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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ АИКБ, Велев за мини "Марица - Изток": Тази и други централи трябва да се справят без такава държавна помощ 
Там проблемът не е заради Ковид-19 и трябва да се решава по-друг начин, посочи той 
Мярката "60/40" пак с нов дизайн - как ще се промени и за какво се договориха правителство и бизнес? 
"За юни и юли подкрепата за запазване на заетостта на работещите и доходите им ще продължи. При по-голям спад 
вече ще се ползва тази подкрепа. Подкрепата ще бъде 50%. А при още по-голям спад, подкрепата ще е 60%. Трябва да 
се доказва спадът месец за месец",  заяви в "Денят ON AIR" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. 
Той обясни и съмнението, което изразиха синдикатите от КТ "Подкрепа" по темата.  
"Те се въздържаха, защото при тези условия ще отпадне като обект за подкрепа - мини "Марица-Изток". Там 
проблемът не е заради Ковид-19 и трябва да се решава по-друг начин. Ние сме пред нов регулаторен период, ще има 
заповед за ТЕЦ "Марица- Изток". Квотите стигнаха до много големи висоти - 55 евро на тон е цената за емисия СО2. 
За да се произведе един терават, е нужно да се платят 145 млн. лв. за емисии, и това е много повече от разходите за 
заплати в ТЕЦ 2. Това ще доведе до 91 млн. лв. разходи за всички. Затова бяхме против такава заповед. Смятаме, че 
тази и други централи трябва да се справят без такава държана помощ. Самата ТЕЦ 2 има да получава над 100 
млн. за минали периоди, с които може да поеме разходите си за труд. Не беше нужна такава неправомерна помощ от 
държавата. Ще се отрази още сега на задълженията към обществото, на цената на електроенергията за свободния 
пазар", категоричен е Велев.  
Той коментира и актуализацията на бюджета. 
"Според нас е необходима, същото виждане има и министърът на финансите. Такава актуализация ще изготви 
служебният кабинет и ще предложи на следващото правителство", заяви Велев. 
Той обаче изрази съмнение относно новата мярка за кредити без обезпечение.  
"Те се наричат така, но те са обезпечени с ипотека, те са обезпечени със всичко, което собственикът на предприятие 
има. На практика са най-обезпечените. Те няма да изиграят тази роля, която им се отрежда", подчерта той.  
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: Мярката 60/40 сега е по-фокусирана 
Според бизнеса е необходима актуализация на бюджета 
Мярката "60/40" пак с нов дизайн - как ще се промени и за какво се договориха правителство и бизнес? 
"За юни и юли мярката ще продължи, а промените са 3. По-фокусирана е мярката сега. Трябва да се доказва спадът месец 
за месец. Няма време, няма парламент, който да направи дизайна на една такава мярка и няма никакво време за 
нотификация за Европа", заяви в "Денят ON AIR" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев. 
Той обясни пред Bulgaria ON AIR и съмнението, което изразиха синдикатите от КТ "Подкрепа" по темата. 
"Те се въздържаха заради мини "Марица - Изток 2". Там проблемът не е заради Ковид и трябва да се решава по-друг начин. 
Ние сме в нов регулаторен период, ще има заповед за "Марица - Изток". Квотите стигнаха до много големи висоти - 55 
евро на тон, е цената за емисия СО2. За да се произведе един терават, е нужно да се платят 145 млн. лв. за емисии, и това 
е много повече от разходите за заплати в ТЕЦ 2. Това ще доведе до 91 млн. лв.  разходи за всички. Затова бяхме против 
такава заповед. Смятаме, че тази и други централи трябва да се справят без такава държавна помощ. Самата ТЕЦ 2 има да 
получава над 100 млн. за минали периоди, с които може да поеме разходите си за труд. Не беше нужна такава 
неправомерна помощ от държавата. Ще се отрази още сега на обществото, на цената на електроенергията", категоричен 
е Велев. 
И подчерта, че през 2018 г. и 2019 г. е трябвало да се направи механизъм за капацитет и така да получават централите 
целева помощ. 
"Това са непоправими пропуски. Такъв механизъм ме беше направен тогава. Има и много спекулации, че ако спре ТЕЦ-ът, 
100 хил. души ще останат без работа - те са 12 000. Делът на произвежданата енергия ще продължи да намалява, тя е много 
скъпа и ще продължи да поскъпва", обясни още събеседникът на Ганиела Ангелова. 
Той коментира и актуализацията на бюджета. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/231196-velev-aikb-protiv-zapovedta-za-maritsa-iztok-sme-shte-se-otrazi-na-obshtestvoto-i-tsenata-za-elektroenergiya
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"Според нас е необходима, същото виждане има и министърът на финансите. Такава актуализация ще изготви служебният 
кабинет и ще предложи на следващото правителство", заяви Велев. 
Той обаче изрази съмнение относно новата мярка за кредити без обезпечение. 
"Те се наричат така, но те са обезпечени с ипотека. Те няма да изиграят тази роля, която им се отрежда, това е може би 
единствената мярка, по която бизнесът и министърът се разминават. Общите условия не стигат до бизнеса. Тези мерки 
подобряват бизнеса на банките, но те не стигат като подкрепа за бизнеса ", подчерта той. 
 
