за съгласуване, а подписването на договор, издаването на фактура и плащания са се случвали в 
рамките на един ден.  
„Ще изпратим материалите в прокуратурата“, заяви Петров в предаването „Преди всички“. 
Общото между тези процедури говори за крайно непрозрачно управление в министерството в този период. Не са 
изпълнени елементарни процедури и нормативни актове за дейността на МЗ, поясни Димитър Петров. 
„Незнайно откъде са пристигали оферти. Получихме обяснения, устни, че са идвали от Министерството на икономиката и 
по линия на търговските представителства.“ 
Проверката обаче показала, че в Министерството на икономиката не знаят за подобно нещо. 
„Не е ясно кой е носил тези оферти, по какъв начин са набирани, по какъв начин са оценявани“, изтъкна д-р Петров. 
Не е имало и работна група, която да обсъжда процедурата. 
Всичко е написано от един заместник-министър, без никакво съгласуване – Жени Начева, подчерта Димитър Петров. По 
думите му подписването на договор, издаването на фактурите и плащанията са се случили в един и същи ден. 
„Всичко това е правено за един ден.“ 
Договорите не съдържат неустойки. В тях е имало срок за доставка 20 дни, който не е бил спазен в нито един от случаите. 
Последните респиратори например са дошли чак през септември. Харчени са били допълнително средства за 
доокомплектоване на респираторите и за тяхното инсталиране. 
Прави впечатление, че 50 респиратора са на двойни и тройни цени от тези, които след това са купувани с някакви 
процедури, поясни д-р Петров.  
„Поне 30 хиляди отгоре е цената. То си личи от следващи поръчки. Цената е завишена затова, че е търсена по този 
начин. Някой е дал тази оферта и моментално е превърната в договор. Този някой според мен е министърът на финансите, 
тогавашният, или самият министър-председател, тъй като третият договор с Турция - за лични предпазни средства, беше 
обявено, че е по лична договорка на премиера. Вероятно е дошъл готов договор в министерството, който Жени Начева е 
пуснала за подпис.“ 
Не е нормално докладна записка, решение на Министерски съвет, договор, който не е ясно кой е написал, фактура и 
плащане да станат в рамките на един ден, категоричен е заместник-министърът.  
Проверката за закупените хидроксихлорокин и азитромицин извън европейските средства, със средства от националния 
бюджет, сочи, че хидроксихролокинът е бил закупен за 600 хиляди долара и е бил складиран в „Бул био“, където по това 
време е имало големи количества, дарени от няколко фирми. 
„Въпреки това е направена тази доставка.“ 
Вероятно голяма част от хидроксихлорокина няма да бъде използван заради изтичащи срокове на годност, прогнозира 
Димитър Петров. „Като му изтече годността, ще бъде бракуван.“ 
Медикаментът е предложен е за лечение на ревматологични заболявания, но са заявени само 3 хиляди опаковки от общо 
100 хиляди, които са застрашени от изтичане на годността. 
В големи количества на склад и до момента има маски от първата доставка. 
„Изрично е записано, че те не са стерилни, не са за медицинска употреба, но странно защо са разпределени по болниците.“ 
По думите на Петров маските са били купувани като KN-95, тоест като медицински маски.   
„Националната детска болница - практически нищо не е свършено в този период. Водена е една безплодна 
кореспонденция. Този подход не може да остане“, коментира още заместник-министърът на здравеопазването.  
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ ЦИК отхвърли като неоснователна жалба срещу Стефан Янев и служебни министри  
ЦИК отхвърли като неоснователна жалбата на една от коалициите, регистрирани за участие в предстоящите 
парламентарни избори, срещу премиера Стефан Янев и министри от служебното правителство. 
От коалицията виждат нарушение в „множество изказани и недоказани твърдения и изявления“, които съдържат призив 
за подкрепа в полза на други политически партии, уронват престижа на предходното управление и са директен призив 
към неподкрепа на въпросната коалиция. 
Решението на комисията обаче е, че посочените изявления и цитати съдържат единствено информация, оповестена от 
работата на служебното правителство публично при представянето на неговия отчет.  
ЦИК не успя да постигне мнозинство и да приеме методическите указания за работата на секционните избирателни 
комисии при частичните избори за гласуване с машина.  
От присъстващите в залата 10 членове на ЦИК, четирима са гласували против.  
 
√ Почти двойно намаление на бюджетите за медийни изяви на участниците в изборите  
Интервю на Силвия Великова с Лилиан Никифорова 
Институтът за развитие на публичната среда отчита почти двойно намаление на бюджетите за медийни изяви на 
участниците в изборите, в сравнение със същия период преди изборите на 4 април. До момента сумата по подписаните 
договори възлиза на 1 147 000 без ДДС. 
Едно от обясненията са поизпразнените партийни каси заради доста разточителната кампания през април, отбеляза пред 
БНР Лилиан Никифорова от Института за развитие на публичната среда. 
Според нея е възможно намалението да се дължи и на това, че противоепидемичните мерки не са толкова стриктни като 
през пролетта и могат да се правят и събития на открито. 

https://bnr.bg/post/101488224
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Първенец по привлечени средства е телевизия „Евроком“, на второ място е БНТ, следва вестник „24 часа“. „Евроком“ 
привлича значителен дял от медийните пакети, посочи Никифорова. 
Мониторингът на организацията за предходната кампания сочи, че малко над 200 хиляди лева са били похарчени за 
социалните мрежи. 
„В сравнение със сумите, които се харчат за традиционни медии, това не е толкова голям ресурс.“ 
Трудно е обаче да се проследят всички лични страници, през които върви агитация, допълни Лилиан Никифорова. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Филип Гунев: Има партии с особена зависимост от купуването на гласове  
Интервю на Диана Янкулова с Филип Гунев в предаването ''Нещо повече'' 
"Почти всички политически играчи участват в купуването на гласове. Когато имаш пандемия от вид престъпност, тогава на 
органите не им достигат сили, за да се справят и трябва да действат избирателно. И при добро желание МВР и 
прокуратурата не могат да се занимават с всички възможни схеми, защото са твърде много". Това каза пред БНР експертът 
по корупция и сигурност Филип Гунев, бивш зам.-министър на вътрешните работи в кабинета "Борисов" 2.  
Гунев допълни, че дори прогресивните партии, които отричат купуването на гласове, печелят в рискови секции.  
"Общото между партиите е, че това купуване става от местни играчи, без да е голяма координацията и 
конспирацията... Черните каси, които се инвестират в купуване на гласове, включват различни механизми, включително и 
частни фирми, на които след това се отблагодаряват със съответните обществени поръчки".  
В предаването "Нещо повече" експертът посочи, че има партии, които особено зависят от купуването на гласове.  
Интервюто с Филип Гунев можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Международен форум обсъжда инвестициите в транспортна и екоинфраструктура  
Инвecтициитe в тpaнcпopтнa, eĸoлoгичнa и дигитaлнa инфpacтpyĸтypa в Бългapия и peгиoнa и зеленият преход ca сред 
темите на международен форум в София. Очаква се да участват представители на правителството и на Европейската 
инвестиционна банка 
Дискусията ще засегне икономическото възстановяване и екологичния преход. 
Зелената сделка и енергийната инфраструктура са поставени в контекста на енергийния преход и предотвратяването на 
климатичните промени. 
Тематичен кръг е посветен и на приоритетите в транспорта за предстоящия програмен период до 2027 година. 
Ще се търси примерът на публично частното партньорство в региона. Сред поканените официални гости са министри, както 
и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова. 
 
√ В КЕВР обсъждат поскъпване на природния газ с близо 4 на сто 
В Комисията за енергийно и водно регулиране ще се обсъжда предложение за поскъпване на природния газ с близо 4 
процента от юли. 
Разчетите са изготвени на базата на ценовите нива на синьото гориво отпреди две седмици. 
За този период на европейските борси газът продължи да поскъпва, затова се очаква от следващия месец увеличението 
да е по-голямо от предлаганото в момента. 
Окончателно решение ще бъде взето на 1 юли. 
 
√ КФН: Има достатъчно данни, за да изчислят фондовете потенциалната втора пенсия на клиентите си  
Пенсионноосигурителните дружества имат необходимата информация, за да изчислят потенциалната втора пенсия на 
клиентите си, независимо какъв избор направят те - да я получат еднократно, срочно или пожизнено. 
Това се казва в позиция на Комисията за финансов надзор, изпратена във връзка с наближаващия срок за жените, на които 
им остава по-малко от 5 години до пенсиониране. 
Те трябва да решат до 30 юни дали да преместят партидата си в НОИ, или да получават втора пенсия. 
Решението дали да се прехвърлят парите от партидата в частен фонд към НОИ, или не, както и как да бъде получена втората 
пенсия – еднократно, срочно или пожизнено, зависи от натрупаната сума в индивидуалната партида и нормативната 
уредба. 
Вчера пред "Хоризонт" Даниела Петкова от Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества съобщи, че все още не 
са готови всички наредби  и фондовете правят изчисления "на ръчен режим": 
„Както се казва на ръчен режим и без наредби изчисляваме техните пенсии, ориентираме ги, за да могат да си вземат 
решението“. 
В позицията си от Комисията за финансов надзор твърдят, че фондовете разполагат с информация за индивидуалните 
партиди, таблицата с продължителността на живота, която се публикува от Националния статистически институт, и Наредба 
за техническите изисквания за изчисляване на лихвения процент. 
Това са необходимите компоненти, за да направят изчисленията, се казва в позицията на надзорната институция. 
 
