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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът поиска държавата да стимулира ваксиниращите се 
В писмо до премиера Янев и министрите на туризма, финансите и здравеопазването Асоциацията на индустриалния 
капитал в България подкрепи предложението на Националния борд по туризъм за предприемане на комуникационна 
кампания със стимули за насърчаване на ваксинирането срещу COVID-19 в България. 
Според туристическия бранш е необходим рестарт на ваксинационната кампания чрез организиране на проактивна 
позитивна и привлекателна за българските граждани комуникационна кампания. Сред целите й трябва да са общественото 
здраве и преодоляване на пандемията COVID-19, както и създаване на възможности за осъществяване на търговски 
дейности и икономически подем. 
От Националния борд по туризъм предлагат всеки ваксиниран българин да получава от държавата ваучер на стойност 50 
лв., който да бъде използван в ресторантите и в хотелите в България (има широк кръг от услуги – атракциони, балнео и 
СПА, еднодневни екскурзии). 
 

 
 
Дават се примери от САЩ, където вече над 38 % от гражданите са напълно ваксинирани, а на местата със неупотребявани 
дози ваксини активисти, власти и фирми са започнали да предлагат различни стимули, с които да мотивират скептично 
настроените хора. Щатът Охайо всяка седмица отпуска по жребий награда от 1 милион долара – в лотарията участват 
гражданите, които вече са имунизирани. В Ню Орлиънс пък за всяка инжекция с ваксина ще се полагат по половин 
килограм лангусти безплатно. 
От своя страна АИКБ изтъква, че не само ходът на кампанията за ваксиниране срещу COVID-19, но и нагласите на българите 
по този въпрос са твърде тревожни. Резултатите от емпирични социологически изследвания проведени от „Eurofound“ 
показват критично ниско ниво на хора, които имат намерение да бъдат ваксинирани срещу COVID-19, посочват 
работодателите. 
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Данните от емпиричното социологическо изследване ясно говорят за съществуващи сериозни проблеми в комуникацията 
между официалните власти и обществото по отношение на необходимостта от масово ваксиниране в повечето страни от 
ЕС, като България е без съмнение най-тревожният случай. 
В позицията на бизнеса се подчертава, че най-големите проблеми възникват точно в областта на осигуряването на 
убедителна и ясна комуникация относно ефикасността и безопасността на ваксините. Този факт се споделя и от 
изследователите на общественото мнение на европейско ниво. 
В приложените от АИКБ графики се вижда катастрофалната разлика в нагласите на българските граждани и гражданите на 
останалите страни в ЕС. 
 

 
 
С оглед на тази безспорна за нас констатация, Асоциацията на индустриалния капитал в България смята, че трябва да бъдат 
разглеждани в диалогичен режим всички разумни предложения за промяна в съществуващите нагласи на българските 
граждани по отношение на ваксинирането срещу COVID-19, заключава писмото на работодателите. 
 
БНР 
 
√ Янев започна поредици от срещи по енергийни теми 
Служебният премиер Стефан Янев започна поредици от срещи по енергийни теми, като защитата на интересите на 
битовите и индустриалните потребители на ток, както и нормалната работа на българската енергийна система. 
Янев се срещна с представители на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, стопанската 
камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците и Асоциацията на индустриалния капитал. 
"Всички сме чувствителни, когато продуктът на енергийната система се оценява в цени. Тези цени се отразяват както в 
ежедневието, така и по отношение на крайния продукт, който се произвежда от индустрията. Търсим баланс, търсим 
възможности. В тази връзка провеждаме и серия от срещи, за да намерим пресечната точка на интереси, така че 
едновременно консуматорите - и индустриални, и битови, да бъдат осигурени и задоволени от гледна точка на цена- 
качество, а така също енергийната система да работи функционално, без напрежение и без проблеми", каза Стефан Янев.  
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Economic.bg 
 
√ 250 бългapcĸи BEЦ-a ca пpeд зaтвapянe, пpeдyпpeждaвa бpaншът 
Acoциaциятa „Xидpoeнepгия“ пocoчвa пpoблeми c нopмaтивнитe пpoмeни, пpиeти в пocлeднитe дни нa пpeдишнoтo 
пpaвитeлcтвo 
Acoциaциятa „Xидpoeнepгия“ пpeдyпpeди, чe зapaди измeнeниятa в peгyлaтopния peжим, нaпpaвeни в пocлeднитe дни нa 
пpeдишния ĸaбинeт, пpeдcтoи cпиpaнe нa paбoтaтa нa пoвeчe oт 250 вoднoeлeĸтpичecĸитe цeнтpaли (BEЦ) в cтpaнaтa. 
Cпopeд бpaншoвaтa opгaнизaция c пocтaнoвлeниeтo нa Mиниcтepcĸия cъвeт oт 23 мapт ca пocтaвeни нeизпълними 
изиcĸвaния, ĸoитo „пocтaвят пoвeчe oт 250 цeнтpaли в aдминиcтpaтивнa бeзизxoдицa, ĸoятo мoжe дa дoвeдe дo cпиpaнe 
нa BEЦ-oвeтe в Бългapия, oщe пo-гoлямo пocĸъпвaнe нa eлeĸтpoeнepгиятa и зaплaxa зa нaциoнaлнaтa cигypнocт“. 
Cъщo тaĸa, cпopeд acoциaциятa, липcaтa нa яcнa нopмaтивнa paмĸa пpяĸo зacтpaшaвa и вcичĸи ocтaнaли вoдoпoлзвaтeли 
в Бългapия – BиK дpyжecтвa, Haпoитeлни cиcтeми и индycтpиaлни пpeдпpиятия. 
Πocлeднитe пpoмeни, въвeдeни чpeз нoвaтa Hapeдбa зa изпoлзвaнe нa пoвъpxнocтнитe вoди, зaдължaвaт вcичĸи BEЦ-oвe 
дa пpeдcтaвят дoĸyмeнт зa yчpeдeнo пpaвo нa cтpoeж зa вoдoвзeмнитe cъopъжeния в peчнoтo ĸopитo, aĸo иcĸaт дa им бъдe 
пpoдължeнo paзpeшитeлнoтo зa вoдoпoлзвaнe, бeз ĸoeтo тe нe мoгaт дa paбoтят. Taĸъв дoĸyмeнт нe e изиcĸвaн пpи 
пpилoжимия дoceгa peжим зa cтpoeж нa BEЦ и нe мoжe дa бъдe пoлyчeн oт пoлзвaтeля пpи вeчe пycнaт oбeĸт в 
eĸcплoaтaция.  A тoвa oĸoнчaтeлнo блoĸиpa paбoтaтa нa ceĸтopa, зaщoтo cъглacнo нacтoящoтo бългapcĸo зaĸoнoдaтeлcтвo 
нe e възмoжнo yчpeдявaнe нa пpaвo нa cтpoeж зa вeчe пocтpoeнo cъopъжeниe, ce пocoчвa в пoзициятa нa acoциaция 
„Xидpoeнepгия“. 
B мoмeнт, в ĸoйтo cтpaнaтa нямa paбoтeщ зaĸoнoдaтeлeн opгaн и пpи pязъĸ cĸoĸ нa цeнитe нa eлeĸтpoeнepгиятa пpeз 
нacтoящaтa гoдинa, cпиpaнeтo paбoтaтa нa гoлям бpoй BEЦ-oвe мoжe дa дoвeдe дo oщe пo-гoлямo пocĸъпвaнe нa 
eлeĸтpoeнepгиятa. Дъpжaвнитe вoдни цeнтpaли cъщo нe мoгaт дa пpeдcтaвят дoĸyмeнти зa yчpeдeни пpaвa нa cтpoeж зa 
пocтpoeнитe пpeди дeceтилeтия cъopъжeния в peчнитe ĸopитa. Cъщият пpoблeм имaт и вcичĸи дpyги пoлзвaтeли нa вoди 
oт peчнитe ĸopитa. 
Acoциaция „Xидpoeнepгия“ aпeлиpa зa ĸoнcтpyĸтивeн диaлoг и peшитeлнocт oт cтpaнa нa cлyжeбния ĸaбинeт c цeл дa ce 
дaдe възмoжнocт зa cпacявaнe нa индycтpиятa и cъздaвaнe нa paбoтeщa и eфeĸтивнa нopмaтивнa paмĸa. Πpeдcтaвитeлитe 
нa paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции – Acoциaция нa индycтpиaлния ĸaпитaл, Бългapcĸa cтoпaнcĸa ĸaмapa и Бългapcĸaтa 
тъpгoвcĸo-пpoмишлeнa пaлaтa, ĸoитo ca ocнoвнитe пoтъpпeвши oт peзĸия cĸoĸ нa цeнитe нa тoĸa, ĸaтeгopичнo изpaзиxa в 
пoзиции дo oтгoвopнитe инcтитyции cвoятa пoдĸpeпa и нacтoявaнe зa бъpзa oтмянa нa cпopнитe тeĸcтoвe и ocигypявaнe нa 
нopмaлнa cpeдa зa paбoтa нa BEЦ в Бългapия. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНР 
 
√ НАП: 2800 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал във фаза 3 на програмата  
Близо 2800 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал във фаза 3 на програмата за подкрепа, съобщиха от 
Националната агенция за приходите. 
Общият размер на поисканата безвъзмездна финансова помощ е почти 30 милиона лева при общо 55 милиона налични 
по схемата. Срокът за кандидатстване изтече вчера. 
Право на подкрепа имаха компании, чиято дейност бе възпрепятствана в края на март и до определени дати през април 
заради ограничителните мерки с цел превенция от разпространение на Covid-19. 
При първите две фази на програмата бе осигурена подкрепа за 120 милиона лева. 
 
√ Министър Асен Василев започва консултации по бюджетната политика  
Министърът на финансите в служебното правителство Асен Василев започва серия от обществени консултации за 
бюджетната политика. Първата дискусия е на тема "Разходи". 
В Обществения съвет са поканени представители на секторите с най-висок дял от разходите в бюджета - 
административните структури, образователната, здравната и социалната система, МВР и други институции, ангажирани с 
опазването на обществения ред. От финансовото министерство допълват, че целта на обществените съвети е максимална 
прозрачност при формирането и управлението на държавните приходи и разходи.  
Министър Асен Василев подготвя актуализация на бюджета, която ще бъде внесена при сформирането на новия 
парламент. В нея няма да се увеличава дефицитът, но ще се преформулират държавните разходи според предварително 
направените анонси. 
 