В. Сега 
 
√ Кабинетът обсъжда 1,5 млрд. лв. за бизнес, здраве и пенсии 
Служебното правителство ще изготви проект за актуализация на държавния бюджет, който да бъде внесен в следващо 
Народно събрание и да разпредели очакваното преизпълнение на приходите в размер на 1- 1,5 млрд. лв. Считаме, че 
бюджетът може да издържи със сега заложени нива на максимално позволен дълг и дефицит и разходите следва да се 
завишат само в размера на очакваното преизпълнение на приходите, коментира след заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество служебният министър на финансите Асен Василев. Тристранката одобри поредното изменение 
на схемата за подкрепа на засегнати от кризата фирми 60:40, като измененията са договаряни на работни срещи със 
синдикати и бизнес преди изготвянето им вместо постфактум да им се предоставят като вече взети решения. 
На базата на очакваните по-високи приходи бюджетът следва да допусне нови разходи в три основни направления – мерки 
в подкрепа на бизнеса, допълнително финансиране за здравеопазването и пари за пенсионерите в светлината на очаквана 
нова есенно-зимна вълна на коронавируса, коментира Василев. От служебния кабинет са поели ангажимент  новите мерки 
отново да се изготвят в работен порядък с участие на работодатели и синдикати, за да се избегне взимането на неработещи 
решения. „През април, 2020 г. България отчете най-голям ръст на безработицата в цяла Европа благодарение на 
приемането на мярката 60:40 в много нескопосан вариант. Тогава не ни чуха навреме и се стигна до преработване на 
постановлението“, коментира предзседателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Според 
него новият вариант на мярката, договорен със служебния кабинет, е по-добър, защото фокусира по-добре средствата при 
ограничен бюджет и невъзможност за изменението му заради липсващ парламент. 
НОВИ ПРАВИЛА 
Според новите текстове интензитетът на подкрепа от страна на държавата по мярката 60:40 ще е различен в зависимост от 
отчетения спад на оборотите. При спад от 30% държавата ще осигурява 50% от осигурителния доход на работниците в 
съответните допустими за подпомагане отрасли, при спад от 40% подкрепата остава 60:40. Бизнесът настоява в обхвата на 
мярката да бъде включен и пътническия въздушен транспорт, който е силно ударен от пандемията. 
 