√ До края на юни ще има мерки за облекчаване на трафика през „Кулата-Промахон“ 
До края на юни ще бъдат обявени мерки за облекчаване на трафика през граничен пункт „Кулата-Промахон“, планира се 
там да бъде увеличен броят на проверяващите служители от гръцка страна. Това съобщиха от Министерството на външните 
работи по повод съвместните усилия на двете държави да се облекчи преминаването на общата ни граница. 

https://bnr.bg/azizbiram/post/101487657/dvoino-po-tanak-e-budjetat-za-mediini-izavi-prez-nastoashtata-predizborna-kampania
https://bnr.bg/post/101488023/filip-gunev
https://bnr.bg/horizont/post/101486997/pensii


6 

 

Гръцката страна изразила очакването си, че ще бъдат предприети мерки за улесняване на трафика и през „Илинден-
Ексохи“. 
На протест вчера представители на бизнеса и граждани от цяла благоевградска област настояха „Илинден-Ексохи“ да бъде 
отворен за леки автомобили и да отпадне часовото ограничение за камионите.  
 
√ Европейските лидери обсъждат санкции срещу Беларус и отношенията с Русия и Турция  
Санкциите срещу конкретни икономически сектори в Беларус, отношенията с Русия и Турция и възстановяването от 
пандемията с Covid-19 са основните теми, които европейските лидери разискват на срещата си в Брюксел, която се 
провежда вчера и днес.  
Срещата на върха на ЕС започна с размяна на мнения с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за 
предизвикателствата в глобален мащаб. След това ще се обсъди развоя на ваксинационната кампания срещу Covid-19 в 
ЕС, както и задействането на дигиталния сертификат за улесняване на свободното движение в Общността. Същевременно 
лидерите ще обсъдят опасностите от мутациите на коронавируса, както и подготовката за бъдещите кризи.  
Държавните и правителствени ръководители ще одобрят целенасочени санкции срещу определени икономически сектори 
в Беларус, които по-късно ще бъдат подробно разработени от Съвета на ЕС.  
Останалите теми на тяхното внимание са също отношенията с Русия и Турция, миграцията и нейните маршрути, за да се 
облекчи натиска върху външните граници на ЕС.  
В четвъртък те ще обсъдят плана за възстановяване от пандемията, а към края на срещата към тях ще се присъединят 
президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард и на Еврогрупата Паскал Донъхоу. 
Президенът  Румен Радев ще представя България на заседанието на Европейския съвет. 
 
√ Подем на бизнес активността в еврозоната през юни до 15-годишен връх 
Икономическата активност в еврозоната през юни се ускори до 15-годишен връх, тъй като облекчаването на повече 
противоепидемични мерки и засилващото се търсене предизвикаха подем в доминиращата в единния блок сфера на 
услугите. 
Това показват по-добрите от очакваното предварителни резултати от последното бизнес проучване на агенция IHS Markit 
сред европейските мениджър. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута (промишлената и активността в сферата 
на услугите), нарасна през юни до 59,2 пункта от 57,1 пункта през май и пазарни очаквания за по-слабо повишение към 
58,8 пункта, като това е най-високото ниво на индекса от юни 2006 г.  
Промишленият PMI индекс стабилизира на майското ниво от 53,1 пункта, запазвайки тенденцията на добра експанзия 
(индекс над важното ниво от 50 пункта). Индексът, измерващ само промишленото производство, пък нарасна до 62,4 от 
62,2 пункта месец по-рано. 
В същото време обаче предварителният PMI индекс в сферата на услугите нарасна силно до 58,0 пункта от 55,2 пункта през 
май, достигайки най-висок ниво от януари 2018 г. Подиндексът на новите поръчки в този важен икономически сектор пък 
нарасна до близо 14-годишен връх от 57,7 пункта спрямо 56,6 пункта месец по-рано. 
"Икономиката на еврозоната бележи темпове на подобрение, които не са наблюдавали в продължение на 15 години, тъй 
като бизнесът отчита нарастващо търсене, като подемът става все по-широкообхватен, разпространявайки се от добре 
представящия се производствения сектор към сферата на услугите, особено по отношение на фирмите, ориентирани към 
потребителите“, посочи Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit. 
Когато коронавирусните вълни се разпространяваха силно, европейските правителства наложиха строги ограничения, 
насърчавайки гражданите да си останат вкъщи и принуждавайки голяма част от сферата на услугите да затворят. Но след 
първоначален бавен старт процесът на ваксинация срещу Covid-19 в региона набра скорост, допринасяйки за намаляване 
на заболеваемостта и на тежестта върху здравните услуги, което позволи да бъдат премахнати някои от ограничителните 
мерки, засягащи силно фирмите за услуги, които обаче вече успяха да се адаптират към новите условия на работа. 
На фона на надеждите, че най-лошото от коронавирусната пандемия вече е преминало, индексът PMI на бизнес оптимизма 
за предстоящите месеци нарасна през юни до 71,6 от 70,6 пункта, достигайки най-високо ниво, откакто IHS Markit разполага 
с този тип данни от юли 2012г. насам. 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101488030/biznesmeni-i-grajdani-nastoavat-da-se-otvori-granichnia-punkt-ilinden-eksohi
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"Данните създават основата за впечатляващо разширяване на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие, което 
да бъде последвано от още по-силен растеж през третото тримесечие“, отбеляза още Крис Уилямсън. 
Агенция Markit представи и силни предварителни резултати за бизнес активността в двете водещите икономики в 
еврозоната - Германия и Франция. 
Индекса на общата бизнес активност в Германия нарасна през юни до 123-месечен връх от 60,4 пункта спрямо 56,2 пункта 
през май, като промишленият индекс се повиши слабо до 64,9 от 64,4 пункта, докато съответният индекс в сферата на 
услугите скочи до 10-месечен връх от 58,1 пункта спрямо 52,8 пункта месец по-рано. 
Общият PMI индекс на Франция пък се повиши през юни по-слабо до 57,1 пункта от 57,0 пункта през май, достигайки най-
високо ниво от юли 2020 г., като промишленият PMI индекс се понижи до 58,6 от 59,4 пункта, докато аналогичният индекс 
в сферата на услугите нарасна до 57,4 от 56,6 пункта. 
 
√ ЕС стартира нова космическа програма 
Даден е официалният старт на новата космическа програма на ЕС, която ще обхване периода до 2027 г. и ще покаже, че 
27-те страни членки на блока засилват инвестициите в сателитна навигация, наблюдение на Земята, осведоменост за 
ситуацията в космоса и сигурни комуникации, наред с други дейности, пише Би Би Си, цитирана от БГНЕС. 
Създава се и нов орган, наречен Агенция на ЕС за космическите програми – ЕUSPA, която ще наблюдава „всичко, което 
Европейският съюз прави като блок в орбита“. 
И още: ЕС използва Европейската космическа агенция (ЕКА/ESA) като технически съветник и агент за промишлени поръчки, 
във връзка с което е сключено Споразумение за финансово рамково партньорство (FFPA). 
FFPA определя отговорностите и детайлизира сумата на парите, които ще преминат директно от ЕС към ЕКА до 2027 г. - 
около 9 млрд. евро от общия космически бюджет на ЕС от 14,88 млрд. евро. (ЕС сега финансира една четвърт от всички 
дейности на ЕКА.) 
Финансирането от ЕС през следващия период ще помогне за разработването на следващото поколение на сателитната 
навигационна система в Европа „Галилео“ и ще разшири обхвата и възможностите на своята програма „Коперник“( със 
спътниците „Сентинел“). 
При стартирането на новата програма Тиери Бретон, комисар по вътрешния пазар, подчерта необходимостта Европа да 
стане по-бърза. 
"Космосът преминава през масивна трансформация и бърза индустриализация по целия свят", каза той. 
„За да запази лидерството си, Европа трябва да преосмисли начина, по който работи в космоса. Трябва да се адаптираме 
към бързото развитие и да предвидим нови неща. 
Трябва да определим амбициозна - и пробивна - космическа програма за бъдещето: Бъдете по-динамични, по-иновативни, 
по-склонни за поемане на риск!“. 
Йозеф Ашбахер, генералният директор на ЕКА, коментира конкуренцията в космическите изследвания от страна на САЩ и 
Китай, като изтъкна: "Всички знаем, че в САЩ публичните разходи са около пет, шест, седем пъти по-големи от тези в 
Европа; а частните разходи са огромни. През 2019 г. частният сектор (в САЩ) вложи 5 милиарда долара в космоса. В Европа 



8 

 

за стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) това беше 188 милиона долара. Това е само частица от 
харчените в САЩ средства. 
Китай, както всички виждаме в новините, прави огромни инвестиции. Току-що станахме свидетели как трима (астронавти) 
отиват до собствената им космическа станция със собствена ракета. И това ме кара да се замисля - какво иска да постигне 
Европа?" 
 
√ В Кипър започва първият процес за т.нар. златни паспорти  
В Кипър днес започва първото наказателно дело за нарушения по вече прекратената програма за даване на кипърско 
гражданство срещу заплащане на инвеститори от трети страни с издаването на т. нар. златни паспорти. 
Девет обвиняеми - пет физически и четири юридически лица, се изправят пред наказателния съд в насроченото днес първо 
заседание по процеса. 
Срещу тях са повдигнати общо 37 обвинения, сред които подправяне на държавни документи, разпространение на 
фалшиви документи, предоставяне на невярна информация и конспирация за измама. 
Делото се отнася за извършена натурализация на гражданин на Иран чрез представени фалшифицирани лични данни, за 
да се прикрие, че е издирван в чужбина. 
Оспорваната „Кипърска инвестиционна програма” бе прекратена от правителството от 1 ноември миналата година след 
международен скандал и силни обвинения за корупция. 
По нея лица от трети страни можеха да станат кипърски граждани срещуинвестиция от минимум 2.5 млн. евро. 
В 53% от случаите гражданството е предоставено незаконно, а една трета от останалитен е отговарят на всички законови 
критерии, бе посочено в обявения в началото на юни доклад на специалната анкетна комисия.Тя разследва целия период 
на прилагане на схемата от 2007 г. до август 2020 г. и всички издадени близо 6800„златни паспорти”. 
 