√ 2 млрд. евро до 2027 г. по програмата „Транспортна свързаност“ 
Международен форум обсъди инвестициите в транспортна и екоинфраструктура  
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Ролята на инвестициите в транспортната, екологичната, дигиталната и индустриалната инфраструктура в България и 
региона като основа за екологична устойчивост, икономическо възстановяване и зелен преход. Това очертаха участниците 
в 16-ото издание на конференцията „Стратегическа инфраструктура и инвестиции“, която се проведе днес в София с акцент 
върху устойчиви инфраструктурни инвестиции за икономическо възстановяване и зелена трансформация.  
Специално внимание беше обърнато на транспортна инфраструктура – на възможностите за подобряване на регионалната 
свързаност и достъпност и намаляването на въглеродните емисии чрез инвестиции в устойчива транспортна 
инфраструктура.  
Кевин Чунг, старши инженер в отдел „Регионални транспортни програми“ към Европейска инвестиционна банка, която по 
думите му се превръща в основен инструмент за финансиране на Парижкото споразумение за климата, акцентира 
върху инвестициите в транспортната инфраструктура като основен лост за икономическото развитие чрез устойчивост на 
транспортната система.  
В България, по линия на Кохезионната политика на ЕС, за следващия програмен период до 2027 г. по програмата 
„Транспортна свързаност“ са осигурени близо 2 млрд. евро, обяви ръководителят на Управляващия орган на ОП 
„Транспорт“ Галина Василева. Със средствата ще се подобри състоянието на железопътния, автомобилния, морския и 
речения транспорт.  
Друг акцент от форума е енергийната инфраструктура и борбата с климатичните промени чрез енергиен преход. 
Икономистът от ЕИБ Мануел Барито заяви, че 30% от кредитната дейност на банката са насочени към проекти за 
климатично действие. Между 20 и 30 млрд. евро се инвестират в енергийни проекти, а банката може да подкрепя подобни 
инвестиции и в България по Националния план за енергетика и климат, уточни икономистът.  
Обърнато беше внимание, че на прага на икономическото и социално възстановяване публичният и частният сектор трябва 
да си сътрудничат и да използват инфраструктурните инвестиции като катализатор за трансформация на градовете, 
държавите и регионите.  
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ КЕВР: Предстои значително поскъпване на парното и топлата вода от юли  
Значително поскъпване на топлата вода и на парното ни очаква от идния месец, обяви председателят на Комисията за 
енергийно и водно регулиране Иван Иванов. 
Скокът на цената на природния газ също ще е по-голям от предвижданите в момента 4 процента. 
Цените на борсите продължават да скачат, каза изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов 
„Цените на петрола за последните шест месеца са се повишили с над 50%, също така цените на европейските газови пазари 
бележат значителен ръст последните шест месеца, като усреднената цена на борсите е скочила с над 70 процента. 
Прогнозната цена на „Булгаргаз“ за юли месец ще бъде отново по-ниска с над 10 процента от цените на европейските 
газови борси“, каза той. 
Като към това прибавим и драстичното увеличение на цените на въглеродните емисии, това, което ни очаква, е значително 
поскъпване на парното и топлата вода от юли, което ще се отнася за период от една година. 
Председателят на регулатора Иван Иванов каза: 
„Предстои приемането на решения, които предвиждат сериозно увеличение на цените, което в никакъв случай Комисия 
за енергийно и водно регулиране не го желае, но ние сме принудени, по причина че ценообразуващите елементи – тези, 
които са най-важни и най-съществени, ние сме длъжни да ги отразим така, както ги получава България от европейските 
пазари, било на петрол, било на природен газ“. 
Към момента предложението е топлоенергията да поскъпне средно с 10%, като за София се предвижда скок от 14 на сто. 
Колко повече от това ще е окончателното поскъпване ще се реши на 1 юли. Също тогава ще стане ясно дали токът за бита 
ще поскъпне с повече от заложените 3% заради ТЕЦ „Марица Изток 2“, която за да не спре работа, се очаква да бъде 
решено да продава определени количества от скъпата си електроенергия на регулирания пазар. 
 
√ Цветозар Томов: ЦИК не може да предотврати институционални саботажи за предстоящите избори  
Говорителят на ЦИК Цветозар Томов коментира, че комисията не може да предотврати институционални саботажи за 
предстоящите избори и допълни, че това е задача на всички държавни органи ангажирани с подготовката на вота: 
"Ще има опити за саботаж в секционни избирателни комисии, ще има в районни избирателни комисии. Има такива опити 
и в самата Централна избирателна комисия. Това е обстановката, при която произвеждаме тези избори. Тя никак не лесна". 
Казаното от Томов на редовния брифинг на ЦИК в отговор на журналистически въпрос предизвика остра реакция от страна 
на члена на ЦИК Георги Баханов на заседанието на Комисията. 
Георги Баханов упрекна говорителя в пристрастност и некоректност: 
"Считам, че абсолютно не е редно да се правят внушения, че ще има саботажи в секционните избирателни комисии, в 
районните избирателни комисии, и че има такива опити и в ЦИК. Призовавам г-н Томов да се въздържа от подобни лични 
квалификации и негови лични виждания по определени въпроси". 
Томово подчерта, че казаното от него е лично мнение и не ангажира ЦИК, обявявайки: 
"Никой тази страна, в повечето страни в света, може би с изключение а Северна Корея и някоя друга, не може да м забрани 
да изразявам личните си мнения публично. Ако вие смятате, че трябва да има такава забрана, то съществува пропаст между 
моите и вашите разбирания за демокрация и почтеност". 
Говорителя на ЦИК напусна залата след казаното, но секретарят на комисията Севин Солакова също възрази по време на 
брифинги да се изказват лични мнения и препоръча "само решенията на Централната избирателна комисия". 
Другият говорител на ЦИК Росица Матева подчерта: 

https://bnr.bg/post/101488220/mejdunaroden-forum-obsajda-investiciite-v-transportna-i-ekoinfrastrukturata


5 

 

"Ако не сте доволни от нашата работа като говорители, моля освободете ни". 
 
√ Проф. Ивайло Дичев: Новото правителство трябва да измие петното от челото на България  
Интервю на Людмила Железова с проф. Ивайло Дичев в предаването ''Нещо повече'' 
"Изборите на 11-и юли ще бъдат по-честни. Основният проблем е да не стане така, че ГЕРБ да ги оспори. Чисто технически 
всеки избор може да има проблеми. Изборите са честни, когато се приемат за честни". Това коментира пред БНР 
културологът проф. Ивайло Дичев.  
Според него темата за евентуален проблем с гласуването с машини се преекспонира.  
"Въпросът е да не тръгваме с голяма кошница с очаквания за след изборите. Т.нар. "партии на промяната" не си говорят 
особено. Не чувам договорки, общи позиции. Голямата въпросителна е дали ще се споразумеят да съставят правителство".  
В предаването "Нещо повече" проф. Дичев допълни, че най-важната задача на новото правителство е да измие петното от 
челото на България:  
"Много сме опозорени като държава. След историята "Магнитски", която показа на света, че сме освен бедни, но и 
крадливи, след резолюцията на Европейския парламент за върховенството на правото, ние сме в ъгъла. Плюс глупавата ни 
позиция по въпрос с Македония, плюс липсата ни на солидарност по различни теми. Международната ни позиция е доста 
слаба. Трябва да намерим начин да възстановим доброто си име. Народът ни е талантлив, има възможности, с които да 
застане на световната сцена".  
Културологът е на мнение, че промяната в страната ни няма да е лесна, защото всеки гледа себе си.  
Интервюто с проф. Ивайло Дичев можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Шефът на мини "Марица Изток" подаде оставка  
Изпълнителният директор на мини "Марица Изток" Андон Андонов е подал оставка. За "Хоризонт" той обясни, че иска да 
напусне поста по лични причини.  
Оставката все още не е приета.  
За неговото място в борда на директорите на мините би трябвало да бъде обявен конкурс или да бъде назначен временно 
изпълняващ длъжността. Дотогава Антонов ще остане на поста, който заема вече 7 години.  
Мини "Марица изток" са основният доставчик на въглища за централите от Маришкия басейн. Миналата година 
дружеството завърши със загуба от близо 30 милиона лева. Една от основните причини е, че производството е намаляло с 
близо една четвърт заради неработещите с пълен капацитет централи, чийто скъп ток е почти непродаваем на свободния 
пазар. Другата причина е, че цената на въглищата от мините не е променяна през последните 7 години.  
Мините са пряко засегнати от намаленото потребление на въглища от топлоцентралите в комплекса през последната 
година. Дружеството има генерирани 7 милиона лева загуби, но няма задължения към контрагенти, обяви инж. Андон 
Андонов: 
"Вследствие рязкото намаляване на производството в комплекса, особено от ТЕЦ "Марица изток" 2, намаляват и приходите 
на мините. Това е положението. Иначе, има открити въглища около 90 милиона тона, което никога не е било от 
основаването. Нека ръководство на енергетиката и на държавата да кажат дали бъдещето на на комплекса е поставено на 
карта. Нашата борба е мините да оцелеят, както и комплексът. Това е тема за улавянето на въглеродния двуокис и 
съхранението му, заедно с колегите от трите други централи. Лошото е, че този проект няма чуваемост в ръководството на 
енергетиката и на държавата, и ако остане само като проект, то нищо хубаво не очакват мините". 
Близо 7000 са работниците и служителите в мини "Марица изток". 
 
√ Откриват лабораторен коплекс за продукти от български растения  
Нов лабораторен комплекс се открива към департамент „Биоактивност на продукти“ в Биологическия факултет, съобщиха 
за Радио София от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проектът е с европейско финансиране чрез Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на обща стойност близо 24 млн. лева, от които над 20,2 милиона 
европейско и 3,568 млн. лв. национално финансиране. 
Комплексът включва изцяло обновени и оборудвани лаборатории по: 

• микробиологични изследвания; 

• вирусологични изследвания; 

• клетъчна и молекулярна биология; 

• вивариум с физиологична лаборатория; 

• In vitro размножаване с оранжерии за адаптиране на растения. 
Департаментът с лабораторния комплекс е брънка от целия проект, обясни пред Радио София проф. Владимир 
Димитров от Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН. 
Партньори по проекта са Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН, Агробиоинститутът при ССА, 
Факултетът по химия и фармация и Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институтът по полимери при 
БАН. Тяхното взаимодействие е посветено на идеята да се оползотворят български лечебни и ароматични растения, както 
и отпадъци от производства, свързани с обработка на такива растения, допълни проф. Димитров. 
Лабораториите са на най-високо ниво. 
Целта е в тях да се създават иновативни продукти за потребители. 
България е известна с биоразнообразието си, но изнасяме много – като сурова дрога. Проектът ще даде възможност 
растенията да се обработват в страната, да се създадат прототипи за продукти, които да се поемат от предприемачи. 
Чуйте разговора на Данаил Конов с проф. Владимир Димитров. 

https://bnr.bg/azizbiram/post/101488629/prof-ivailo-dichev
https://bnr.bg/post/101488527/otkrivat-laboratoren-kopleks-za-produkti-ot-balgarski-rastenia