Fakti.bg 
 
√ AИКБ: Нe мoжe дa ce взимaт дългocрoчни рeшeния зa туризмa бeз зaкoнoдaтeлнa влacт 
Рaбoтoдaтeлитe нacтoявaт зa пoвeчe пoмoщ зa туризмa 
Удължaвaнe нa мяркaтa 60/40 и прeизчиcлeниeтo нa пeнcиитe, oбcъждa Триcтрaнният cъвeт зa cътрудничecтвo в 
Миниcтeрcкия cъвeт. 
Рaбoтoдaтeлитe прeдлaгaт пoвeчe пoмoщ в ceктoр туризъм зaрaди прoдължaвaщaтa извънрeднa eпидeмичнa oбcтaнoвкa. 
Прeдceдaтeлят нa AИКБ Вacил Вeлeв пocoчи, чe e нeoбхoдимo дa ce ocигури пoмoщ нa хoтeлиeрcтвoтo, рecтoрaнтьoрcтвoтo 
и пътничecкитe прeвoзи. Cпoрeд нeгo мяркaтa 80/0 e нeкoнкурeнтнa cпрямo другитe cтрaни. Рaбoтoдaтeлитe бяхa 
кaтeгoрични, чe дeйнocттa нa туризмa и хoтeлиeрcтвoтo e cилнo зaceгнaти. 
Прeдлoжихa дa ce включaт в cпиcъкa и кoмпaниитe зa въздушeн прeвoз. Прoблeмнa прeд взимaнeтo нa дългocрoчни 
рeшeния ce явявa липcaтa нa зaкoнoдaтeлнa влacт. 
Cпoрeд рaбoтoдaтeлитe трябвa дa ce трябвa дa ce зaпoчнe рaбoтa пo aктуaлизaциятa нa бюджeтa, кaктo и Cъвeтът дa 
зaпoчнe дa изгoтвя прeдлoжeният cи, кoитo дa бъдaт вхoдирaни в cлeдвaщия пaрлaмeнт, тъй кaтo нe e извecтнo кaквa щe 
бъдe прoдължитeлнocттa му (тъй кaтo 45-oтo Нaрoднo cъбрaниe бe eднo oт къcитe кaтo мaндaт - бeл.рeд.). 
 
БНР 
 
√ "60 на 40" продължава и през юли 
Схемата за запазване на заетостта, известна като "60 на 40", ще бъде продължена за месеците юни и юли. Това реши на 
заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество.  
Предвижда се фирмите със спад на приходите от 40 и повече процента да получават компенсации за заплатите - 60 
процента от осигурителния доход за април тази година, а при спад над 30 процента - компенсацията да е 50 на сто. В 
момента изискването за всички компании е да докажат спад на приходите над 20 на сто.  
Вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев коментира:  
"Срокът за влизане на постановлението в сила ще бъде от 1 юни 2021 година. Всички процедури, които текат по 
одобрение на работодатели, кандидатствали по старата мярка "60 на 40", ще бъдат изпълнение по сегашния ред".  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев поиска подкрепата по мярката да бъде разширена 
и към работниците, които са назначени през първото тримесечие на годината: 
„Нямат право на такава подкрепа тези, които не са били на трудов договор преди 1 януари 2021 г. В проекта, който 
разглеждаме, нашето предложение е също да бъде 1 април 2021 г.“.  
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Социалните партньори бяха информирани от финансовия министър Асен Василев за готвената актуализация на бюджета 
и обявените намерения пенсиите да бъдат преизчислени.  
 