√ Олаф Шолц: Германският БВП ще нарасне повече от прогнозираното  
Германският министър на финансите Олаф Шолц заяви в сряда, че очаква икономическият растеж на страната да бъде по-
силен от предишните правителствени прогнози. 
"Имаме причина за оптимизъм, подемът е в ход", заяви той на пресконференция след одобрения в сряда от 
правителството на Германия проектобюджет за следващата година. 
Шолц добави, че съотношението на държавния дълг към БВП на Германия остава най-ниското сред държавите от групата 
Г-7. 
Увеличените разходи означават, че съотношението на дълга към БВП на Германия ще се повиши от под 60% през 2019 г. 
до 74,5% тази година, но все още най-ниското сред страните от Г-7, които включват още САЩ, Япония, Великобритания, 
Франция, Италия и Канада . 
Коронавирусната пандемия обаче ще продължи да засяга икономиката и през следващата година, добави той. 
По-рано в сряда германският кабинет одобри проектобюджета за следващата година с нов дълг от близо 100 милиарда 
евро за финансиране на повече антиковид мерки, увеличавайки по този начин общите заеми, свързани с пандемия, в 
периода 2020-2022 г. до 470 милиарда евро. 
Канцлерът Ангела Меркел и министърът на финансите Олаф Шолц прилагат безпрецедентен набор от спасителни и 
стимулиращи мерки от март миналата година насам, за да бъде смекчено негативното въздействието на пандемията Covid-
19 върху най-голямата европейска икономика. 
Пакетите са финансирани с рекордни нови заеми от 130 милиарда евро през 2020 г. и от 240 милиарда евро през 2021 г., 
за които е използвана спешна клауза за временно суспендиране на лимитите на дълга, заложени в Конституцията на 
Германия. Дълговите ограничения ще трябва да бъдат суспендирани за трета поредна година, за да позволят заеми от 99,7 
млрд. евро през 2022 г., показва одобреният от правителството проектобюджет за догодина. 
"Защитихме здравето на много граждани, подкрепихме компании, осигурихме милиони работни места и предотвратихме 
навлизането в низходяща спирала", посочи Шолц пред репортери. 
Той също така посочи, че допълнителните разходи трябва да помогнат на Германия да се измъкне солидно от кризата и че 
има причина за оптимизъм, тъй като икономическият подем вече е в ход. 
Проектобюджетът предвижда публични инвестиции от 51,8 милиарда евро през 2022 г., което е малко по-малко от 59,3 
милиарда евро през тази година. 
Средносрочните бюджетни планове на Олаф Шолц предвиждат връщане към т.нар. „конституционната дългова спирачка“ 
и заедно с това ограничаване на разходи от 2023 година. Това би позволило нетен нов държавен дълг от едва 5,4 млрд. 
евро през 2023 г. и от 12 млрд. евро през 2024 г. 
Следващото правителство, което ще поеме властта след парламентарните избори в Германия на 26-и септември, ще има 
последната дума за средносрочния бюджет и плановете за държавните заеми. 
 
√ Драги: Италия се нуждае от експанзивна фискална политика в целия ЕС  
Италия се нуждае от експанзивна фискална политика в целия ЕС, за да постигне дълготраен икономически растеж след 
коронавирусната пандемия, заяви премиерът Марио Драги пред парламента на страната. 
"Нашата цел е да преодолеем по дълготраен и устойчив начин ниските темпове на растеж, отчетени от Италия преди 
пандемията", каза Драги пред долната камара на италианския парламент, предаде Ройтерс. 
Тъй като неговото правителство вече отмени повечето рестриктивни мерки, целящи ограничаване на коронавирусната 
инфекция, Драги предупреди, че разпространението на нови, опасни варианти трябва да бъде внимателно наблюдавано.  

https://bnr.bg/horizont/post/101479732/kiparskite-vlasti-nezakonno-sa-izdali-hiladi-pasporti
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"Те (новите варианти) биха могли да забавят програмата за отварянето отново на страната  и да възпрепятстват вътрешното 
търсене и инвестиции", каза още той. 
Изявлението на Драги идва ден, след като ЕК одобри пакета за възстановяване на Италия в размер на 191,5 милиарда 
евро, идващ от фонда "Следващо поколение ЕС". 
 
√ Бизнес доверието сред британските работодатели достигна 5-годишен връх 
Доверието на британските работодатели в икономиката достигна почти 5-годишен връх благодарение на вдигането на 
ограниченията, наложени заради коронавирусната пандемия, но липсата на персонал за попълване на работни места е 
все по-разрастващ се проблем. 
Това показват резултати от проучване на Конфедерацията за заетост и набиране на персонал (REC), публикувано в сряда.  
Индексът на REC, измерващ бизнес нагласите сред работодателите във Великобритания, нарасна с цели 21% до +11 пункта. 
Това е най-високото ниво на индекса от юли 2016 г. - непосредствено след като Великобритания гласува на референдум за 
напускане на Европейския съюз. В същото време индексът излезе на позитивна територия за пръв път от 2018 г. насам. 
"Този скок в доверието на работодателите в икономиката на Обединеното кралство е забележителен“, посочи пред 
агенция Ройтерс Нийл Карбъри, главен изпълнителен директор на REC. 
"Въпреки това в момента наблюдаваме недостиг в цялата икономика на работна ръка и на хора с умения, като този 
недостиг се влоши допълнително от коронавирусната пандемия. Това би могло да постави под въпрос икономическото 
възстановяване, ако не бъдат предприети бързи мерки", посочи още той и добави, че е необходим по-добър достъп до 
обучение, както и подкрепа за персонала, който иска да промени секторната си насоченост. 
Британската икономика показа признаци на силно възстановяване от спада си с близо 10% през 2020 г., въпреки че 
Английската централна банка смята, че тя ще възвърне своя предпандемичен размер едва през последното тримесечие 
на тази година. 
В същото време Конфедерацията за трудова заетост и набиране на персонал посочи, че доверието на работодателите 
относно наемането на допълнителен персонал и бизнес инвестициите е в най-високото си ниво от март 2016 г., като 
съответните индекс достигна +29 пункта. 
Данните се основават на телефонно проучване сред 600 работодатели между 8 март и 28 май. 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев ще участва в заседанието на Европейския съвет на 24 и 25 юни  
Държавният глава Румен Радев ще представлява България на заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе 
на 24 и 25 юни в Брюксел. 
Общите действия на страните членки на ЕС за справяне с икономическите последици от пандемията, преодоляването на 
пречките пред свободното движение в рамките на съюза, миграцията, както и теми от външнополитическите отношения 
на Европейския съюз, се очаква да бъдат във фокуса на разговорите на държавните и правителствените ръководители в 
Брюксел. 
 
√ Кабинетът ще освободи председателя на Държавна агенция „Електронно управление”  
Кабинетът обсъжда организацията на изборите и повишаване на социалната пенсия за старост, което ще засегне около 130 
хиляди пенсионери. 
В началото на правителственото заседание премиерът Стефан Янев обяви, че е извикал областните управители на Смолян 
и Бургас, с които ще се обсъжда организацията на вота на 11 юли. 
Очаква се кабинетът да вземе решение за поредната персонална промяна в администрацията, а именно да бъде 
освободен председателят на Държавната агенция за електронно управление Атанас Темелков, който е назначен от 2018 
година. 
"Днес са поканени областните управители на област Смолян и област Бургас, които ще ни запознаят в края на заседанието 
с тяхната подготовка за изборите, ще говорим по теми от ежедневието, както с за последните природни бедствия и търсене 
на решения държавата да помогне на хората по места", каза служебния министър-председател Стефан Янев. 
 
√ Министър Стойчо Кацаров: Не е изключено да има нова вълна през лятото  
Това, че България е с ниски показатели по разпространение на коронавируса, не бива да ни успокоява. Не се изключва 
нова вълна през лятото, ако ситуацията с вируса се влоши. 
Това заяви в "Денят започва" служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. 
Според него здравната система у нас има нужда от по-добра организация. 
"Много са нещата, които могат да бъдат променени. В моя кратък мандат това няма как да се случи, но се опитах 
заедно с колегите от Здравната каса и Лекарския съюз да дадем посока. Посока в това да се премахнат ненужните 
изисквания, да се премахнат лимитите, да се овласти пациента, да се включи пациентът в контрола на 
медицинските дейности и по този начин той да стане важният човек в системата. В тази посока трябва да са 
промените", заяви министърът на здравеопазването. 
По думите му сега България се намира в зелената зона сред страните в Европа, които са с най-ниски показатели по 
отношение на вируса, но това не трябва да ни успокоява. Той сподели, че една нова вълна може да ни върне в позицията 
от пролетта и да сложи край на туристическия сезон. 