6 

 

 
√ Екстремните промени на времето ще зачестяват - готова ли е България за това 
Д-р Зорница Спасова: Трябва да се актуализират предупредителните кодове и да се създаде работна група „Климат и 
здраве“ 
Климатът се променя, а промените за България са неблагоприятни. Когато има все по-чести екстремни прояви във времето, 
има и все по-големи рискове, свързани с климатичните промени. Това каза в интервю за БНР климатологът Антоанета 
Йотова. 
Анализ по отделни сектори на икономиката трябва да се превърне в оперативен план за действие, категорична е Йотова. 
„Да имаме управление на тези рискове. Друг начин за справяне с климатичните промени няма.“ 
Ще продължим да бъдем изложени на все по-чести и все по-екстремни промени във времето, подчерта Антоанета Йотова 
в предаването „Преди всички“. Най-често ще регистрираме това като нетипични явления за съответния сезон. 
Според годишния хидрометеорологичен бюлетин на НИХМ – 2019-а и 2020-а са били двете най-топли години от 1930 
година насам, поясни Йотова. 
По думите й 2 градуса повишение на средногодишната температура е „много значително повишение“. 
Средногодишното количество валежи пък е било по-малко от нормата. 
„Хубавото е, че имаме едно Средиземно море между Сахара и европейския юг, но има много тревожни факти, че този 
климат, който сме имали, вече не е същият“, коментира Антоанета Йотова. 
Рисковете за всяка страна са специфични и ние трябва да си свършим нашата си работа извън европейските политики, 
смята тя. 
„През последните години в България се наблюдава увеличение на екстремните прояви на времето с около 30%, а до 2050 
г. се очаква те да се удвоят“, коментира в предаването „Преди всички“ д-р Зорница Спасова, гл. ас. в Националния център 
по обществено здраве и анализи и научен секретар на Дружеството по медицинска география. 
Горещите вълни като екстремно метеорологично явление ще зачестят, изтъкна д-р Спасова. 
Повишението на температурите през лятото с два-три градуса води до двойно увеличение на периодите с горещо време, 
което е опасно за здравето, посочи тя. 
Това засяга най-вече хората със сърдечно-съдови заболявания, но застрашава и тези с респираторни заболявания, астма, 
диабет и психични разстройства. 
При горещи вълни се повишава смъртността, напомни д-р Спасова. 
В България това е подценявано, пренебрегвано на този етап явление, смята тя. 
Настоящата първа гореща вълна за това лято е изключително опасна, заяви Зорница Спасова. Това е така и заради резкия 
преход между по-хладното време и настоящите температури. 
Горещото време става опасно, когато се задържи повече от три последователни дни. 
Трябва да внимават и здрави хора, които се чувстват преуморени или работят до източници на топлина – в кухни или на 
открито, каза още експертът. 
Спасова съветва в горещите дни да се отложат спортовете на открито, както ида се внимава при рязко влизане в по-студена 
вода. 
Според международни доклади Югоизточна Европа и Средиземноморието ще бъдат сред най-уязвимите в Европа спрямо 
горещите вълни. При нас допълнително рисков фактор се явяват по-ниският здравен статус, по-ниските доходи и 
застаряващото население, поясни Зорница Спасова.   
Според нея е необходимо да се създаде работна група „Климат и здраве“ към Министерството на здравеопазването и план 
за защита на населението при горещо време. 
Трябва да има актуализация на предупредителните кодове, смята още д-р Зорница Спасова.  
Повече по темата чуйте в двата звукови файла. 
 
√ ЕС се обяви за диалог с Русия, среща с Путин няма да има  
Европейските лидери се обявиха за диалог с Русия по теми от взаимен интерес – това стана ясно след приключилото рано 
тази сутрин в Брюксел заседание на Европейския съвет. 
Европейският съвет очаква от руската страна повече конструктивна и политическа ангажираност, както и да спре 
действията си срещу общността и страните членки и трети страни, се казва в приетите заключения на Съвета. В тях се 
посочва необходимостта от твърд и координиран отговор на всякаква злонамерена, незаконна и подривна дейност на 
Москва, като за това се използват всички налични инструменти на ЕС. За тази цел Европейският съвет призовава 
Еврокомисията и върховния представител по външната политика да представят варианти за допълнителни ограничителни 
мерки, в т.ч. и икономически санкции. 
В документа се добавя, че лидерите остават отворени за диалог с Русия в области от взаимен интерес като климата и 
многостранни въпроси като Сирия, Либия и ядреното споразумение с Иран. 
Държавните и правителствени ръководители изразяват и съжаление за ограничаването на основни свободи в руската 
страна и все по-стесняващото се пространство за гражданското общество. 
Членовете на Европейския съвет отхвърлиха предложението на Германия и Франция за среща с президента Владимир 
Путин. 
По-рано канцлерът Ангела Меркел и президентът Еманюел Макрон защитиха предложението да се възобновят срещите и 
дискусиите с Русия на най-високо равнище 

https://bnr.bg/post/101488810
https://bnr.bg/horizont/post/101488678/merkel-trabva-i-v-evropeiskia-sauz-da-tarsim-prak-kontakt-s-putin
https://bnr.bg/horizont/post/101488678/merkel-trabva-i-v-evropeiskia-sauz-da-tarsim-prak-kontakt-s-putin
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Редовните срещи на европейските лидери с руския президент Владимир Путин бяха прекратени през 2014 година, след 
като Русия анексира полуостров Крим. Предложението на Меркел и на Макрон обаче предизвика остри разногласия в 
Евросъюза. 
 
√ ЕС: Да останем бдителни и координирани в действията си срещу Covid-19 с оглед на мутациите  
След първия ден на срещата на върха в Брюксел европейските лидери приеха заключения във връзка с пандемията от 
Covid-19, в които посочват, че трябва да останат бдителни и координирани в действията си по нейното развитие, особено 
при появата на мутациите. 
Лидерите подчертават, че дигиталният сертификат ще облекчи трансграничното движение и че страните членки ще 
прилагат системата така, че да се стигне до цялостно възвръщане на свободното движение, веднага щом 
епидемиологичната обстановка го позволи. 
В заключенията за миграцията те подчертават, че ще засилят взаимноизгодно сътрудничество със страните, които са неин 
източник, за да се облекчи натискът но външните граници на ЕС. 
"Европейският съвет осъжда и отхвърля всякакви опити на трети страни да превърнат в инструмент мигрантите за 
политически цели", заявяват лидерите. 
 
News.bg 
 
√ Санкциите по закона "Магнитски" можели да заразят цялата икономика  
"Най-страшното нещо, когато излязоха санкциите по закона "Магнитски", не бяха трите физически лица от икономическа 
гледна точка, а 64 -те фирми, които бяха включени. Това потенциално можеше да зарази цялата икономика, защото те 
имат управители, съдружници и това цялото нещо можеше да пламне". Това заяви пред bTV служебният финансов 
министър Асен Василев. 
Той напомни, че в момента нямаме парламент, който да предприеме законови действия, така че да предпази икономиката 
от тази зараза. 
Василев определи като мъдро решението на служебния кабинет да направи тесен прочит на свързаност и на база на това 
да ограничи списъка от фирми и лица и да каже на държавните дружества: "Не работете с тези лица, за да не се заразите". 
Той поясни, че само една фирма е извадена от списъка, защото там е имало фактическа грешка в Търговския регистър. 
Василев посочи, че майката на Делян Пеевски в момента се проверява. Трудно обаче можело да се каже, че майката и 
синът, които са имали много фирми заедно през последните 15 години, не са свързани лица. 
Според министъра въпреки кризата с коронавируса и някои технически проблеми ситуацията сега не е толкова сложна 
колкото през 2013 г., когато той пак е бил министър в тогавашното служебно правителство. По негови думи случващото се 
в ББР, в "Автомагистрали" и в НАП създава неустойчивост на системата. Така трудно можело да се отдели здравото от 
болното и да започне надграждане в позитивна посока. 
"НАП правят план на събираемостта на седмична база. Влизайки в министерството, ние заварихме малко над плана, малко 
под плана - в зависимост от това за кое перо данъци говорим. В момента това, което виждаме, е събираемост, която 
изпреварва плана", обясни Василев. 
Той изрази мнение, че има няколко фактора за това. Първият бил, че икономиката се развива добре и няма тежка криза. 
Вторият - че НАП е била преориентирана да работи с фирмите, които са големи получатели на обществени средства и 
такива, които има трансферно ценообразуване - т.е. големи разходи към свързани фирми в чужбина. Третото нещо, което 
НАП са започнали да правят, по негови думи е систематични проверки на големите касови наличности. Започнала е и 
активна работа с фирмите, които дължат пари към момента. Министърът обясни, че част от тези фирми вече са сключили 
планове за изплащане и са внесли пари в бюджета. Той обаква, че общият ефект от тези мерки ще доведе до допълнителна 
събираемост към края на годината от около 1 - 1,5 млрд. лв. 
Според министъра НАП е била използвана като бухалка, но в момента бизнесът е спокоен и бизнесите, които си плащат 
данъците, няма от какво да се страхуват. 
Той подчерта, че ведомството му работи с министерството на здравеопазването за подсигуряване на достатъчно средства, 
така че третата вълна на коронавируса, която по негови думи е почти сигурна, да бъде правилно управлявана и финансово 
подсигурена. 
 
√ ВСС прекрати мандата на двамата подали оставки 
Пленумът на ВСС обяви оставките на двамата и взе решение за прекратяването на мандата им от 1 юли, съобщи "24 часа". 
Двамата не присъстваха на заседанието, защото са в отпуск. 
Припомняне, че те поискаха да напуснат заради критиките за модел на съдебната карта, който предвиждаше закриване 
на 55 районни съдилища, превръщането им в териториални отделения и промяна на подсъдността. Моделът, на който 
двамата бяха координатори, беше много критикуван от адвокати, юристи, кметове и граждани. 
Красимир Шекерджиев е подал заявление за възстановяване във Върховния касационен съд (ВКС) като наказателен съдия, 
а Боряна Димитрова - в окръжния съд в Бургас. Тя беше негов председател преди да влезе във ВСС. 
Молбите за възстановяване на длъжност ще бъдат разгледани от СК на ВСС на 29 юни. 
 