БНТ 
 
√ Оптимизират мярката 60 на 40 
Предвижда се малък редизайн на мярката 60 на 40. Интензитетът на помощта на държавата ще бъде на две части. 
Това каза служебният социален министър Гълъб Донев след края на извънредното заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. 
"При 30% спад в оборота държавата ще подпомогне 50% от осигурителния доход за лицата, включени в 
икономическите дейности, които ще бъдат подпомагани, а също така към осигурителния договор ще бъдат включени 
и допълнителните от работодателя осигурителни вноски за лицата", каза министър Донев. 
При спад в оборота с 40% към помощта от държавата ще се запази в съотношение 60 на 40. Тази подкрепа ще бъде 
изчислена от осигурителния доход за месец април. 
КНСБ подкрепи изпълнението и допълнението на постановление 151. 
"Помолихме финансовия министър да ни даде известна информация за процеса по подготовка на корекция на 
бюджета. Получихме едни първоначални анонси и уверения, че с нас това ще бъде дискутирано и съгласувано с 
Националния съвет за тристранно сътрудничество преди да финализират своето виждане, което може да бъде 
реализирано, след като се формира нов парламент", казаха от КНСБ. 
Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление, изхождайки от факта, че има три ограничения, 
за да бъде по-добър - няма предвидени средства в бюджета, няма действащ парламента, за да промени това и няма време 
за нотификация на по-сериозни изменения. Това заяви след срещата Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
Новият дизайн на мярката беше изработен в две многочасови тристранни срещи от представители на икономическия блок 
на правителството, от синдикати и работодатели, каза той. Уточни, че АИКБ са внесли предложения за подобряване на 
проекта. Първо - да се добави в него в раздела за особено потърпевшите бизнеси - пътническия и въздушен транспорт. 
Второто предложение е подкрепата да важи за назначени към месец април, а не към месец януари. 
Също така заявихме категорично желание да изработим заедно мерките за подкрепа на заетите, доходите на работещите 
и на предприятията, при евентуална нова вълна, а и в оставащите месеци до края на годината, предвид на временната 
рамка за допустима държавна помощ, която ЕК е изработила, заяви Велев. 
КТ "Подкрепа" са единствените, които не подкрепиха мярката. 
Ваня Григорова заяви, че това, което ги спира е фактът, че мините от "Мини Марица Изток" няма да бъдат обхванати от 
това подпомагане, тъй като се увеличава размерът на спада на приходите, които трябва да има едно дружество, за да 
получи подпомагане от бюджета. Оказва се, че за мините няма 20 млн. лева, за да ги подкрепи, за да не затворят, а има 
има намаление на ДДС в ресторантьорството, заяви Григорова. Тя предупреди, че в "Мини Марица Изток" се говори, че 
ще има съкращение на 2000 миньори, което е огромен проблем. 
Икономическият министър Асен Василев заяви, че икономическата обстановка се подобрява. 
"Разчетите са, че ще можем да реализираме 1 - 1,5 млрд. повече приходи до края на годината", каза министър Василев. 
Икономическият министър подчерта, че целта е да се запази нивото на предвидения дълг и дефицит и този 1 - 1,5 млрд. 
да бъде похарчен за подготовка, за посрещане на една доста тежка есенно-зимна вълна на COVID кризата, което ще 
включва мерки за бизнеса, за здравеопазването и подкрепата, която върви към пенсионерите. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ Тристранният съвет одобри новия оптимизиран дизайн на мярката 60/40 
Мярката се удължава за юни и юли. Тя фокусира помощта към бизнесите, които са наистина ударени от кризата, 
заяви Асен Василев 
Предвижда се малък редизайн на мярката за запазване на заетостта 60/40. Интензитетът на помощта на държавата ще 
бъде на две части. Това обяви вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев след края на извънредното заседание на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което бяха обсъдени промените по мярката. 
Предложението на Министерския съвет е мярката да се удължи през юни и юли, като бъдат отпуснати още 120 млн. лв. – 
по 60 млн. лева съответно за двата месеца. 
Предложението се прави със следното разграничение – бизнесите, които отчитат спад 30%, да бъдат компенсирани с 50% 
от осигурителния доход, а тези, които отчитат спад 40% – да бъдат компенсирани с 60%. 
„При 30% спад в оборота държавата ще подпомогне 50% от осигурителния доход за лицата, включени в икономическите 
дейности, които ще бъдат подпомагани, а също така към осигурителния доход ще бъдат включени и допълнителните от 
работодателя осигурителни вноски за лицата", каза министър Донев. При спад в оборота с 40% помощта от държавата ще 
се запази в съотношение 60/40, като тази подкрепа ще бъде изчислена от осигурителния доход за месец април и 
дължимите осигурителни вноски от работодателя.  
В момента изискването за всички фирми е да докажат 20% спад на приходите, за да имат право да получат компенсации 
по мярката. Предстои да се уточни периодът, в който бизнесът ще доказва спад на приходите си.  