https://bnr.bg/horizont/post/101487526
https://bnr.bg/horizont/post/101487526
https://bnt.bg/news/kak-se-upravlyava-kovid-krizata-i-napredvame-li-s-vaksinaciite-ministar-stoicho-kacarov-296462news.html
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"Ние нямаме пълен контрол върху разпространението на вируса и инфекцията. Вече регистрирахме появата на 
индийски щам. Ако този процес продължи не можем да изключим със сигурност вълна, включително и през лятото. 
Единственият начин да се предпазим от последваща вълна и неприятности си остава ваксинацията", допълни той.  
Кацаров коментира, че за сега не се налага да се прилагат други ограничителни мерки. 
"Ние следим внимателно разпространението на вируса, честотата на заболяванията и зависимост от това 
периодично намаляваме ограничителните мерки", каза министърът. 
По отношение на носенето на маски Кацаров заяви, че ако продължим да се движим в зелената зоната е възможно да се 
разшири обхвата на ваксинирани хора, които да се движат без маски. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ От септември влиза в сила забраната за пластмасови продукти за еднократна употреба 
В България наредбата е разработена и предстои нейното вътрешно съгласуване, каза Ренета Колева, заместник-
министър в МОСВ 
Най-късно в началото на септември се очаква да влезе в сила новата европейска директива за забрана на пластмасовите 
продукти за еднократна употреба. Документът ще бъде публикуван в началото на юли за обществено обсъждане и до края 
на август се очаква да бъде внесен в Министерски съвет. Това заяви Ренета Колева, заместник-министър в Министерството 
на околната среда и водите (МОСВ), в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.  
„Основната цел на директивата са мерки за намаляване на пластмасовите продукти. 86% от отпадъците по плажовете на 
територията на ЕС са пластмасови продукти за еднократна употреба, като нанасят сериозни щети върху околната среда. 
Залагаме мерки за устойчиво намаляване на определени пластмасови продукти като прибори за еднократна употреба, 
съдове за храна, сламки. Предвидено е да се въведат допълнителни такси върху определени пластмасови продукти като 
чаши за напитки, капачки, пластмасови торбички". 
В България директивата трябваше да влезе в сила на 3 юли. 
„Забавянето се дължи на факти, които не са на национално ниво. Преди седмица Европейската комисия издаде 
допълнителни документи относно обхвата на забранените продукти. Няма да успеем до 3 юли, но наредбата е разработена 
и в момента предстои нейното вътрешно съгласуване", обясни заместник-министърът. 
„Направихме редица срещи с НПО и браншовите организации, с които сме дискутирали промените, които предстоят да 
настъпят", допълни още Ренета Колева. 
Заместник-министърът е на мнение, че бизнесът трябва да се преориентира към еко продукти, които могат да се 
рециклират и са за многократна употреба. 
От думите й стана ясно, че в България около 50-60 фирми произвеждат такива пластмасови продукти, като това са 
предимно малки и средни предприятия. Неминуемо с влизане в сила на новите промени това ще даде отражение върху 
бизнеса.  
„Важно е да се отбележи, че ние не забраняваме използването на пластмасови чаши. Идеята е да ограничим 
разпространението им, като наложим допълнителна продуктова такса на производителя. Клиентът ще плаща 
допълнителна такса, когато закупува този продукт. Тя би трябвало да влезе в сила през 2025 г.".  
Друга тема бяха проблемите, които има в Министерство на околната среда и водите. 
„В дирекция Управление на отпадъците имахме проблеми със забавянето на нотификациите за внос и износ на отпадъци. 
Нашата цел е да ускорим процеса по издаването им. Предстои заседание на комисията, за да разгледа новите 
предложения, за да не пречим на бизнеса да извършва своята търговска дейност", каза Колева. 
 
√ Елеонора Негулова: Липсва национална мрежа за подкрепа на бизнеса на местно ниво 
За масова дигитализация, а не само за ваксинация на малкия бизнес, настоява председателят на Националното 
сдружение на малкия и среден бизнес 
Има хроничен дефицит от повече от 30 години в България с липсата на национална мрежа за подкрепа на бизнеса на 
местно ниво. Това коментира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Елеонора Негулова, председател на Националното 
сдружение на малкия и среден бизнес. 
Няма система и национална мрежа от местни центрове за бизнес подкрепа, където човек да отиде и да получи някаква 
помощ, да разбере какво предстои, какви са възможностите, как да се подготви за тях, посочи още тя. 
Според нея Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Българската банка за развитие са 
основните инструменти на държавата да подкрепят малкия бизнес, а „те са хиперцентрализирани и буквално имат офиси 
само в София“. 
„Системно в годините на прехода малкият бизнес не стигна до момента да планира стратегически в рамките на една 
средносрочна перспектива в рамките на пет години“, посочи Негулова. 
По думите ѝ този процес беше утежнен от пандемията и много от фирмите работят ден за ден. 
„Хора, администратори, политици, министри, трябва да има териториални структури, които да бъдат близо до бизнеса, 
които да им предлагат пакет от услуги на място. Малкият бизнес няма възможност да ползва големи консултантски 
компании, за да се стигне до някакво развитие. Липсата на такава мрежа не дава възможност и на самите взимащи 
решения да черпят информация отдолу нагоре“, призова председателят на Националното сдружение на малкия и среден 
бизнес. 

https://bntnews.bg/news/ministar-stoicho-kacarov-ne-e-izklyucheno-da-ima-nova-valna-prez-lyatoto-1160246news.html
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/94877-prez-septemvri-shte-vleza-v-sila-zabranata-na-plastmasovite-produkti-za-ednokratna-upotreba
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/novi-pravila-za-plastmasovite-opakovki-shte-ima-sled-3-iuli-330042/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ekoministyryt-zabraniavame-vnosa-na-otpadyci-ot-strani-izvyn-es-328681/
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Елеонора Негулова сподели личния си опит, тъй като вече е кандидатствала пред Фонда за микрокредитиране, който има 
ББР. 
По думите ѝ, въпреки прокламираните улеснени възможности за кандидатстване всички тези пакети и документи са 
трудно достъпни. 
Според председателя на Националното сдружение на малкия и среден бизнес всичко се случва онлайн, но 
дигитализацията на малкия бизнес е по-скоро „едно добро пожелание“. 
„Сега правим масово ваксиниране, но за малкия бизнес е много важно в най-кратък възможен срок да се направи масово 
дигитализиране, ако наистина искаме да имаме един гръбнак на българската икономика, който да доведе до едни по-
добри икономически резултати – не само за малкия бизнес, а и за цялото ни общество“, добави тя. 
Елеонора Негулова смята, че политическата ситуация в България е такава, че непрекъснато прави времеви прозорци между 
това да се взимат решения и да се прилагат тези решения. При смяната на правителствата става предаване на щафетата 
между отделните лица, а това съвсем естествено влияе върху времевия диапазон, в който една мярка се подготвя. 
 
√ Европейският банков надзор иска от банките 10-годишни климатични планове 
Банките трябва да покажат устойчивостта си към различни сценарии и да разкрият стратегически цели на ESG 
Банките в Европейския съюз трябва да имат 10-годишни планове, в които да се уточнява как ще се справят с екологичните, 
социалните и управленските рискове (ESG), заяви в сряда банковият надзор на блока, цитиран от DPA. 
Нарастващи обеми от средства отиват в полезни за климата инвестиции и регулаторните органи искат инвеститорите да 
имат надеждна оценка на екологичните данни на дадена компания. 
Представеният в сряда доклад на Европейския банков орган (ЕБО) съдържа препоръки към банките и техните надзорни 
органи за подход към ESG рисковете и помага на ЕС да постигне целите си за намаляване на въглеродните емисии до 2050 
година. 
В своя доклад надзорните органи, наред с другото, дават препоръки на банките и инвестиционните посредници за това 
как трябва да вземат предвид такива ESG рискове в своите бизнес стратегии и управление на риска. 
За инвеститорите на финансовия пазар критериите за устойчиво инвестиране стават все по-важни. Междувременно, 
например, все повече пари се вливат в благоприятни за климата проекти и компании. Освен всичко друго надзорните 
органи искат да гарантират, че инвеститорите са прозрачно и надеждно информирани за климатичните и устойчивите 
баланси на компаниите. 
Банките трябва да имат стратегически планове за период от поне 10 години, за да покажат устойчивостта си към различни 
сценарии, да разкрият стратегически цели на ESG и да преценят необходимостта от разработване на устойчиви продукти, 
посочва ЕБО. 
Климатичните рискове могат да включват "физически" или свързани с времето събития като наводнения и "преходни" 
рискове като внезапни промени в стойностите на активите. 
Докладът разглежда втория стълб на основните банкови правила, които оценяват как се управляват рисковете при 
заемодателите. 
Очаква се по-късно през годината да бъдат представени подробни насоки за третия стълб, свързан с оповестяването на 
рисковете. Работата по първи стълб или дали действителните капиталови изисквания трябва да се променят, за да отразят 
ESG рисковете, се очаква на още по-късна дата, посочва Ройтерс. 
Докладът от днес се основава на съществуващите инициативи на ЕС, като например таксономия (наука за класификация и 
номенклатура), която определя устойчивостта на даден продукт и правила за оповестяване за всички видове компании. 
Европейската централна банка, която регулира най-съществени кредитори в еврозоната, ще използва от края на 2022 г. 
този доклад за актуализиране на своя годишен преглед SREP за това дали банките притежават достатъчно капитал, за да 
покрият рисковете в своите баланси. 
"Ние поставяме първоначален акцент върху свързаните с климата рискове, тъй като данните са по-напреднали, но банките 
също така трябва да подобрят своята идентификация и разбиране на социалните и управленските рискове", отбеляза за 
Ройтерс Фабиен льо Тение, политически експерт в ESG звеното на ЕБО. 
В момента банковите стратегически планове за са период до пет години. 
"Повечето от нашите препоръки няма да бъдат изненада за банките, но вероятно ще има предизвикателства, поне в близко 
бъдеще, пред кредитните институции да посрещнат всички тези препоръки", каза Фабиен льо Тение. 
 