√ Вечният кризисен мениджър на Европа напуска сцената  
"По-рано тази година базираната в Ню Йорк компания за политически консултации Eurasia Group предупреди за десетте 
най-големи геополитически рискове за 2021 г. В допълнение към социалната поляризация на Америка, социалните 

https://news.bg/politics/ms-s-tyasno-reshenie-za-svarzanost-po-magnitski-kam-darzhavni-firmi.html
https://news.bg/politics/komisiya-shte-razgleda-svarzana-li-e-irena-krasteva-s-delyan-peevski.html
https://news.bg/politics/asen-vasilev-chrez-firmi-koito-poluchavat-golyam-darzhaven-resurs-veroyatno-se-kupuvat-izbori.html
https://news.bg/politics/asen-vasilev-chrez-firmi-koito-poluchavat-golyam-darzhaven-resurs-veroyatno-se-kupuvat-izbori.html
https://www.24chasa.bg/
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последици от пандемията, изменението на климата и китайско-американското напрежение, авторите изброиха рисковете 
и предстоящото напускане на германския канцлер след изборите за Бундестага през месец септември ", коментира 
швейцарският вестник "Нойе Цюрихер цайтунг". 
"Благодарение на Ангела Меркел Европейският съюз запази целостта си по време на кризата с Covid-19", се казва в 
изследването. Канцлерът е осигурил прилагането на Европейския фонд за икономическо възстановяване в размер на 750 
милиарда евро. Сега общността на държавите се сблъсква с вакуум на властта, който френският президент Еманюел 
Макрон не може сам да запълни. 
Европейският популизъм ще се събуди от хибернацията си. Вероятни са нови битки за разпределението на средства между 
икономически силни и слаби страни-членки на ЕС. А своенравната Турция ще бъде много по-трудно да се укротява без 
Меркел като "силен преговарящ". 
"Напускането на Меркел риск ли е за европейската сигурност? Несъмнено Меркел, която е на поста си от 2005 г. и по този 
начин е най-дългогодишният европейски лидер, остави своя отпечатък върху континента", казва журналистът Даниел 
Стайнфорт. 
Преди всичко това е свързано, че Меркел ръководеше толкова дълго икономически най-силната и най-населената 
държава-членка от ЕС. Мнозина в Брюксел отбелязват заслугата на канцлера за това, че е запазила ЕС от колапс в трудни 
години. Има ли буря в ЕС сега само защото пилотът в Берлин слиза от кораба? " 
Когато Меркел напусне европейската сцена, тя няма да остави зад себе си ЕС, който е в мир със себе си. Дълбоките кризи 
от последните години - кризата с еврото през 2010 г., миграционната криза от 2015 г. и кризата Covid-19, която започна 
през 2020 г. - не бяха преодолени, но в най-добрия случай стабилизирани. Присъединяването на Крим от Русия и "Брекзит" 
все още отеква. Напоследък в някои държави-членки на ЕС конфликтът относно принципа на върховенството на закона 
ескалира, отбелязва вестникът. 
Сплотен ЕС, функциониращ европейски единен пазар отдавна са държавни цели на Германия. Всеки друг правителствен 
ръководител вероятно би взел същото решение. Но какви други идеи имаше Ангела Меркел за Европа, остава странно 
неясно и до днес, загрижени само за управление на дефицита и предотвратяване на нещо по-лошо? Евродепутатите 
Ламсдорф и Булман се оплакват, че на канцлера липсва политически компас и никога не е разработил визия за бъдещето 
на Европа, коментира "Нойе Цюрихер цаитунг". 
 
Investor.bg 
 
√ Подготвят се промени за специализациите в здравеопазването 
Предвижда се специализантите, обучавани по държавна поръчка, да не са задължени да работят на определено място 
след завършване на обучението си 
Подготвят се промени в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в Наредбата за 
изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. Това заяви министърът 
на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров по време на видеоконферентна среща с председателите на Българския лекарски 
съюз и Българския зъболекарски съюз, ректорите на МУ София и МУ Варна, специализанти, лекари и др. 
"Целта ни е да променим правилата за специализация така, че да станат по-добри и по-човешки“, посочи министърът.  
В рамките на разговора участниците обсъдиха промените и се съгласиха да предложат изменения в двата нормативни 
акта, съобщават от здравното министерство.  
„Миналата седмица в Пловдив разговарях с млади лекари и специализанти и те изложиха проблемите, които стоят пред 
тях - възнагражденията, мястото на специализация, броят на местата, финансирани от държавата, липсата на контрол върху 
качеството на обучението. Споделиха ми, че на места обучението не се провежда както трябва и не покрива изискванията“, 
посочи здравният министър. Той беше категоричен, че са необходими изменения в нормативната база, така че правилата 
да отговарят на нуждите и на специализантите, и на обучаващите ги. 
Промените в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването целят оптимизация 
на процеса по определяне и финансиране на местата за специализанти, финансирани от държавата. Вече ще се отчита 
заявеният интерес на кандидатите за специализация, а местата, финансирани от държавата, ще се утвърждават 2 пъти в 
годината. 
Разписани са конкретни срокове за всеки етап от процеса по утвърждаване и заемане на местата. Предвижда се 
специализантите, обучавани на места, финансирани от държавата, да не са задължени да работят на определено място 
след завършване на обучението си. 
С промените в Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти 
и специализанти, ще се оптимизират критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да могат да 
извършват дейности по обучение на студенти и/или специализанти. С измененията ще се облекчи и процедурата по 
проверка на съответствието с критериите. Това стана ясно още по време на видеоконферентния разговор. 
Участниците в срещата поеха ангажимент да изпратят в Министерството на здравеопазването своите предложения за 
промени в двата нормативни акта. 
 
√ Mercer: София остава достъпен град като цена на живот 
Представянето на София е доста стабилно спрямо последните години, въпреки че има промяна в класирането, посочи 
Слагин Паракатил от компанията  
В класацията на Mercer на най-скъпите градове за живот в света София е на 165-то място, след като миналата година 
българската столица зае 180-то. 

https://www.investor.bg/analizi/91/a/sofiia-ostava-nai-evtina-v-evropa-za-chujdencite-no-cenite-se-pokachvat-330397
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„Представянето на София е доста стабилно спрямо последните години, въпреки че има промяна в класирането. От гледна 
точка на цени мястото на столицата е стабилно. Промяната се дължи на оскъпяването на българската валута спрямо 
щатския долар. Тази тенденция виждаме и в повечето градове в еврозоната“, коментира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, 
в предаването „В развитие“ Слагин Паракатил, директор и старши консултант в Mercer. Той допълни, че София е един 
достъпен град като локация. 
Класацията включва общо 209 града по света, а начело застава Ашхабад, Туркменистан. През 2020 г. Ашхабад бе на второ 
място в класацията, така че не е изненада, че сега е на челна позиция, измествайки Хонконг. Бейрут прави голям скок от 
45-то място миналата година до трето в тазгодишната класация. Според Слагин Паракатил тези скокове в позициите са 
напълно очаквани. 
„При Ашхабад имаше сериозна инфлация и недостиг на валута и тези два фактора се отразиха и на цените на различни 
стоки. По отношение на Бейрут, за съжаление, политическата и икономическата нестабилност последните години доведе 
до много трудности, а пандемията също даде своето отражение - там имаше недостиг на продукти. Накрая експлозията, 
която се случи на пристанището в Бейрут миналата година, също се отрази, и то доста сериозно“, посочи той. 
По думите му в момента ефектът на инфлацията не е много голям. „Ако сравняваме март миналата година и март тази 
година – класацията е относително стабилна. Основен фактор в привлекателността на градовете са разходите за живот, но 
това не е единственият критерий, напомни директорът на Mercer. 
Той потвърди, че разходите за живот са важни и понякога са решаващ фактор за оценката, но влияние оказват и много 
други фактори. Такива са например данъчното облагане, качеството на живот в града и достъпността. „Всички тези фактори 
добавят стойност и увеличават привлекателността на града“, добави Слагин Паракатил. 
Друг основен фактор с тежест в оценката е това дали има достатъчно здравни заведения в региона и колко добре е развита 
медицината на даденото място. 
„По този критерий европейските градове поддържат много висок стандарт, но трябва да отчетем и дали една локация, 
като Виена или Цюрих например, не е прекалено скъпа. Тогава идва въпросът дали не е по-разумно да се инвестира в друга 
локация, която има по-малки разходи, но пък качеството на живот е по-ниско“, коментира Паракатил. 
Според него е важно да има комбинация от нормални данъци, качество на живот, климат, разходи за живеене и достъп 
до съответните ключови специалисти. 
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев: Търсим баланс между цените и стабилността на енергийната система  
Правителството ще търси баланс между цените на електроенергия и стабилното функциониране на електроенергийната 
система. 
Това обяви министър-председателят Стефан Янев, който се срещна с работодателските организации, за да обсъдят казуса 
около държавната ТЕЦ "Марица изток 2", електроенергия от която трябва да бъде включена на регулирания пазар от 1 
юли. В противен случай тази мощност трябва да спре работа от 1 юли. 
На среща при премиера синдикатите вече настояха централата да продължи да работи. Според работодателите 
спасяването на държавния ТЕЦ щяло да бъде за сметка на потребителите чрез доплащане през новия регулаторен период 
от 1 юли. 
"Всички сме чувствителни, когато в крайна сметка продуктът на енергийната система се оценява в цени, тези цени 
се отразяват както в ежедневието, така и по отношение крайния продукт, който се произвежда от индустрията, 
търсим баланс, търсим възможности и в тази връзка провеждаме и тази серия от срещи, за да намерим пресечната 
точка от интереси, така че едновременно консуматорите - и индустриални, и битови, да бъдат осигурени и 
задоволени от гледна точка на цена - качество, а така също и енергийната система да работи функционално и без 
напрежение и без проблеми", каза служебният министър-председател Стефан Янев. 
 