https://bnr.bg/post/101490138/noi-razrabotva-varianti-za-preizchislavane-na-pensiite-s-dobavkata-ot-50-lv
https://bnr.bg/post/101490138/noi-razrabotva-varianti-za-preizchislavane-na-pensiite-s-dobavkata-ot-50-lv
https://bntnews.bg/news/optimizirat-myarkata-60-na-40-1160638news.html
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/i-firmi-sys-spad-na-oborotite-ot-40-shte-bydat-podkrepeni-po-miarkata-6040-330431/
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„Подкрепата за бизнеса е наложително да продължи предвид прекратяването на голяма част от противоепидемичните 
мерки, възстановяването на икономическата активност на фирмите и перспективите за растеж, както и тенденцията за 
намаляване на регистрираната безработица се предвижда оптимизиране на мярката 60/40“, заяви социалният министър 
Гълъб Донев. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев поиска подкрепата по мярката да бъде разширена 
и към работниците, които са назначени през първото тримесечие на годината. Относно общата рамка на промените Той 
каза, че направените предложения са оптимални и ги подкрепят. Велев призова, след като се пусне мярката, да се започва 
подготовка за мерките от август до края на годината с пакет за промяна в бюджета. 
От БСК също определят предложението на НСТС за мярката 60/40 за приемливо със забележката, че трябва да има 
различен подход за туризма и за транспорта. 
Предложеният проект на постановление за мярката 60/40 беше подкрепен и от останалите работодателски организации – 
БТПП, КРИБ, Съюза за стопански инициатива (ССИ) 
Ася Гонева от КНСБ заяви, че синдикатът подкрепя новия дизайн на мярката, за да се даде глътка въздух на предприятията, 
които изпитват затруднения. Те обаче приемат промените като временни и разчитат да има следваща мярка, която да бъде 
трайно действаща, опростена и достъпна за всички предприятия, бизнеси и хора. От КНСБ предлагат в рамките на 
националния бюджет да се подготви една обща мярка за подкрепа. 
Ваня Григорова от КТ „Подкрепа" заяви, че не са съгласни с предложените изменения по мярката за заетостта, тъй като 
ключов сектор като мините – Мини Марица изток, не попадат в постановлението, 
„Текущата мярка 60/40 е доста по-добра, защото започва да фокусира помощта към бизнесите, които са наистина ударени 
от кризата, а за другите бизнеси, които са по-леко засегнати пуснахме програма „Възстановяване“ с портфейл от 2,5 млрд 
лева“, коментира финансовият министър Асен Василев. 
Социалните партньори ще бъдат информирани от финансовия министър за готвената актуализация на бюджета и 
обявените намерения пенсиите да бъдат преизчислени.  
 
В. Банкеръ 
 
√ Разделят мярката 60/40 на две части 
Предвижда се оптимизация на мярката за запазване на заетостта, известна като 60/40. Подкрепата на държавата ще бъде 
разделена на две. Социалните партньори обсъдиха проект за изменение и допълнение на 
правителственото постановление 151, с което се въвеждат компенсации за засегнатите от пандемията икономически 
дейности. 
Фирмите, които имат доказан спад в приходите 30%, ще бъдат компенсирани с 50% от осигурителния доход, а тези, които 
отчитат спад 40 на 100 – ще бъдат компенсирани с 60%. В момента изискването за всички компании е да докажат спад на 
приходите над 20 процента. 
Подкрепата ще бъде изчислена от осигурителния доход за месец април. Средствата за помощта ще бъдат в размер на 120 
млн. лв. - по 60 млн. лв. и за юни и юли. 
Работодателите, които са кандидатствали за помощта до 15 юни, ще получат средства по досегашния модел, а останалите 
- според нововъведението. Процедурите, които са в процес на одобрение, ще бъдат изпълнени по досегашния ред. 
Работодателските организации подкрепят промяната, отчитайки, че има три ограничения, за да бъде тя по-добра - няма 
предвидени средства в бюджета, няма действащ парламента, за да промени това и няма време за нотификация на по-
сериозни изменения. Това уточни след срещата председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Васил Велев. Той допълни, че от бизнеса са направили две предложения - в новия дизайн да се добави 
и подпомагане на пътническия и въздушен транспорт и подкрепата да важи за назначени към месец април 2021 година, а 
не към януари. 
КНСБ също подкрепя редизайна. Единствено против се обявиха от КТ "Подкрепа", с мотива, че мините от дружеството 
"Мини Марица-изток" няма да бъдат обхванати от мярката. 
Мярката 60/40 беше въведена през март 2020 година. Тя бе създадена, за да подкрепи запазването на съществуваща 
заетост. С нея досега се получават компенсации от работодателите за заплащане на 60% от неотработеното от работниците 
и служителите им работно във връзка с ограниченията, наложени заради пандемията, но за не повече от три месеца. 
Действието на мярката беше неколкократно удължавано.  
Целта е работниците и служителите да получават пълния размер на трудовото си възнаграждение, независимо дали 
работата им е преустановена, или работят на непълно работно време.  
 