Класа 
 
√ Има ли смисъл от българската диплома за висше образование?  
"Доволен ли си от специалността, която избра да учиш?"  
Всеки студент по света е чувал поне веднъж този въпрос, който в български контекст често събужда тъжни 
размишления за катастрофата пред българското висше образование. 
Последният повод за размисли и страсти около проблемите с родните висшисти идва от Картата на висшето образование 
в България, изготвена от Министерството на образованието и науката, която показва, че само около 50% от българските 
студенти завършват висше. 
А според служебния министър на образованието проф. Николай Денков данните доказват, че дори входът на ВУЗ-овете да 
е широко отворен, значителната част от приетите студенти пак не се дипломират. 
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Обсъждането на проблемите с висшистите в България в навечерието на всяка кандидат-студентска кампания се превърна 
в традиция, а от година на година картинката се пълни с нови и по-сиви щрихи, които не чертаят светло бъдеще пред 
нашите университети. Към това число вече може да се добави и последното проучване на служебния кабинет. 
Казано накратко, все повече бъдещи и настоящи студенти си задават въпроса дали въобще има смисъл да карат "висше" у 
нас, докато същевременно с това битката за българското образование се пренася не само на фронта за привличането на 
нови попълнения в университетите, а и в задържането им. 
Пред системата на висшето образование у нас, нагазило до гуша в проблеми, има ново изпитание - дипломата се 
обезценява, а приетите студенти губят мотивацията си да продължат напред някъде след втория семестър. 
Но как се стигна дотук? От една страна, отговорност може да се потърси в скъсаната връзка между бизнеса и 
академичните среди.  
За голяма част от работодателите няма почти никакво значение какъв студент си бил и какви са оценките ти през четирите 
години между стените на образователните институции. Бизнесът се интересува дали може да работите на практика и да 
увеличавате приходите им. Затова и ще ви наемат, а не заради редиците с отлични оценки. 
В голяма част от престижните факултети обаче продължават да се преподават теории, които са толкова далеч от 
адекватното състояние на професията, че приличат на древни изкопаеми. Лекциите рядко са подкрепени с достатъчно 
примери от практиката, а стажовете в повечето специалности са фиктивни и за отбиване на номера. 
В същото време я няма до голяма степен и обратната връзка от бизнеса - ясните и директни съвети за това как учебната 
програма може да бъде актуализирана, така че да е поне донякъде да е съотносима с практиката. 
Реалните работодатели, които имат нужда от обучени кадри, прясно излезли от университета, все още стоят дистанцирани 
от самия процес на висшето образование, разчитайки на това, че веднъж наели младите кадри, ще си ги обучат така, както 
им е нужно.   
Ниската летва за влизане в университет също не говори добре за ценността на българската диплома за висше 
образование. Приемът не е просто лесен - той вече е нелеп, защото заприлича на придумване и реклама с атрактивни 
оферти, вместо на отсяване на знаещите и можещите. 
С тези данни нищо чудно скоро професори на велосипеди да обикалят по домовете, дискотеките, фитнесите и пейките, за 
да търсят млади хора и да им предлагат да се дообразоват. 
Тук обаче идва и един от големите парадокси. При положение, че у нас всеки може да стане студент и да учи каквото си 
поиска, а образованието ни е евтино, специалностите, с които реално може да работите навсякъде по света, остават 
традиционно нежелани и отпадането от тях е най-често. 
Под този знаменател влизат физиката, химията, математиката и инженерните специалности, с които лесно може да се 
реализирате в чужбина, а семестриалните такси са значително по-ниски в сравнение с конкурентите на Запад. И все пак 
голяма част от българските студенти предпочитат да ги запишат в по-престижни задгранични институции вероятно заради 
по-добрите условия и очертан път за последваща професионална реализация. 
На местна почва силна конкуренция на българските дипломи се оказват и различните курсове по професионална 
квалификация. 
От счетоводство, до дигитален маркетинг, софтуерно инженерство, режисура, творческо писане и графичен дизайн редица 
платформи предлагат образование на по-ниски цени от университетите, с по-кратък период до завършване и със същите 
възможности за реализация. 
Творческите, техническите и икономически специалности във висшите училища са в неизгодни позиции, когато насреща 
имат три пъти по-евтини и скоростни алтернативи, които имат реален шанс за пласиране на пазара на труда, докато 
добавената стойност на университета се цени предимно от възпитаниците му.  
И ако трябва да обобщим, за някои българското образование е временен, но запомнящ се купон, особено ако живеят в 
"Студентски град", където академичният дух отдавна се е изпарил. 
Други пък толкова бързо се разочароват от нивото на преподаване, че или намират алтернативни начини за квалификация, 
или се пренасочват към бизнес, където академичните знания нямат никакво значение. 
В този смисъл, какъв е проблемът с българската диплома за висше образование и има ли проблем въобще? 
Дипломата би трябвало да е обективна гаранция за компетентността на един човек в дадена сфера, но при нас процесът 
толкова се е опорочил от самото приемане до последвалото образование и прилагането на знанията на практика. 
Така че не трябва да се изненадваме от факта, че българските студенти поставят под въпрос нейния престиж, а немалка 
част от тях решават, че могат и без нея.  
Все пак за какво ти е това "парче хартия", когато единствените, които се интересуват от него, са не работодателите, а онези 
родители, за които "висшето" все още значи нещо. 
 
√ Цените скачат, "подпалени" от разходите за транспорт  
Бързо покачващите се цени на доставките на стоки по целия свят може да ударят джоба ви по-рано, отколкото си 
мислите - от тази чаша кафе, която пиете всяка сутрин, до играчките, които се каните да купите на децата си. 
Транспортирането на 40-футов стоманен контейнер с товар по море от Шанхай до Ротердам сега струва рекордните 10 522 
долара, което е с цели 547% повече от сезонната средна стойност през последните пет години, сочат данни на Drewry 
Shipping.  
Предвид факта, че над 80% от цялата търговия със стоки се реализира по море, скокът на транспортните разходи заплашва 
да повиши цените на всичко - от играчките, мебелите и автомобилните части до кафето и захарта. Това задълбочава 
опасенията на световните пазари, които вече се подготвят за ускоряване на инфлацията. 
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„За 40 години в търговията на дребно с играчки никога не съм срещал толкова трудни условия от гледна точка на 
ценообразуването“, казва Гари Грант - основател и изпълнителен председател на британския магазин за играчки The 
Entertainer.   
Той е спрял да внася гигантски плюшени мечки от Китай, защото цената им на дребно би трябвало да се удвои, за да покрие 
по-високите транспортни разходи. 
Съвкупност от фактори - нарастващо търсене, недостиг на контейнери, наситени пристанища и твърде малко кораби и 
пристанищни работници - допринесоха за свиването на транспортния капацитет по всеки товарен маршрут. Последните 
огнища на Covid в азиатски износни центрове като Китай влошиха нещата.  
Проблемът е най-изострен при по-дълги разстояния, което прави транспорта от Шанхай до Ротердам с 67% по-скъп, 
отколкото например до западното крайбрежие на САЩ. 
Често отхвърляни като оказващи незначително влияние върху инфлацията, тъй като представляват малка част от общите 
разходи, нарастващите транспортни разходи сега принуждават някои икономисти да им обърнат малко повече внимание. 
Въпреки че все още се разглеждат като относително незначителен фактор, 205% увеличение на разходите за контейнерни 
превози през последната година може да повиши цените на производителите от еврозоната с цели 2%, изчисляват 
анализатори от HSBC Holdings Plc. 
На ниво търговия на дребно компаниите са изправени пред три възможности за избор: да спрат търговията, да повишат 
цените или да поемат разходите, за да ги предадат по-късно, като на практика и трите варианта означават по-скъпи стоки, 
обяснява Жорди Еспин - мениджър "Стратегически отношения" в European Shippers’ Council - базирана в Брюксел търговска 
група, която представлява около 100 хил. търговци на дребно, търговци на едро и производители. 
„Тези разходи вече се прехвърлят на потребителите“, пояснява той. 
Цените за клиентите се покачват и по други начини. Така например в Европа почти е спрял вносът на аншоа от Перу, тъй 
като заради по-високите транспортни разходи не е конкурентен в сравнение с местното предлагане, посочва Еспин. 
Освен това европейските производители на маслини вече не могат да си позволят да изнасят за САЩ, допълва той. 
Междувременно задръстванията по пристанища и разходите за корабоплаване вредят на транспорта на кафе на зърна от 
сорта арабика, предпочитан от Starbucks, и зърна от робуста, използвани за приготвяне на разтворимо кафе, които се 
доставят предимно от Азия. 
Малцина наблюдатели от бранша очакват цените на контейнерните превози да спаднат значително скоро. 
Френската корабоплавателна компания CMA CGM SA, която отчете нетна печалба от 2,1 млрд. долара през първото 
тримесечие в сравнение с 48 млн. долара през същия период преди година, посочи наскоро, че очаква „продължителното 
търсене за транспортирането на потребителски стоки“ да продължи до края на годината. 
Скокът на транспортните разходи е по-болезнен за компаниите, които търгуват с големи стоки с ниска стойност като 
играчки и мебели.   
„Ако са обемисти продукти, това означава, че не можете да вкарате много в контейнера и това ще окаже значително 
влияние върху цената на стоката“, казва Грант от The Entertainer.  
За някои производители на мебели с по-ниска стойност транспортните разходи сега представляват около 62% от стойността 
на дребно, изчислява Алън Мърфи, главен изпълнителен директор на консултантската компания Sea-Intelligence в 
Копенхаген. 
„Просто не можеш да оцелееш така", коментира и добавя: „Някой кърви много силно.“  
Компаниите отчаяно се опитват да заобиколят по-високите разходи. Някои са спрели да изнасят за определени места, 
докато други търсят стоки или суровини от по-близки локации, посочва Филип Дамас - основател и оперативен 
ръководител на Drewry Supply Chain Advisors. 
„Колкото по-дълго се задържат тези изключително високи транспортни цени, толкова повече компании ще предприемат 
структурни мерки за съкращаване на веригите си за доставка“, казва Дамас.  
„Малко компании могат да поемат 15% увеличение на общите разходи за доставка на международно търгувани продукти“, 
посочва той. 
Някои фирми в Европа прибягват до крайни методи, като използването на конвои от камиони, за да получат продукти, 
включително автомобилни части, велосипеди и скутери от Китай, казва Еспин от European Shippers’ Council. 
Досега централните банкери бяха оптимисти по отношение на феномена, като твърдяха, че покачването на 
потребителските цени, обвързано с проблеми при доставките, няма да продължи дълго. Председателят на Европейската 
централна банка Кристин Лагард заяви на 10 юни, че въпреки че затрудненията във веригата на доставки ще повишат 
производствените цени и се очаква инфлацията да се ускори допълнително през втората половина на годината, този ефект 
ще отшуми. 
Няколко фактора обясняват относителната липса на безпокойство. Разходите за доставка представляват само малка част 
от крайната цена на произведената стока, като икономистите от Goldman Sachs Group Inc. изчислиха през март - когато 
цените за транспорт между Китай и Европа бяха на около половината от сегашните нива - че в международен план те са 
съставлявали по-малко от 1%. 
На всичкото отгоре компаниите имат годишни договори с контейнерните линии, така че договорените цени са значително 
по-ниски от тези в момента. Въпреки че последният кръг от преговори за сключване на договори през май отрази по-
високите спот цени, икономистът на HSBC Шанела Раджанаягам коментира, че „дългосрочните цени са много по-ниски от 
спот цените". 
С края на ограниченията заради пандемията потребителското търсене вероятно ще премине от стоките към услугите, но 
„рискът, разбира се, е по-високите транспортни разходи да останат - особено предвид продължаващите смущения в 
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корабоплаването - и производителите да станат по-склонни да прехвърлят тези по-високи разходи на потребителите“, каза 
Раджанаягам. 
И макар че много икономисти отбелязват, че дори пълното прехвърляне на по-високите цени за доставка на потребителите 
ще има незначителен ефект върху общата инфлация, Фолкер Виланд - професор по икономика в Университета „Гьоте" във 
Франкфурт и член на Съвета на икономическите съветници на германското правителство, предупреждава, че 
транспортните разходи може да не са взети предвид в достатъчна степен. 
„Дори и влиянието да е по-малко, динамиката се изгражда за една година и има значителни ефекти“, каза той. 
„Това означава, че има опасност да подценяваме въздействието“, допълва Виланд. 
 