√ Министърът на туризма: До седмица очакваме да бъдат отворени и други гранични пунктове с Гърция  
Започваме с една много усилена подготовка в туристическия сектор този сезон. Тази година е далеч по-трудна и от 
предишната, но аз съм убедена и знам, и съм го видяла на място, че нашият туристически бизнес е готов със своя качествен 
туристически продукт. Това коментира в "Денят започва" министърът на туризма Стела Балтова. 
Министърът коментира проблема с пътуващите към Гърция българи, на които се налага да чакат часове наред, докато 
преминат през граничен пункт "Кулата". 
Водят се разговори за отваряне и на други гранични пунктове освен "Кулата" и аз съм убедена, че много скоро - до 
седмица или до няколко дни, този проблем ще бъде преодолян. Не решен, но преодолян, подчерта министърът.  
Гръцката позиция е, че правенето на тестове на граничните пунктове е причината за този проблем, допълни Балтова. 
Относно проблема с дейността на един от най-големите гръцки туроператори, Балтова коментира, че не знае какъв е броя 
на засегнатите българи, но министерството на туризма внимателно следи ситуацията. 
Още миналата седмица изпратих писмо до гръцкия министър на туризма. В действителност, не се касае за временен 
проблем, той от доста време се е наслагвал, но в никакъв случай фирмата не е в ликвидност и не трябва да се насажда 
такова притеснение, категорична е Балтова. 
Гръцкият министър ме увери, че всички българи, които са настанени там, ще могат да изкарат своята почивка, допълни 
Балтова. 
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За съжаление обаче, гръцкият туроператор няма гаранционен фонд, призна министърът. Тя обясни, че в България за 
създаването на гаранционен фонд се правят проучвания още от 2003 г. Сега, ако бизнесът прецени, може отново да се 
повдигне този въпрос и да се обсъди, каза Балтова. 
Относно подготовката за летния сезон у нас, тя обясни, че над 120 експедиенти от Германия са били на посещение в 
България тази седмица. Това, което се каза е, че в действителност качеството трябва да бъде издигнато отново в култ, но 
най-важното е гъвкавостта. Хората, които работят в този сектор са отдадени на това, което правят, убедена е министър 
Балтова. 
И българите, и чужденците, са добре дошли и ще бъдат прието по един и същи начин, подчерта тя. 
Министърът коментира още, че се очаква облекчаване на още мерки за туристите. 
Всеки момент имам уверението от здравния министър, че ще бъде увеличена възрастта за влизане на деца без PCR 
тест, надявам се това да стане още днес. 
Съвсем скоро предстои улесняване на условията за влизане, подчерта Балтова. 
Според нея, ваксинирането трябва да се превърне във фирмена политика и в България вече има много добри примери в 
тази посока. 
В "Албена" вече има стикери за ваксиниран персонал, работим и по здравен протокол за влизащите туристи и как ще се 
процедира в случай на заразено лице, обясни Балтова. 
75% от персонала на "Албена" е ваксиниран срещу COVID-19 
Министърът на туризма коментира и мерките за подпомагане на бранша от страна на държавата. 
Днес в 10 ч ще имаме среща с участието на вицепремиера и социален министър Гълъб Донев, министрите на 
икономиката и финансите, както и представители на туристическия сектор, и ще представим мерки от 
икономически и финансов характер за бизнеса, обясни Балтова. 
Вече имаме близо 30 плажа с безплатни чадъри и принадлежности, на много други цените са между 1 и 6 лева, обясни 
министърът. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ КЕВР: Принудени сме да увеличим значително цените на природния газ и топлинната енергия от 1 юли  
Рязкото увеличение на международните цени на природния газ, на петрола и на квотите за въглеродни емисии 
принуждават регулатора от 1 юли да увеличи значително цените на природния газ и на топлинната енергия. 
Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. 
Днес КЕВР проведе заседание, на което утвърди цена за месец юли 2021 г., по която "Булгаргаз" ще продава природен газ 
на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 
Предложената цена на природния газ от 1 юли 2021 г. е да бъде в размер на 46,88 лв./кВтч без цени за достъп, пренос, 
акциз и ДДС. 
Според изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов независимо от международните пазари цената, която 
„Булгаргаз“ ЕАД ще предложи за юли, ще бъде с над 10% по-ниска от цените на европейските газови борси. 
От изнесените от него данни стана ясно, че за последните 6 месеца международните цени на петрола са се повишили с 
над 50% и са достигнали 75 щатски долара/барел. 
"Регулаторът няма друг избор, освен да отчете влиянието на актуалните котировки на ценообразуващите 
елементи петрол и природен газ на международните пазари, тъй като България ги получава изцяло от внос", 
коментира още Иванов. 
 
√ Левон Хампарцумян: В момента има повече депозити, отколкото кредити  
В момента има повече депозити, отколкото кредити. Когато икономиката тръгне нагоре, тези пари ще се използват. Това 
заяви в "Денят започва" банкерът Левон Хампарцумян. 
Това, което правят Министерството на икономиката и ББР в новите си амбиции, е да раздадат пари на фирми, които имат 
перспектива за растеж. Това би спомогнало за възстановяване на икономиката, допълни банкерът. 
По думите му в момента световната икономика се пренарежда. 
Той оцени, че финансовата система е подготвена за лоши кредити, тъй като банките имат достатъчно капитал. Банките ще 
се опитат да намерят начин кредитите да бъдат разсрочени, да бъдат предоговорени условията. Няма нищо 
обезпокояващо, това е част от нормалния икономически цикъл, коментира Хампарцумян. 
 
√ Какви грешки допускат в речта си политиците?  
Как говорят нашите политици? Защо продължават да говорят на диалект? Защо казват "ваксинирвам" вместо "ваксинирам" 
и "коментирвам" вместо коментирам". Защо продължават да използват глагола "входирам". Търсим отговор на въпросите 
за грешките в езика на политиците от езиковеда проф. Владко Мурдаров, който пък ги съветва повече да четат 
художествена литература. 
Професор Владко Мурдаров започва разговора с многобройните грешки, които политиците допускат при употребата на 
глаголите. Според него "мекането" изключително много дразни хората. Появило се е под влияние на западните 
диалектите. 
"Знаеме, можеме, правиме, например. Общо взето това не са много глаголи, но пък за сметка на това те много често 
се употребяват и това дразни. Разбира се, това "-ме" трябва да се превърне само в "-м". Тоест знаем, можем, правим", 
казва езиковедът проф. Владко Мурдаров. 

https://bntnews.bg/news/75-ot-personala-na-albena-e-vaksiniran-sreshtu-covid-19-1158863news.html
https://bntnews.bg/news/ministarat-na-turizma-do-sedmica-ochakvame-da-badat-otvoreni-i-drugi-granichni-punktove-s-garciya-1160337news.html
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Политиците често използват неправилно тройка глаголи, обяснява още проф. Мурдаров. Това са вляза, сляза и изляза, 
които за съжаление стават - влезна, слезна и излезна. Много често бъркат и глаголите с чуждата наставка -ира. И става 
ваксинирвам вместо ваксинирам или имунизирвам вместо имунизирам. 
"Искам да ви обърна внимание на един глагол, който страшно често се греши и това е компрометирам. Тук няма друга 
грешка - грешката е, че в "компроментирам", изведнъж, неочаквано се появява това "Н" и аз даже си мислих дали това 
"компроментирам" не идва може би от "менте". 
Политиците използват и глагол, който изобщо не съществува в българския език, казва проф. Мурдаров, това е 
"предреждам". Правилно е пререждам. Използват и русизма "считам" като правилното е "смятам". 
Част от политиците пък потъмняват крайните гласни в думите. И така "учителите" става "учитилити". 
"Това е доста често срещано явление, защото все пак и от Източна България доста хора се изказват публично, така 
че и те ни предлагат подобни форми", казва проф. Мурдаров. 
Професорът още помни момента, когато в парламента се появява думата "входирам". Привнесена е от юристите в 
парламента и заразява всички. 
"Тогава ние езиковедите скочихме и казахме "няма такъв глагол", само че вижте какво се получи - вижте сега всички в 
момента входират всякакви документи, аз разбирам, че това е да се нанесе входящия номер, но защо да не бъде 
"подавам", каза проф. Мурдаров. 
За разлика от по-предишните години обаче сега езиковедът открива нараснала агресия в езика на политиците. 
"Ставаме все по-груби, все по-непримирими, изпълнени с омраза към човека, с когото говорим и това е ужасно", каза 
проф. Мурдаров. 
Най-лошото е, че тази агресия в речта заразява децата и те също започват да употребяват думите на хората от екрана. 
"Общото ми впечатление е, че грешките са страшно много. Не им обръщаме внимание, защото следим преди всичко 
съдържанието на речта, но все пак, когато застанеш пред публика и започнеш да говориш публично, тогава наистина 
трябва да мислиш повече и за формата, защото тя също те представя", казва проф. Мурдаров. 
Сега, пред прага на нови избори, проф. Мурдаров съветва депутатите - да четат повече художествена литература и повече 
да мислят как говорят. Той разказва и, че някога имало идея на Института за български език да се организират курсове за 
политиците в парламента, като им се обяснят основните норми на българския език. Курсовете започнали, но замрели. 
 
Мениджър 
 
√ Радев за еврочленстовото на Северна Македония: Няма да позволим да ни бъдат извивани ръцете  
„Няма и да позволим да ни бъдат извивани ръцете с лобиране, с медиен и политически натиск“,“. Това заяви държавният 
глава Румен Радев в Брюксел преди заседанието на Европейския съвет по повод еврочленството на С. Македония, 
съобщиха от президентството. 
По думите му въпреки неимоверния натиск от европейските партньори именно на днешния Европейски съвет да се  даде 
ход на преговорите за членство на Република Северна Македония, в последния момент тази точка е отпаднала от дневния 
ред на заседанието. 
Радев посочи, че страната ни държи политиката на разширяване на ЕС да се основава на зачитането на Копенхагенските 
критерии за членство. „Не можем да подминем дискриминацията на граждани в нашата съседка само заради тяхното 
самоопределяне като българи, което в разрез с европейските ценности и принципи и няма как да кажем „да“, преди да 
сме видели устойчиви механизми за изкореняване на изопачения разказ и преднамереното отношение към България от 
учебниците, музеите, паметниците до медиите и държавната политика“, заяви президентът. 
Румен Радев подчерта също така, че България не може да подкрепи началото на преговорите за членство в ЕС за Република 
Северна Македония и „преди да сме убедени, че нашата съседка няма да гради своята идентичност върху кражбата на 
българската история“. „Нека да е ясно, хората в Република Северна Македония са наши братя и ние сме длъжни да им 
помогнем както винаги сме го правили. България остава отворена за бързи резултати и двустранни преговори в интерес 
на гражданите на двете страни. Време е да се разбере от всички, че единствено от ангажирането  и резултатите в диалога 
с България зависи ускоряването на европейската перспектива за нашата най-близка страна“, посочи още президентът 
Румен Радев. 
„На миналия Европейски съвет през месец май заварих България в изолация, сочена с пръст и обвинявана за блокирането 
на преговорите с Република Северна Македония и Албания. Служебното правителство положи огромни усилия да навакса 
годините, в които нашите партньори така и не успяха да чуят смислена, аргументирана българска позиция на високо ниво“, 
каза още държавният глава. 
Държавният глава припомни също така, че е провел множество лични срещи и разговори както с представителите на 
европейските институции – Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския съвет, така и с президенти, 
премиери и министри на външните работи на редица страни. „Вярвам, че те разбраха, че упреците към България са 
неоснователни, че имаме ясна позиция за намиране на изход от този проблем и че държим на надеждни гаранции, на 
устойчиви и необратими резултати в двустранните отношения“, посочи Румен Радев. Президентът призова за излизане от 
фамилиарната дипломация пред камерите и за фокусиране върху прагматични решения в диалога между България и 
Република Северна Македония. 
По думите на на президента, за този месец и половина България е доказала, въпреки международния натиск, че е 
отговорен член на Европейския съюз и няма да допусне внасянето на нови проблеми в него. „Нека не бъдем наивни, сега 
успяхме не само да отложим тази точка от дневния ред на Европейския съвет, но и да отхвърлим натиска за обвързване на 
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началото на преговори за членство на Република Северна Македония с календарен график и срокове“, посочи Румен 
Радев. 
 