News.bg 
 
√ Тристранката одобри новия дизайн на мярката 60/40 
Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъдиха в Министерския съвет промените в 
дизайна на мярката в подкрепа на бизнеса заради ограниченията от коронавирусната пандемия на 60/40 за месеците юни 
и юли. Средствата за помощта ще бъдат в размер на 120 млн. лв. - по 60 млн. лв. и за двамата месеца. 
След заседанието на Тристранката от думите на служебния социален министър Гълъб Донев стана ясно, че се предвижда 
малък редизайн на мярката 60/40. Подкрепата, която ще получават заетите бизнеси и лица ще бъде разделена на 2 части.  
Първата част е, че при 30% спад на оборота държавата ще подпомогне 50% от осигурителния доход за лицата, включени и 
попадащи в икономически дейности. При спад в оборота с 40% помощта от държавата ще се запази 60/40, като 60% 
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работодателите ще получат помощта за своите наети работници и служители, като тя ще бъде изчислени за осигурителния 
доход за месец април. 
По време на дебатите за промени в мярката 60/40, Васил Велев от АИКБ заяви, че направените предложения са оптимални 
и ги подкрепят. Подкрепата не е достатъчна за най-силно засегнатите сектори като хотелиерство, ресторантьорство и 
железопътен транспорт. АИКБ настоя към помощта да бъдат добавен и пътническият въздушен транспорт, като знак към 
този сектор. 
Ние имаме недостатъчна подкрепа за тези сектори по съществуващото досега положение, посочи Велев. АИКБ смятат, 
че след като се пусне мярката, да се захващат за подготовката за мерките август-декември с пакет за промяна в бюджета. 
От БСК също намират предложението на Тристранката за мярката 60/40 за приемливо. Трябва да има различен подход за 
туризма и за транспорта, настоя председателят на БСК Радосвет Радев. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов също подкрепя измененията в мярката 60/40. Добре е до края на годината да 
има подкрепа от мярката, настоя Симеонов. 
От КРИБ също подкрепят предложеният проект на постановление за мярката 60/40, като приемат мотивите, изложени към 
него и необходимостта от предложените мерки. Някои сектори, които са особено засегнати като туризма трябва да бъдат 
подпомогнати, настояха от КРИБ. 
От Съюза за стопански инициатива (ССИ) също подкрепят промените в дизайна на мярката 60/40. Всяка една мярка е добре 
дошла, смятат от Съюза. 
Ася Гонева от КНСБ заяви, че подкрепят новия дизайн на мярката, за да се даде глътка въздух на предприятията, които 
изпитват затруднения. Те обаче приемат промените като временни и разчитат да има следваща мярка, която да бъде 
трайно действаща, опростена и достъпна за всички предприятия, бизнеси и хора. 
От КНСБ са на мнение, че нуждата от допълнителни средства в рамките на националния бюджет определя да се подготви 
една обща мярка за подкрепа. От синдикалната организация смятат, че самото постановление трябвало да бъде малко по-
прецизирано. 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" заяви, че не са съгласни с новия консенсус с промените в мярката 60/40. Ключов сектор 
като мините не попадат в постановлението, недоумява тя. "Къде са мините? Вие казахте, че са вътре - не, не са", възмути 
се Григорова от предложенията за промени в дизайна на мярката. 
КТ "Подкрепа" няма да бъдат параван на вече взети решения. Няма желание през нито една мярка да се случи укрепването 
на минния сектор, изтъкна Григорова. 
Заместник-социалният министър Лазар Лазаров заяви, че няма да влиза в отговор на коментарите за промени в дизайна 
на мярката. Дизайнът на мярката е такъв от предложенията на социалните партньори. Всички социални партньори имат 
свой принос и е невъзможно да влязат абсолютно всички предложения така, както всеки един ги представя, посочи той. 
Основното нещо, заради което е, че в хода на нотификацията на всяка една мярка, ние нотифицираме и съответния 
нормативен акт, разясни зам.-министърът. 
В ограниченията, с които разполагаме, изглеждат така мерки и не бихме могли да направим тази техническа промяна, 
защото това е основният дизайн на мярката. Новоназначените работници и служители не са обект на тази мярка, но могат 
да бъдат обект на друга, категоричен бе Лазаров. 
 