Дневник  
 
√ По какви критерии университетите могат да стават изследователски 
Висшите училища у нас ще могат да кандидатстват за статут на изследователски университети пред междуведомствена 
комисия по показатели, които Министерството на образованието и науката предлага за одобрение на Министерския съвет. 
Изследователските университети ще получават допълнително целево финансиране за развитие на научната си дейност. 
Научни резултати, видими в международните бази данни Scopos и/или Web of science, развитие на научния капацитет на 
академичния състав, обществено и икономическо въздействие - това са трите основни групи показатели, по които висшите 
училища ще могат да кандидатстват за статут на изследователски университети, ако кабинетът приеме методиката, 
разработена от МОН и публикувана за обществено обсъждане. 
Стойностите по конкретните показатели ще се изчисляват в точки по определена формула. Оценката на кандидатите ще се 
извършва от междуведомствена комисия, създадена от просветния министър. В нея ще има представители на МОН, 
Министерството на финансите, Министерството на икономиката, на Държавната агенция за научни изследвания, на Съвета 
на ректорите. 
Списъкът с изследователските университети ще се актуализира всяка година като висше училище, което отговаря на 
критериите, ще се включва в него за срок от 4 години с възможност за удължаване при изпълнени критерии. 
 
√ Брюксел прави звено за връщане на откупи от кибератаки  
Европейската комисия предложи в сряда създаването на мрежа от киберексперти, която ще се задейства при големи 
кибератаки и кризи, засягащи повече от една държава. 
Експертите, оприличени от вицепрезидента за европейския начин на живот Маргаритис Схинас на сили за бързо реагиране, 
за първи път ще имат и оперативна роля. Те ще могат да пристигат на мястото на атаката за справяне с пораженията от 
киберинциденти и за връщане на откупите, които киберпиратите прибират срещу възстановяване на достъпа до 
компютърните системи на жертвите. 
При представянето на идеята Схинас няколко пъти похвали американските служби, които са успели да възстановят 85% от 
парите (по данни на ФБР 64%) от 4.4 млн. долара, платени на киберпиратите, които спряха през май петролопровода 
"Колониал", снабдяващ с бензин, дизел и керосин 17 американски щати. 
Вицепрезидентът призна, че ЕС няма звено, което да действа достатъчно бързо, за да възстанови щетите по мрежите и на 
загубите от плащането на откупи при рансъмуер атаки. В момента всяка държава се справя сама и няма задължение да 
споделя информация, а само да оповестява останалите за извършването на кибератаки. 
Рансъмеур нападенията, чиято честото се увеличава по целия свят, представляват поставяне на зловреден софтуер в 
компютри, чрез който се блокира работата им или се извлича информация. След това жертвата е изнудвана за откуп, за да 
получи друга програма, с която да възстанови дейността на компютрите си. Преди месец обект на такава атака беше 
ирландската здравна система, като блокирането на мрежата й доведе до спиране на 80% от дейностите на болниците и 
здравните центрове. 
Еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон съобщи, че броят на големите рансъмуер атаки се увеличава и че ЕС не 
би могъл да се справи с растящата заплаха за киберсигурността си, без да вземе допълнителни мерки. Създаденото звено 
ще работи по протоколи за съвместна дейност, които тепърва ще се подготвят. Засега не е ясно как ще се организира 
достъпът на експерти от чужди държави до системите на обектите, които са жертва на киберинциденти, тъй като най-често 
те са част от критичната инфраструктура и националната сигурност на всяка държава. 
Отделът ще обедини ресурси и експертен опит на ЕС и страните членки за ефективно предотвратяване, възпиране и 
реагиране на масови киберинциденти и кризи, каза Схинас. 
Звеното ще има виртуална и физическа платформи, чрез които държавни и частни киберзащини общности ще могат да 
работят заедно, намалявайки времето за противодействие на атаките, което е от съществена важност за възстановяване 
на щетите. От съвместното киберзвено ще се очаква да осигурява координиран отговор при мащабни киберинциденти и 
кризи, както и да предлага помощ за възстановяване. 
Собствеността върху структурата ще се поделя между държавите от ЕС и частните субекти, които участват в него. 
Еврокомисията планира то да премине ще към оперативна фаза до 30 юни 2022 г. и окончателното му създаване да 
приключи година по-късно. 
Предлага се парите за изграждането на платформата и установяването и поддръжката на сигурни комуникационни канали 
да дойдат от европейския бюджет чрез програмата "Цифрова Европа" и Европейския фонд за отбрана. 
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Мениджър 
 
√ Единодушен избор за шефа на Спецпрокуратурата  
Единодушно, със 7 гласа "за" прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Валентина Маджарова за 
административен ръководител на Спецпрокуратурата. Тя беше единствен кандидат и от средата на 2019 г. беше временно 
изпълняващ длъжността.  
Маджарова започна изслушането си във ВСС с обръщение към прокурорите и следователите от Спецпрокуратурата. Тя 
посочи, че те се подчиняват само и единствено на закона. 
"Благодаря ви за смелостта и стоицизма, които неминуемо проявявате последните дни! Времената са струдни за всички, а 
за нас са особено трудни", обърна се Маджарова към колегите си.  
По думите й резултатите в борбата с корупцията по високите етажи на властта "не са на това ниво, на което и на нас самите 
ни се иска". Маджарова отбеляза, че успеваемостта зависи от нетърпимостта на обществото към корупцията, която според 
нея е вече безспорен факт, и от работата на КПКОНПИ, структурите на МВР, ДАНС, АДФИ и други контролни органи. 
Маджарова каза още, че пандемията е рефлектирала на работата на Спецпрокуратурата. Като допълни, че голяма част от 
оправдателните присъди, постановени от Спецсъда, са по внесени актове от други прокуратури.  
Като проблем в Спецпрокуратурата Маджарова посочи големия брой досъдебни производства, чието решаване по 
същество е забавено от прокурорите. Тя отбеляза, че е въвела мярка, с която това да се промени, като от 147 те са намалели 
наполовина. Други проблеми, според нея, са върнатите дела и оправдателните присъди.  
Валентина Маджарова изнесе статистика за 2020 г. във връзка с корупционните престъпления. Тя посочи, че 
наблюдаваните досъдебни производства свързани с корупция са били общо 274, като 86 от тях са образувани през 
миналата година. Приключени са 73 от тези досъдебни производства, а през 2019 г. те са били 39. Решените разследвания 
са 92, което е 56 на сто повече от 2019 г. От тях в съда са били внесени 17 прокурорски акта за 56 лица. Осъдени са петима 
души, при един за 2019 г. Постановени са две условни присъди и три, които са пробация. От 13 досъдебни производства 
за същински корупционни престъпления са внесени седем в съда за 31 лица. 
През 2020 г. са наблюдавани общо 205 досъдебни производства за претъпление от длъжностни лица с вероятен 
корупционен мотив, като през 2019 г. те са били 160. По думите на Маджарова тази статистика не говори за несправяне с 
корупцията по високите етажи, а е добра основа и старт за финализиране на успешни разследвания.  
 
√ ЕП ще призове за отпадане на механизма за сътрудничество и проверка за България 
Европейският парламент обсъди вчера въведените от Европейската комисия годишни доклади за върховенството на 
закона в ЕС, сочи програмата на заседанието на евродепутатите в Брюксел. Предвижда се днес ЕП да гласува призив за 
отпадане на механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.  
Евродепутатите вече призоваха новото общоевропейско наблюдение над законността да замени механизма за двете 
страни. През 2019 г. ЕК предложи механизмът за България да отпадне, но все още не е взето необходимото за това решение 
от Съвета на ЕС. По-рано този месец комисията представи нов доклад за Румъния.  
В подготвеното становище се предвижда ЕП да призове комисията занапред да поставя ясни задачи на държавите по 
отношение на върховенството на правото с точни срокове за изпълнение и показатели за наблюдение. Отчита се, че 
няколко държави от ЕС отстъпват в международните класации за свобода на печата и при тях се наблюдава нарастване на 
насилието срещу журналисти.  
Днес евродепутатите ще обсъдят работата на Европейската прокуратура и необходимостта от попълване на свободните 
бройки в състава на новата институция. По данни на прокуратурата на ЕС все още свои представители не са излъчили 
Финландия и Словения, като разговорите с Хелзинки са напреднали. Данните показват, че все още не са започнали работа 
прокурорите на Австрия, Кипър, Гърция и Люксембург. Няколко държави, сред които и България, не са запълнили квотата 
си и се очаква да представят допълнителни кандидати.  
 