√ Депутатите остават без 213 безплатни паркоместа до Народното събрание  
Общинските съветници на София премахват безплатните 213 паркоместа за депутатите. Предложението беше направено 
от председателя на транспортната комисия Карлос Контрера и беше подкрепено от 52-ма общински съветници, докато 
двама гласуваха с "въздържал се", предава БНР.  
Паркингът до катедралния храм "Александър Невски" се ползваше по споразумение между Общината и Народното 
събрание от 2007 г. насам, като за 185 места НС е плащало по 100 лева месечно на паркомясто без ДДС.  
Сега Народното събрание ще може да сключи договор с "Центъра за градска мобилност" за до 50 места в синя зона, но на 
площада при бившия Партиен дом.  
 
√ От 1 юли влизат в сила новите ДДС правила в електронната търговия  
От 1 юли онлайн търговците ще могат да използват електронна система за обслужване на едно гише - one-stop shop (OSS), 
напомнят от НАП.  
Чрез нея пpeдпpиятиятa, извъpшвaщи онлайн пpoдaжби могат дa ce peгиcтpиpaт за целите на ДДС по електронен път в 
една държава членка за всички извършвани от тях вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на услуги 
към крайни клиенти с място на изпълнение в друга държава членка. За новите специални режими онлайн търговците, 
установени на територията на страната, могат да се регистрират през Портала за електронни услуги на НАП чрез 
квалифициран електронен подпис. 
От НАП обръщат внимание, че в случаите, при които фирма, която не е установена по седалище и адрес на управление на 
територията на страната и е регистрирана по ЗДДС за целите на дистанционните продажба на стоки и е избрала да се 
регистрира за „режим в Съюза“ в държавата членка, в която е установена, и е подала в тази държава членка до 30 юни 
2021 г. заявление за регистрация, следва да уведоми за този избор по електронен път компетентната структура на НАП.  
Срокът за това е 30 юни 2021 г., включително. В случаите, в които фирмата е уведомила по електронен път компетентната 
структура на НАП за регистрацията си за „режим в Съюза“ в държавата членка, в която е установена, и иска да прекрати 
регистрацията си по чл. 98 или 100, ал. 3 от ЗДДС, не е необходимо да подава и заявление за прекратяване на 
регистрацията, допълват от НАП. 
В този случай, в 7-дневен срок от постъпване на уведомлението по електронен път, Агенцията извършва проверка на 
основанието за дерегистрация. В случаите, когато е налице основание за дерегистрация, то тя се счита от 30 юни 2021 г. От 
НАП напомнят, че когато бъде прекратена регистрация по ЗДДС, заедно със справка-декларацията за последния данъчен 
период фирмата трябва да подаде и протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от ЗДДС по образец. 
Повече за новите правила за ДДС в електронната търговия след 1 юли 2021 г. може да намерите в обяснителни бележки, 
които имат за цел да осигурят по-добро разбиране на някои части от законодателството на ЕС в областта на ДДС. 
Допълнителна информация е достъпна и в рубриката „ДДС при електронна търговия в ЕС“ в сайта на Агенцията, както и на 
телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор.  
 
√ "Булгаргаз" предлага по-високи цени на природния газ от 1 юли  
"Булгаргаз" предлага цената на природния газ от 1 юли да бъде 46,88 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), 
съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това е с 1,61 лв. по-скъпо от утвърдената за месец юни цена 
от 45,27 лв./MWh. 
КЕВР днес проведе открито заседание, на което обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за 
утвърждаване на цена за юли, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на 
лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.  
"След внасянето на заявлението на 10 юни котировките на петрола и на петролните продукти и цените на европейските 
газови пазари продължават да се повишават в резултат на нарасналото търсене на тези горива", заяви  изпълнителният 
директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов.  
От изнесените от него данни стана ясно, че за последните 6 месеца международните цени на петрола са се повишили с 
над 50% и са достигнали 75 щатски долара/барел. За същия период осреднената цена на природния газ е нараснала със 
70 на сто - от 16 евро до над 28 евро/MWh. 
"Независимо от това цената, която "Булгаргаз" ЕАД ще предложи за юли, ще бъде с над 10 процента по-ниска от цените на 
европейските газови борси", каза още изпълнителният директор на дружеството.  
Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изрази тревогата на регулатора, че високият ръст на цените на горивата 
неизбежно ще наложи сериозна корекция в ценовите решения, които Комисията предстои да приеме на 1 юли, както по 
отношение на цената на природния газ, така и за цените на топлинната енергия. 
"Данните за рязкото увеличение на цените на природния газ и на петрола на международните пазари, както и ценовият 
ръст на квотите за въглеродни емисии означават, че регулаторът предстои да приеме решения, с които от 1 юли се 
предвижда сериозно увеличение на цените за потребителите на природен газ и на топлинна енергия. Това са трудни и 
крайно нежелани от КЕВР решения, тъй като те ще се отразят негативно на потребителите, и регулаторът е напълно наясно 
с това. В същото време регулаторът няма друг избор, освен да отчете влиянието на актуалните котировки на 
ценообразуващите елементи петрол и природен газ на международните пазари, тъй като България ги получава изцяло от 
внос", посочи Иванов. 

https://nra.bg/wps/wcm/connect/nra.bg25863/e87f1fcc-1665-413e-b714-57340718b38a/vatecommerceexplanatory_28102020_bg.pdf?MOD=AJPERES
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Очаква се на 1 юли "Булгаргаз" ЕАД да представи в КЕВР актуализирано заявление с отчетна информация към 30 юни за 
цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове, както и информация за средномесечния обменен курс за 
конвертиране на евро в щатски долари за юни. 
 
√ Еврокомисията одобри плановете за възстановяване на 12 страни членки на ЕС  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приключи в сряда първия етап от посещенията си в 
столиците на 12 държави членки на ЕС, чиито национални планове за икономическо възстановяване от пандемията бяха 
одобрени, предаде БТА. 
От средата на миналата седмица Фон дер Лайен посети Португалия, Испания, Дания, Гърция, Люксембург, Австрия, 
Словакия, Италия, Латвия, Германия, Франция и Белгия. Тя обиколи столиците с "присъдата" на Брюксел за плановете им 
за възстановяване и устойчивост след Ковид-19. 
Във всяка страна председателката на ЕК обяви сумата, която се отпуска на съответната държава по "Следващо поколение 
ЕС" (NextGenerationEU) - историческия инструмент за възстановяване на блока на обща стойност 750 милиарда евро за 
периода 2021-2026 година. 
Италия ще получи най-много - 191,5 милиарда евро, от които 68,9 милиарда евро безвъзмездни средства и 122,6 милиарда 
евро заеми. 
"Това действително е възможност за едно поколение да инвестира в силата на Италия, за да се превърне Италия в двигател 
за растеж в Европа", каза във вторник Фон дер Лайен в Рим. 
Ударът от пандемията върху италианската икономика, третата по големина в еврозоната, бе особено тежък и я потопи в 
рецесия, каквато страната не е преживявала след Втората световна война - спад на брутния вътрешен продукт (БВП) с 8,9% 
за 2020-а. 
Европейската комисия констатира, че италианският план предвижда 37% от разходите за проекти, които подкрепят 
климатичните цели, включително мащабна програма за обновяване с цел повишаване на енергийната ефективност на 
сградите. Една четвърт от парите ще отидат за инвестиции в дигитализация. 
Механизмът за възстановяване и устойчивост, по-голямата част от "Следващо поколение ЕС", ще подпомогне реформи и 
инвестиции на държавите чрез заеми и безвъзмездни средства. Целта е да се смекчат икономическите и социалните 
последици от коронавирусната пандемия, както и европейските икономики и общества да станат по-устойчиви и да се 
подготвят по-добре за предизвикателствата и възможностите на "зеления" и "цифровия" преход. 
Фон дер Лайен посети най-напред Португалия, която е ротационен председател на ЕС. Лисабон първи официално предаде 
плана си - още на 22 април. За страната е одобрен пакет на стойност 16,6 милиарда евро, от които 13,9 милиарда евро 
безвъзмездни средства и 2,7 милиарда евро заеми. Премиерът Антониу Коща получи похвала за свършената работа. 
Според шефката на ЕК първите средства могат да потекат към Португалия още през юли. 
В Испания Фон дер Лайен обяви одобряването на безвъзмездни 69,5 милиарда евро, които ще изиграят ключова роля, за 
да може страната да излезе по-силна от пандемията. Страната ще получи втория по размер пакет след Италия - общо около 
140 милиарда евро. 
"Този план ще доведе до дълбока трансформация на испанската икономика, ще я направи по-зелена, по-дигитална, по-
устойчива. Одобрихме този план, защото той е амбициозен, прозорлив и ще допринесе за изграждане на по-добро бъдеще 
за испанския народ", заяви тя от Мадрид. Сред акцентите в испанския план е силното развитие на производството на 
електромобили. 
Дания ще вземе 1,5 милиарда евро грантове, Люксембург - 93 милиона евро, а на Гърция ще бъдат отпуснати общо 30,5 
милиарда евро. 
Южната ни съседка получи "зелена светлина" за плана си на 17 юни, когато Фон дер Лайен посети Атина. 
"Вярвам, че това е последното действие от кризата, предизвикана от пандемията, и първото действие от една нова ера", 
заяви тогава гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в древната Агора. 
Гърция планира да използва значителна част от средствата за пълна дигитализация на обществените услуги и предприятия, 
модернизация на болниците и други. 
Австрия ще получи 3,5 милиарда евро, Словакия - 6,3 милиарда евро, Латвия - 1,8 милиарда евро, а Германия - 25,6 
милиарда евро. 
В плана на най-голямата европейска икономика силно са застъпени проекти, които допринасят за постигането на целите в 
областта на климата. Очаква се към тях да бъдат насочени 42% от средствата от ЕС. Други 52% вероятно ще бъдат похарчени 
за проекти, предназначени да насърчат цифровата трансформация на страната. 
В Париж Фон дер Лайен обяви, че Франция ще вземе 39,4 милиарда евро безвъзмездно, а в Белгия тя огласи, че ЕС ще 
отпусне 5,9 милиарда евро грантове. 
Съветът на ЕС има четири седмици да приеме предложението на Комисията за всички одобрени планове. Утвърждаване 
от Съвета би позволило изплащането на процент от предварителното финансиране, а останалата част от средствата ще се 
предоставя в съответствие със задоволителното изпълнение на основните етапи и цели. 
България по предварителни изчисления ще може да се възползва от около 6,217 милиарда евро грантове и 4,549 милиарда 
евро заеми. Президентът Румен Радев увери миналата седмица председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, че 
страната ни ще представи плана си през юли. 
Още преди финализирането на документа обаче бяха отправени призиви за преразглеждане на някои негови елементи. 
Конфедерацията на българския туристически бизнес, например, апелира представянето му в Брюксел да се забави, докато 
секторът не намери "своето много ясно, систематично, дефинирано и защитено с конкретни бюджетни разчети място". 