√ Пандемията засегнала различно заетостта при мъже и жени в Еврозоната  
Факт е, че пандемията намали работната сила и увеличи безработицата. Това се потвърждава от наличните данни до 
четвъртото тримесечие на 2020 г. Тази очевидност обаче включва нюанс: развитието на безработицата е било 
неравномерно във времето, ако се анализира по пол.  
Пандемията се оказа по-трудна за заетостта на жените в Еврозоната по време на първата вълна на Сovid-19 до второто 
тримесечие на 2020 г., но възстановяването й между юни и декември беше по-бързо от това на мъжката безработица. 
Изводът е от анализ на икономистите Васко Ботелио и Педро Невес, включен в икономическия бюлетин на Европейската 
централна банка (ЕЦБ), който проследява въздействието на здравната криза върху заетостта по пол, пише eleconomista.es.  
Според авторите, през четвъртото тримесечие на 2020 г. в Еврозоната е имало 3,1 милиона по-малко работници, отколкото 
през същия период през 2019 г. От общо около 1,9 милиона от безработните са мъже и около 1,2 милиона са жени, така 
че мъжете регистрират спад на заетостта с 2,2%, а жените с 1,5%.  
През същия период (последното тримесечие на годината) безработицата се е увеличила с 0,9 милиона души, от които 495 
000 са мъже и 388 000 жени. Общо се наблюдава 8% увеличение на безработицата при мъжете и 6,6% нарастване на 
безработицата при жените между края на 2019 г. и края на 2020 г.  
Процентното увеличение на безработицата достигна своя връх през третото тримесечие на 2020 г., съответно 10,5% за 
мъжете и 12,8% за жените. Но, авторите на статията посочват, че през четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на 
безработните жени е намалял повече от броя на безработните мъже.  

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11287721/06/21/Las-mujeres-sufrieron-mas-el-desempleo-en-plena-pandemia-pero-se-recuperaron-antes-que-los-hombres.html
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По сектори загубите на работни места бяха съсредоточени в секторите търговия на едро и транспорт за мъжете, а при 
жените - в отдиха и личните услуги.  
И двата пола са се възползвали значително от ERTE и подобни инструменти в Европейския съюз (ЕС) и по подобен начин: 
49,4% от служителите по тази формула през последното тримесечие на 2020 г. са жени и 50,6% мъже.  
По отношение на спада в средните отработени часове, Васко Ботелио и Педро Невес посочват, че това е малко по-силно 
изразено при мъжете, отколкото при жените.  
Жените наистина претърпяха по-силен спад в заетостта на непълен работен ден и в броя на постоянните работни места в 
сравнение с мъжете, докато те се сблъскаха с по-рязък спад в заетостта на пълен работен ден и временната заетост, както 
и с по-голям ръст на работещите на непълно работно време, обобщават те. 
 
√ Спадът на запасите в САЩ подкрепи цените на петрола  
Цените на петрола се повишиха за втори пореден ден в четвъртък, след като по-голямото от очакваното свиване на 
запасите от суров петрол и бензин в САЩ потвърди перспективите за стабилно търсене на гориво, предаде Ройтерс. 
 Към 8:20 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,10 долара, или 0,13%, до 75,29 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,12 долара, или 0,16%, до 73,22 долара за барел. цените на двата 
бенчмарка напреднаха съответно с 0,5% и 0,3% 
Енергийната информационна администрация на САЩ отчете спад със 7,9 млн. барела на петролните складови запаси в 
седмицата до 18 юни. Така американските запаси от суров петрол достигнаха 459,1 млн. барела, което е най-ниското ниво 
от март 2020 г. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад от 3,9 млн. барел. 
Още по-голяма изненада бе свиването на запасите от бензин с 2,9 млн. барела при очаквания за ръст от 833 хил. барела. 
„Тези данни са окуражаващи, тъй като спадът е не само при запасите от суров петрол, но и при тези от бензин. Това 
предполага стабилно търсене и ограничено предлагане“, коментира Тетсу Емори, главен изпълнителен директор на Emori 
Fund Management Inc. 
„Освен ако следващата седмица от ОПЕК+ не решат да повишат доставките повече от очакваното за август и следващите 
месеци, цените на петрола ще останат в диапазона на настоящите си високи нива за известно време.“, добави той. 
Организацията на страните износителки на петрол и на техните съюзници, начело с Русия, известни като групата ОПЕК+, 
ще се срещнат на 1 юли, за да преценят дали от август да премахнат още от съкращенията на добива, въведени миналата 
година заради пандемията. Според източници от организацията все още не е взето решение. 
Брентът е поскъпнал с повече от 4% от началото на годината на фона на тези съкращения и възстановяващото се търсене 
след премахването на редица ограничителни мерки срещу COVID-19 по света, като някои анализатори прогнозират ръст 
на цената на сорта до 100 долара за барел. 
На пазара се отрази и напредъка по преговорите за иранската ядрена сделка. В сряда Техеран заяви, че САЩ са се съгласили 
да премахнат всички санкции срещу износа на петрол от Иран, но от Вашингтон коментираха, че „нищо не е договорено, 
докато всичко не бъде договорено“. 
 
√ Понижения на борсите в Европа въпреки подемa на бизнес активността в еврозоната  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в сряда, след като 
тревогите за инфлацията засенчиха рязкото ускоряване на бизнес активността в еврозоната, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,26 пункта, или 0,28%, до 455,16 пункта.  Немският показател DAX се 
понижи със 75,2 пункта, или 0,48%, до 15 561,13 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 31,19 пункта от стойността си, 
или 0,47%, достигайки ниво от 6 580,31 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 10,58 пункта, 
или 0,15%, до 7 100,59 пункта. 
Според последното прочуване на IHS Markit индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в еврозоната, достигна 59,2 
пункта през юни спрямо 57,1 пункта през май. Очакванията бяха за ръст до 58,8 пункта. Това е най-високото ниво на 
показателя от юни 2006 г. насам. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. 
В същото време PMI индексът, измерващ промишленото прозиводство, нарасна до 62,4 пункта през юни от 62,2 пункта 
през май. Предварителния PMI индекс в сферата на услугите достигна 58 пункта през юни от 55,2 пункта през май, 
записвайки най-силния си ръст от януари 2018 г. 
„Бизнес активността няма значение. Единствените данни, които са важни, са тези за инфлацията“, коментира Кийт 
Темпертън от Forte Securities. „Всичко опира до средствата, които централните банки вливат в пазара, а те няма да свършат 
скоро, защото ако свършат, всичко ще се срине“, добави той. 
На корпоративния фронт акциите на Kering и Hermes поевтиняха съответно с 2,95% и 1,92%, след като HSBC заяви, че 
пазарът на луксозни стоки може „да си вземе почивка“, тъй като в момента е достигнал рекордни нива. 
Цената на книжата на Pernod Ricard се повиши с 2,42%, след като френската компания за спиртни напитки отчете по-добро 
от очакваното възстановяване след премахването на някои от ограничителните мерки срещу COVID-19 по света. 
Акциите на Bank of Ireland поевтиняха с 4,59%, след като финансовият министър Паскал Донахю заяви, че ирландското 
правителство ще продаде част от 13,9-процентовия си дял в банката през следващите 6 месеца. 
Печалби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения във вторник, като Nasdaq Composite достигна 
нов рекорден връх на фона на поскъпването на технологичните акции и частичното възстановяване биткойна, предаде Си 
Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 68,61 пункта, или 0,2%, до 33 945,58, след като предходната сесия 
регистрира най-добрия си ден от месец март насам. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 21,65 
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пункта, или 0,51%, до 4 246,44 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 111,79 пункта, 
или 0,79%, до рекордните 14 253,27 пункта. 
Във вторник биткойнът премина през поредната бурна сесия на търговия, падайки за кратко под прага от 30 хил. долара. 
В крайна сметка обаче криптовалутата възстанови позиции и завърши деня на зелено. На този фон акциите на Tesla, която 
е голям собственик на биткой, поскъпнаха с 0,46%. 
Ралито на пазара бе поведено от технологичните акции, като книжата на Netflix и Facebook поскъпнаха с 2,38% и 2,03, а 
тези на  Amazon, Microsoft и Apple с 1,49%, 1,10% и 1,27%. Цената на книжата на Alphabet се повиши с 0,43%, въпреки че 
Европейската комисия започна ново антимонополно разследване срещу Google, което има за цел да провери дали 
американският гигант задушава конкуренцията в технологиите за дигитална реклама 
Във вторник председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви пред подкомисията на Конгреса по въпросите на 
коронавирусната криза, че централанта банка няма да прибегне до превантивно повишаване на лихвените проценти в 
отговор на опасенията от нарастващата инфлация. 
„Откакто се срещнахме за последно икономиката показва устойчиво подобрение. Широкото разпространение на ваксини 
се присъедини към безпрецедентните действия по паричната и фискална политика, които осигуриха силна подкрепа за 
възстановяването. Индикаторите за икономическа активност и заетост продължават да се засилват, като растежът на 
реалния брутен вътрешен продукт през тази година е на път да бъде най-бързият от десетилетия“, е казал Пауъл пред 
комисията според съобщение на Фед. 
„Инфлацията нарасна значително през последните месеци.“, посочи Пауъл, но добави, че това се дължи предимно на 
предходни ефекти, които ще отшумят и инфлацията ще спадне отново до целевото ниво от 2%. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на борите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в сряда, предаде Си Ен Би 
Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 9,24 пункта, или 0,03%, до 28 874,89 пункта. Акциите 
на технологичния конгломерат Softbank поевтиняха с 0,18%. 
От публикувания днес протокол от априлската среща на Японската централна банка стана ясно, че членовете на 
институцията са на мнение, че стимулите, особено в развитите икономики, може да доведе до по-бързо от очакваното 
възстановяване в Япония и други страни. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 8,81 пункта, или 0,25%, до 3 566,22 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Compositе отчете ръст от 18,97 пункта, или 0,79%, до 2 427,38 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши с 507,31 пункта, или 1,79%, до 28 817,07 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 12,31 пункта, или 0,6%, до 3 276,19 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 регистрира спад от 43,7 пункта, или 0,6%, до 7 298,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 7,33 пункта, или 1,33%, до 557,54 пункта. BGBX40 се повиши с 1,24 пункта, или 1,01%, до 124,16 пункта. 
BGTR30 напредна с 4,21 пункта, или 0,72%, до 592,45 пункта. BGREIT се понижи с 0,45 пункта, или 0,29%, до 153,82 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Предстоящи събития на 24 юни 
Брюксел. 

- Президентът Румен Радев ще участва в заседание на Европейския съвет. 
*** 
Ловеч. 

- От 11.00 ч. при уширението на автомагистрала „Хемус" до табелата на село Александрово ще започне инспекция 
на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова на строителството 
на магистралата. 

*** 
София. 

- От 09.30 часа Пленумът на ВСС ще проведе заседание. 
- От 09.30 часа в залата на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) ще се състои 

пресконференция, на която ще бъдат представени основните изводи от посещението на Специалния представител 
за борбата с трафика на хора към ОССЕ. 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичния общински съвет. 
- От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление на 

„Булгаргаз" за утвърждаване на цената за месец юли 2021 година. 
- От 10.30 часа в дом „Красно село" ще се състои онлайн пресконференция във връзка с проект за дигитализиране 

на писменото наследство. 
- От 11.00 ч. при лятната сцена в парк „Военна академия" ще се състои пресконференция на Музикалния театър и 

Балет „Арабеск" по повод Софийския фестивал на музикалния театър. 
- От 11.30 ч. на ул. „Свободна" № 30, район „Надежда" ще се състои церемония по отриване на Кризисен център 

„Вяра, надежда и любов". 
- От 13.00 часа в градинката пред НДК ще бъде открита изложба „Витоша - планината, която дава живот". 
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- От 14.00 часа в зала „Пресцентър" в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм 
Националната художествена галерия, ЦИК ще даде редовен брифинг.  

- От 18.00 ч. в Огледалната зала на СУ „Св. Климент Охридски" ще се проведе среща-дискусия за ролята на 
непостоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, в която ще вземат участие посланици и дипломати. 

*** 
Асеновград. 

- В Асеновград, по повод Еньовден, ще се проведе традиционният обичай „Калиница". От 09.00 ч. в грам „Св. 
Николай Чудотворец" ще бъде отслужена празнична литургия. От 10.00 ч. ще тръгне литийно шествие на малките 
калиници до параклиса „Света Богородица - Въведение" (Калничиката) и до градския парк. От 10.30 ч. в градския 
парк ще започне празнична програма с участието на детски вокални групи. От 18.30 ч. в градската библиотека 
„Паисий Хилендарски" ще се състои спектакълът „Картини оживяват с магична песен и танц на Еньовден 

*** 
Брацигово. 

- От 9.00 часа в храм „Св. Йоан Кръстител" Пловдивският митрополит Николай ще оглави празнична архиерейска 
света Златоустова Литургия. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа до 19.00 часа в Етнографския музей ще се състои ритуал за минаване през Еньовския венец за здраве. 
- От 10.00 часа в Народно читалище „Васил Левски 1937" в кв. „Горно Езерово" ще бъдат пресъздадени обичаи за 

Еньовден. 
- От 11.00 часа в Заседателната зала на Общината кметът Димитър Николов, Н.Пр. д-р Роб Диксън, посланик на 

Великобритания в България, областният управител Мария Нейкова, кметоветете на Поморие, Несебър, 
Приморско, Созопол, Карнобат, директорите на ОД МВР и УМБАЛ Бургас, представители на Районна и Окръжна 
прокуратура ще представят успешното си партньорство в подкрепа на центъра за жертви на сексуално насилие 
„Вселена". 

- От 11.00 часа в Народно читалище „Възраждане 1927" в. „Рудник" ще бъде пресъздадена традицията по Еньовден 
и ще се проведе беседа на тема: „Магията на билките". 

*** 
Варна/к.к Златни пясъци. 

- От 10.00 ч. в хотел „Интернационал", к. к. Златни пясъци, ще се състои двудневен Национален форум „Социални 
услуги, социално предприемачество и заетост" и Национална среща на социалните услуги „Социалните услуги в 
условията на пандемия, нов закон и подзаконовии нормативни документи". В събитието ще участват 
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, изпълнителният директор на НСОРБ 
Силвия Георгиева, кметът на Община Варна Иван Портних и др. 

*** 
Велико Търново. 

- В 10.30 часа на Самоводската чаршия ще започне програмата по отбелязването на Деня на лятното слънцестоене. 
- От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на кмета на община Павликени инж. Емануил 

Манолов във връзка с предстоящия празник на Общината. 
*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в конферентната зала на РУО-Видин ще се състои награждаване на ученици от дванадесети клас с 
отлични оценки на изпитите за придобиване на професионална квалификация и учителите, които са ги подготвили. 

*** 
Генерал Тошево/с. Красен.  

- От 10.30 часа в залата на Кметството Областен информационен център - Добрич ще проведе информационна 
среща на тема „Европейска подкрепа за селското стопанство". 

*** 
Добрич. 

- От 10.30 ч. в залата на кметство с. Красен ще се проведе информационна среща на тема „Европейска подкрепа за 
селското стопанство" със земеделските стопани от общините Генерал Тошево и Балчик. 

*** 
Ловеч. 

- От 8.45 часа в храм „Св. Троица" митрополит Гавриил оглави Архиерейска Златоустова света Литургия. 
*** 
Перник/с. Жабляно. 

- От 09.30 часа в Жабленския манастир „Св. Йоан Кръстител" епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит, 
ще оглави архиерейска Златоустова света Литургия, след което ще отслужи водосвет на новоремонтираните 
манастирски сгради и ще посети храм „Св. Йоан Кръстител" при язовир „Пчелина" 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на бившия кмет на Община Червен бряг инж. 
Данаил Вълов за хода на съдебни дела срещу него. *** 
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*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа на бул. „Васил Левски" № 236 (Карловско шосе) ще бъде открит нов диспечерски център на 
Електрорaзпределение Юг (част от EVN). 

*** 
Смолян. 

- От 17.00 ч. в Сесийна зала на общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Шумен. 

- От 09.00 часа в зала „Проф. В. Вичева" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Ямбол. 

- От 21.00 часа в Лятното кино на Ямбол в Градския парк ще се състои плеяда от известни изпълнители - Хилда 
Казасян, Васил Петров, Теодосий Спасов, Живко Петров, Христо Йоцов, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и 
Михаил Йосифов, ще се изявят пред ямболската публика под съпровода на Плевенска филхармония. 

Парламентарни избори 2021 
- От 11.00 часа в хотел „Анел" кандидати за народни представители от „БСП за България" за 23, 24 и 25 МИР ще се 

срещнат с културни дейци. 
- От 13.00 до 16.00 часа в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов" кандидати за народни 

представители от „БСП за България" за 24 МИР ще се срещнат с граждани. 
- От 16.00 часа в клуба на СОСЗР в „Младост" кандидати за народни представители от „БСП за България" за 23 МИР 

ще се срещнат с представители на запасното войнство. 
- От 16.00 часа на метростанция „Обеля 2" кандидати за народни представители от „БСП за България" за 25 МИР ще 

се срещнат с граждани 
- От 18.30 часа в парк „Дружба" до открития фитнес кандидати за народни представители от „БСП за България" за 

24 МИР ще се срещнат с граждани. 
  
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 150 000 българи горят с почивката в Гърция това лято 
в. 24 часа - Областни докладват на правителството: Плашат хората с машините, хиляди се регистрират на един адрес за 
изборите 
в. Монитор - Всеки седми професор "летящ" 
в. Монитор - 20 сигнала в МВР за купуване на гласове 
в. Монитор - Социалната пенсия нагоре с 5%, с нея скачат и парите по още 4 
в. Телеграф - Kътаме 60 млрд. под дюшека 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - "Марица-изток" да работи, а не миньорите да берат лавандула, обсъждат синдикатите и кабинетът 
в. 24 часа - Рекорден брой дела за корупция през 2020 г. - 274 
в. Телеграф - Новият шеф на фонд Земеделие СЪДЕН ЗА ДДС ИЗМАМИ 
в. Телеграф - Николай Малинов на СЪД ЗА ШПИОНАЖ 
в. Труд - 2,3 млн. лв. за ремонт на училища от приватизация 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Захари Карабашлиев, писател и издател: Трагикомичният политически сериал май ще свърши без 
удовлетворителен за никого финал 
в. Монитор - Емил Нешев, началник на Учебния център на Планинската спасителна служба при БЧК: От началото на 
годината са проведени над 50 спасителни акции в планината 
в. Телеграф - Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Национален борд по туризъм: МИЛИОН ЩЕ СЕ ВАКСИНИРАТ 
ЗА БЕЗПЛАТНА ПОЧИВКА 
в. Труд - Ръководителят на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов, пред "Труд": 
След пандемията на мода ще е "Зеленият туризъм" 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как да се избегнат на 11 юли клопките на машинния вот 
в. Монитор - Пътуване за никъде 
в. Телеграф - ИНФЛАЦИЯ МОЖЕ ДА СПРЕ ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЛИХВИ 
в. Труд - Икономика на прогреса - ще си научим ли урока? 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как се управлява ковид кризата, напредваме ли с ваксинациите и ще отпадне ли монополът на здравната каса - 
гост в студиото министърът на здравеопазването в служебния кабинет Стойчо Кацаров 

- Ще се разбере ли истината за катастрофата с падналия изтребител МиГ-29 и какви са възможните причини за 
инцидента - говорят експертите 
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- 13-годишно момче е пребито в социален дом в Русе - чия е отговорността и ще има ли наказани 
- 70 % от българите вярват на обществената телевизия, сочи проучване на Института „Ройтерс". 

 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