14 

 

Критериите за разпределяне на 70% от безвъзмездните средства между държавите членки взимат предвид населението 
на съответната страна, реципрочната стойност на нейния БВП на глава от населението и средното равнище на безработица 
през последните 5 години преди пандемията спрямо средното за ЕС. За останалите 30% показателят за безработицата се 
заменя със загубата на реален БВП през 2020 година и кумулативно за периода 2020-2021 година. 
 
√ Еврокомисията дава 167 млн. евро безвъзмездно за газовия терминал в Александруполис  
Проектът за изграждане на терминал за втечнен газ край източния гръцки град Александруполис ще получи 167 млн. евро 
от европейските фондове. Средствата са под формата на безвъзмезден грант, обяви Европейската комисия. 
Решението на Еврокомисията е заради планове на гръцкото правителство терминалът да сее използва и за водород. 
Както е известно 20% дял в проектната компания има и българският газов оператор Булгартрансгаз, както и дружества от 
Гърция, Кипър. 
Това ще е вторият терминал за разтоварване на танкери с втечнен природен газ в Гърция след този, който се намира до 
пристанището на Атина. Терминалът трябва да има капацитет над 5,5 млрд. куб. м. годишно, като българската компания е 
резервирала 500 млн. куб. м. газ. годишно за  период от 10 г. 
Общата стойност на проекта, който ще позволи диверсификация на вноса на газ у нас, който към момента се прави 
единствено от свързвани с руския Газпром, е над 380 млн. евро. По план той трябва да заработи през 2023 г. 
„Новият терминал за втечнен газ в Александруполис ще подобри доставките на газ не само в Гърция, но и в целия регион 
на Югоизточна Европа. Това ще допринесе за постигането на целите за сигурността и диверсификацията на енергийните 
доставки“, коментира еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер. 
 
√ Франция и Германия искат ЕС да започне пряк диалог с Русия, други са скептично настроени  
Лидерите на страните от ЕС имат разногласия по въпроса за евентуална тяхна среща с руския президент Владимир Путин. 
Идеята за такава среща бе дадена от Франция и Германия преди срещата на високо равнище в Брюксел, предадоха ДПА и 
Франс прес. 
Вчера германската канцлерка Ангела Меркел заяви, че ЕС трябва да намери начини да започне пряк диалог с Русия. 
"Конфликтите могат да се разрешат най-добре, ако освен това си говорите", подчерта тя. 
"Дискутирането с Русия е необходимо за стабилността на Европа, но този диалог трябва да бъде амбициозен и да има 
изискване да не се правят отстъпки от нашите ценности и интереси", каза вчера френският президент Еманюел Макрон, 
цитиран от Франс прес. 
Австрийският канцлер Себастиан Курц приветства френско-германското предложение, отбелязва Ройтерс. "Много се 
радвам да видя най-накрая стъпки за диалог с Русия", заяви той, пристигайки срещата на върха в белгийската столица. 
"Географски ние сме по-близо до Русия, отколкото са САЩ, не можем просто да стоим настрани и да наблюдаваме диалога 
между Съединените щати и Русия, докато много въпроси като Украйна ни засягат повече, отколкото САЩ." 
Други страни обаче проявяват скептицизъм към този подход и призовават за предпазливост, отбелязва ДПА. "Не виждаме 
никакви радикални промени в поведението на Русия", заяви литовският президент Гитанас Науседа. Той добави, че ако ЕС 
започне да се стреми към контакти, без да е имало позитивна промяна, ще изпрати лош сигнал на партньорите си, 
например на страните от Източното партньорство. 
Нидерландският премиер Марк Рюте заяви, че не е принципно против преки контакти с Русия, но няма да участва в 
подобна среща. 
 
√ Английската централна банка запази паричната си политика без промяна  
Английската централна банка реши да запази без промяна паричната си политика, но обеща да следи внимателно 
нарастващата инфлация, докато британската икономика не се възстанови от кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, предаде Си Ен Би Си. 
Комитетът по паричната политика на Английската централна банка гласува единодушно да остави без промяна водещата 
лихва на рекордно ниското равнище от 0,1% и да запази програмата си за изкупуване на облигации в размер на 895 млрд. 
паунда. 
От централната банка отбелязаха, че „напредъка на глобалния брутен вътрешен продукт е по-силен от прогнозираното“ 
по време на предходното заседание на финансовата институция през май. От АЦБ добавиха, че глобалният ценови натиск 
също е нараснал. 
Английската централна банка заяви, че от Комитета по паричната политика очакват икономиката да премине през период 
на силен растеж и ускоряване на инфлацията на целевия темп, след който и двата показателя ще се понижат. 
Централната банка е повишила прогнозата си за икономическия растеж на Обединеното кралство за второто тримесечие 
от 4,25% на 5.5 
АЦБ не е променяла паричната си политика от 5 ноември 2020 г., когато повиши увеличи размера на програмата си за 
изкупуване на облигации от 745 млрд. паунда на 895 млрд. паунда. Основната лихва от 0,1% пък е непроменена от март 
2020 г. 
Годишната инфлация във Великобритания се ускори до 2,1%, след като през април нарасна до 1,5%. Така тя премина 
целевото равнище от 2% за първи път от близо две години. 
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√ Credit suisse очаква световната икономика да нарасне с 5,9% през 2021 г.  
Швейцарската инвестиционна банка Credit Suisse очаква глобалният икономически растеж да се ускори през идните 
месеци, тъй като все повече страни започват да премахват ограничителните мерки срещу COVID-19 и да отварят 
икономиите си, предава Си Ен Би Си. 
В своя доклад за инвестиционните перспективи за втората половина на 2021 г. Credit Suisse прогнозира, че световната 
икономика ще нарасне с 5,9% през тази година и 4% през 2022 г. За растежа ще допринесат широкото разпространение на 
ваксини, мащабните фискални стимули и възстановяването на сектора на услугите. Според прогнозата брутният вътрешен 
продукт на САЩ ще нарасне с 6,9% през тази година, а този на еврозоната – с 4,2%. 
Икономическата експанзия вероятно ще доведе до рязко възстановяване на глобалните корпоративни печалби, което ще 
доведе до ръст на фондовите пазари, смята Рей Фарис. 
„Смятаме, че акциите ще бъдат този клас активи, който ще се представи най-добре през следващите 6 месеца до година. 
Докато печалбите на компаниите вървят нагоре, историята показва, че акциите също се насочват в тази посока“, коментира 
той. 
„От време на време на пазара ще има корекции, но в действителност те представляват възможности“, каза той. 
От Credit Suisse казват, че на пазара на акции предпочитат цикличните сектори, като например този на финансите. 
Цикличните акции са тези, които следват тенденциите в икономиката, било то на растеж или срив. 
Фарис поясни, че най-предпочитани са цикличните акции от Обединеното кралство, Германия и Испания, тъй като при тях 
се наблюдават сходни печалби с тези на американските, но цените им са значително по-ниски. 
 
√ Петролът се насочва към пети пореден седмичен ръст  
Цените на петрола се повишиха минимално в ранната търговия в петък и са на път да завършат с ръст пета поредна 
седмица, пише Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,02 долара, или 0,03%, до 75,58 долара за барел. 
Бечмаркът се е насочил към седмичен ръст от 2,4%. Американският лек суров петрол WTI също поскъпна с 0,02 долара, или 
0,03%, до 73,32 долара за барел и върви към седмично повишение от 2,9%. В четвъртък двата сорта достигнаха най-
високото си ниво от октомври 2018 г. 
Фокусът на пазара е върху предстоящата на 1 юли среща на Организацията на страните износителки на петрол и на техните 
съюзници, начело с Русия, известни като групата ОПЕК+. На срещата картелът ще прецени дали от август да премахнат още 
от съкращенията на добива, въведени миналата година заради пандемията. 
„Пазарът е набрал скорост, като в момента всичко е в ръцете на ОПЕК+“, коментира Вивек Дар от Commonwealth Bank. 
ОПЕК + ще трябва да вземе предвид силния растеж на търсенето на петрол в САЩ, Европа и Китай, подкрепен от 
разпространението на ваксини и отварянето на икономиките. В същото време на други места броят на новите случаи на 
COVID-19 нараства, което води до спад на търсенето. 
Анализаторите от ANZ прогнозираха, че ОПЕК+ ще увеличи доставките с 500 хил. барела на ден през август, след като по-
рано организацията се договори да върне на пазара 2,1 млн. барела на ден в периода от май до юли. 
В същото време перспективите за премахване на американските санкции срещу Иран стават все по-мрачни, след като САЩ 
заявиха по отношение на възобновяването на ядрената сделка от 2015 г., че все още съществуват сериозни различия по 
редица въпроси, които не могат да се преодолеят. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в четвъртък, след 
като инвеститорите насочиха вниманието си към стабилното икономическото възстановяване на фона на опасенията за 
свиване на паричните стимули по света, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,78 пункта, или 0,61%, до 455,88 пункта. Бенчмаркът регистрира 
доста бурни движения през тази седмица, като загубите в сряда почти изтриха печалбите, натрупани през предходните 
две сесии. Решението на ЕЦБ да потвърди благоприятната си парична политика по-рано този подкрепи пазарите, като 
анализаторите казват, че не очакват европейските акции да поевтинеят. 
„На фона на твърдата позиция на ЕЦБ, че е рано да се говори за намаляване на стимулите, не очакваме загубите от сряда 
да доведат до обръщане на положителната тенденция“,  коментира старшия пазарен анализатор на JFD Group Хараламбос 
Писурос. 
Технологичният подиндекс SX8P напредна с 0,91%, следвайки печалбите на Nasdaq в САЩ, който достигна нов рекорден 
връх. 
Немският показател DAX се повиши със 101,7 пункта, или 0,66%, до 15 558,09 пункта, след като стана ясно, че германските 
бизнес нагласи са се подобрили през юни, след като миналият месец достигнаха двугодишен връх. 
Френският измерител CAC 40 напредна с 60,91 пункта, или 0,93%, до 6 611,98 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши със 17,8 пункта, или 0,25%, до 7 091,86  пункта, като фокусът 
във Великобритания е върху предстоящото заседание на Английската централна банка. Макар че очакванията са 
финансовата институция да остави основния си лихвен процент непроменен, инвеститорите ще следят за повече 
информация за инфлацията и потенциално свиване на програмата за изкупуване на облигации. 
„Един по-оптимистичен по отношение на инфлацията може да бъде приет като знак, че наближаваме забавяне на темпото 
на изкупуване на облигации“, каза Писурос. 
На корпоративния фронт акциите на Carrefour поскъпнаха с 0,50%, след като френският търговец на дребно съобщи, че 
обмисля консолидация или ликвидация на свои чуждестранни дъщерни дружества. 
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Цената на книжата на Airbus се повиши с 0,66%, въпреки че регулаторите призоваха за по-обстойни проверки на някои 
самолети, които не са летели от доста време заради ограничителните мерки, свързани с пандемията. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Американските борсови индекси не намериха единна посока в сряда, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 71,34 пункта, или 0,21%, до 33 874,24 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 се понижи с 4,6 пункта, или 0,11%, до 4 241,84 пункта, завършвайки първа сесия на червено 
в последните три дни. Бенчмаркът е на 0,4% под рекордния си връх. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
напредна с 18,47 пункта, или 0,13%, до нов връх от  14 271,73 пункта. 
Най-големи загуби в S&P 500 регистрира сектора на комуналните услуги, който се понижи с 1,1%. 
Енергийният сектор обаче записа печалби, след като цената на Брента прескочи прага от 75 долара за барел. Акциите на 
Exxon Mobil, Occidental Petroleum и Devon Energy поскъпнаха съответно с 0,74%, 3,17% и 1,96%. 
В зелено с оцветиха и акциите на някои технологични компании. Цените на книжата на Tesla, Netflix и Facebook се повишиха 
съответно с 5,27%, 0,77% и 0,46%. 
Въпреки понижението в сряда, S&P 500 е напреднал с 1,8% от началото на седмицата, възстановявайки се от 
разпродажбите от миналата седмица, предизвикани от промяната в политиката на Федералния резерв на САЩ. От 
централната банка повишиха прогнозата си за инфлацията през  годината и сигнализираха за две увеличения на лихвите 
още през 2023 г. 
За месец юни &P 500 и Nasdaq Composite са се повишили съответно с 0,9% и 3,8%. Dow обаче е на червено за месеца заради 
лошото представяне на акциите на Caterpillar и JPMorgan. 
„Рискът от затягане на паричната политика изглежда нараства на фона на несигурността около траекторията на 
икономическото възстановяване и устойчивостта на инфлацията.“, коментира Крейг Джонсън от Piper Sandler 
Междувременно председателят на Федералния резерв Джером Пауъл потвърди пред Конгреса на САЩ, че инфлационният 
натиск е временен. Той акцентира върху цените на самолетните билети, тези на хотелите и на дървесния материал, както 
и върху нарастващото потребителско търсене, което подкрепя икономиката. По думите му тези въпроси ще се „разрешат 
от само себе си“ през идните месеци. 
„Те не са знак за по-широко затягане на икономиката и за онзи тип фактори, които водят до по-висока инфлация в 
продължителен период от време“, коментира той пред подкомисията на Конгреса по въпросите на коронавирусната криза. 
Вяла търговия Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати на фона на вяла търговия в сряда, 
предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се задържа на ниво от 28 875,23 пункта. 
Почти без промяна остана и китайският континентален бенчмарк Shanghai Composite, който напредна с минималните 0,43 
пункта, или 0,01%, до 3 566,65 пункта. По-малкият показател Shenzhen Compositе отчете спад от 12,02 пункта, или 0,50%, 
до 2 415,36 пункта.. Хонконгският измерител Hang Seng се повиши с 65,39 пункта, или 0,23%, до 28 882,46 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира ръст от 9,91 пункта, или 0,3%, до 3 286,1 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 23,2 пункта, или 0,32%, до 7 275,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 5,11 пункта, или 0,93%, до 555,29 пункта. BGBX40 се повиши с 0,56 пункта, или 0,45%, до 123,91 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,57 пункта, или 0,27%, до 592,93 пункта. BGREIT се понижи с 1 пункта, или 0,65%, до 152,82 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Министър Бозуков ще открие Националния фестивал на лавандулата 
 Министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков ще открие седмия Национален фестивал на 
лавандулата 25 юни 2021 г., от 19 ч. в град Чирпан. 
Преди това, от 18:30 ч., той ще направи обиколка на изложба-базар, посветена на лавандулата. В събитието ще участват 
местни производители на сладкарски изделия, вино и козметични продукти. 
Празникът на лавандулата в Чирпан ще стартира с работилница за децата, концерт и фотоизложба. В събота и неделя, на 
26 и 27 юни, програмата на фестивала ще продължи в село Средно градище, община Чирпан. 
 
√ Румъния ще унищожи 35 000 дози ваксина на AstraZeneca 
Румъния ще унищожи 35 000 дози ваксина срещу ковид на AstraZeneca, чийто срок на годност изтича на 30 юни, съобщи 
националният координатор на ваксинационната кампания Валериу Георгица, цитиран от телевизия Диджи 24. 
Заради случаи на кръвни съсиреци, популярността на ваксината на AstraZeneca силно намаля в страните от ЕС, където 
населението има на разположение други три одобрени ваксини, отбелязва румънската медия. 
От друга страна интересът към ваксинация в Румъния спадна драстично, паралелно с постоянен спад на броя на новите 
случаи на заразяване и разхлабване на ограничителните мерки. Целта, която правителството си бе поставило - за 5 
милиона ваксинирани до края на месеца, все още не е постигната. 
По последни данни в Румъния са поставени 8 832 244 дози на 4 672 751 души. Първа доза са получили 241 413 румънци, а 
с двете дози са ваксинирани 4 431 338 души, сочат най-новите данни на Националния комитет по координация на 
ваксинационните дейности. Четиридесет и пет ваксинационни центрове прекратиха дейност, а в 314 центъра работното 
време бе намалено от 12 на 6, и дори на 4 часа, съобщи днес д-р Валериу Георгица. 
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Ваксинационното покритие в Букурещ е достигнало 45 процента, а на второ място се нарежда град Клуж-Напока с 41,9 
процента ваксинирано население. В осем окръга (от общо 41 и столицата Букурещ, която има статут на окръг) над 30 
процента от жителите вече са ваксинирани. 
Националният координатор на ваксинационната кампания д-р Валериу Георгица призова хората да се ваксинират, като 
предупреди, че вариантът Делта на коронавируса, открит първо в Индия и смятан за по-заразен, скоро ще стане 
доминиращ в световен план. 
Вариантът Делта вече отне един човешки живот в Румъния - почина 72-годишна жена, която бе хоспитализирана в 
Окръжната болница в Питещ. Жената не е била ваксинирана. 
Според властите към края на август вариантът Делта ще стане доминиращ и в Румъния. 
 
√ Путин обсъди срещата си с Байдън с турския президент 
Президентът на Русия Владимир Путин разговаря тази вечер по телефона с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, 
предаде агенция ТАСС, като се позова на пресслужбата на Кремъл. Путин е споделил с Ердоган впечатленията си от срещата 
с президента на САЩ Джо Байдън в Женева на 16 юни. 
Турският президент е благодарил на руския си колега за започналите доставки на руската ваксина срещу коронавирус 
„Спутник V", съобщава още пресслужбата на Кремъл. Първите руски ваксини пристигнаха в Турция на 14 юни. 
Ердоган също така е изразил признателност за решението за възобновяване на полетите между Русия и Турция. Те бяха 
възстановени на 22 юни. Двамата президенти са обсъдили актуални въпроси на руско-турското сътрудничество в различни 
сфери. Путин и Ердоган са коментирали и ситуацията в Нагорни Карабах и в Сирия. В разговора е била дадена положителна 
оценка на работата на съвместния руско-турски център за контрол по прекратяването на огъня и военните действия в 
Нагорни Карабах. 
За Сирия двамата президенти са подчертали важността на съвместната работа на военните на Русия и Турция за 
предотвратяване на ескалацията на насилие в Идлиб и в североизточна Сирия, както и в борбата с останалите в тези райони 
терористични групировки. 
 
√ Преглед на вестниците 
в. 24 часа - стр. 1, 9 - Бизнес и премиер търсят баланс за цените на тока, на борсата поевтиня 
в. Труд - стр. 1, 3 - Поскъпват ток, газ и парно 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Глад за джипита в половин България 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Стотачка за преглед с рецепта за настинка на морето 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 2 - Картата на висшето образование показва: В София търсят IТ-та, журналисти и математици, в Русе и 
Търново – инженери 
в. 24 часа - стр. 5 - Последно! Почиващите в България не могат да гласуват на 11 юли 
в. Труд - стр. 2 - С робот извадиха черната кутия на падналия МиГ-29 
в. Труд - стр. 5 - Каним туристи с безплатни ваксини 
в. Телеграф - стр. 2 - Рашков: Фирми натискат служители за изборите 
в. Телеграф - стр. 7 - Робот извади черната кутия на разбития МиФ-29 
в. Монитор - стр. 4 - ЦИК поряза летовниците на БГ морето 
в. Монитор - стр. 5 - София свива паркоместата на депутатите 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 14, 15 - Петър Ганев старши изследовател в ИПИ: 800 млн. лева от данъци да остават в общините, и 
кметовете ще са с развързани ръце 
в. Труд - стр. 12, 13 - Социалният психолог Росен Йорданов пред "Труд": "Здравите сили" водят поредна битка със здравия 
разум 
в. Телеграф - стр. 13 - Подуправителят на БНБ Нина Стоянова: Паричният превод до час до края на годината  
в. Монитор - стр. 11 - Д-р Сергей Иванов, управител на Центъра по биология на храните: В жегата ни дебнат листерия, 
салмонела и ешерихия коли 
Водещи анализи 
в. Сега - стр. 5, 9 - Предизборна дрямка в очакване на властта 
в. Сега - стр. 6, 7 - 7 скандала, по които Борисов може да стане обвиняем 
в. Сега - стр. 10 - На финала разликата между ИТН и ГЕРБ може да е към 5% 
в. 24 часа - стр. 13, 14 - Идва сезонът, когато размразени, харчовете трябва да вдигнат оборотите на икономиката 
в. Труд - стр. 1, 11 - Педофили от всички стрини, обединявайте се! 
в. Телеграф - стр. 12 - Политици и министри в рейса или с колело 
в. Монитор - стр. 10 - "Златният" здравен проблем по морето 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ «Денят започва» 

- Какво е записала "черната кутия" на разбилия се изтребител МиГ-29 и ще стане ли ясна причината за инцидента? 
Гост - министърът на отбраната Георги Панайотов 

- В началото на лятото - какви са очаванията за сезона? Гост - министърът на туризма Стела Балтова 
- В горещото време - как да пазим сърцето? Съветите на кардиолога доц. Кирил Карамфилов 
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- Каква е обстановката на граничния пункт в началото на почивните дни? На живо от ГКПП "Кулата" 
- Как да подготвим автомобила, за да не закъсаме на пътя? Демонстрация на живо 

 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