Novini.bg 
 
√ Нова мярка идва на помощ за родния бизнес, която ще действа до края на годината  
Нова мярка ще подпомага българския бизнес до края на годината. Това стана ясно по време на изявление в Министерския 
съвет след приключавето на Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде репортер на Novini.bg 
,,Както знаете, КНСБ от доста време работи върху нов дизайн от мерки за подкрепа на предприятията, който да бъде по-
облекчен и по-всеобхватен и да действа до края на годината. Не сме се отказали от това наше желание, но днес 
подкрепимхе постановление 151, съобразявайки се с някои обективни обстоятелства, но държим и вече получихме 
уверение, че още до края на тази седмица ще започнем работа върху новия дизайн на мярка, която ще действа до края на 
годината, тъй като няма как да считаме, че пандемията е приключила'', коментира Ася Гонева от КНСБ. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев също подчерта, че става дума за 
един чисто нов продукт. 
Новият дизайн на мярката бе изработен в две многочасови тристранни срещи между правителството, синдикатите и 
работодателите. Това е един изцяло нов продукт. Внесохме някои идеи за подобряване на предложения проект за 
постановление, а именно да се добави в раздела на особено потърпевшите бизнеси и въздушният пътнически транспорт, 
който е в много тежко положение заради пандемията. Второто ни предложение бе мярката да важи и за назначени към м. 
април, а не към м. януари, тъй като няма логика да се изпускат новозначените, обясни Васил Велев. 
От своя страна Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" посочи, че тя не е подкрепила новата мярка - не защото е лоша, а защото 
в обхвата ѝ няма да влязат мините от ТЕЦ "Марица-Изток". По думите ѝ е необходимо мярката да се прецизира. 
 
В. Монитор 
 
√ Нов модел на 60/40 за юни и юли  
Мярката 60/40 ще претърпи малък редизайн и за юни и юли засегнатите от пандемията бизнеси ще получават финансиране 
от държавата спрямо процентния спад на оборота си. Това стана ясно след заседание на съвета за тристранно 
сътрудничество. 
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При 30 % спад на оборота държавата ще дава 50% от осигурителния доход и ще бъдат включени и осигурителните вноски. 
При спад в оборота с 40% помощта от държавата ще продължи да бъде 60/40. „60% ще получат фирмите за наетите работни 
и служители, като тази помощ ще бъде изчислена от април и дължимите вноски от работодателя”, обясни служебният 
социален министър Гълъб Донев. 
Това ще стане с промените в постановлението, регламентиращи мярката. То ще бъде в сила от 1-юни. Така всички, които 
са кандидатствали до 15-и юни ще бъдат изпълнени по сегашния ред. За целта ще бъдат отпуснати още около 120 млн. лв. 
- по 60 за двата месеца. 
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обясни, че новия дизайн е 
разработен съвместно работодателските организации по време на 2 тристранни срещи. В него те са предложили към 
особено засегнатите бизнеси да бъде включен и пътническия и въздушен транспорт, тъй като 13 компаниите са в тежко 
състояние. Велев допълни, че подкрепата трябва да важи за наетите през април, а не към януари. 
Новият формат на мярката е бил подкрепен от всички работодателски организации с изключение на КТ „Подкрепа”. 
Причината за това е изключването на един от ключовите сектори – на Мините от Марица Изток, обясни Ваня Григорова. 
По думите ѝ поради тази причина около 2 000 миньори ще бъда съкратени. 
По отношение на предстоящата актуализация на бюджета финансовият министър Асен Василев посочи, че ще бъдат 
реализирани с 1-1,5 млрд. лв. повече приходи, които ще бъдат похарчени за очакваната ковид вълна на есен. Със сумата 
ще бъдат подпомогнати бизнеса, медиците и пенсионерите, обясни още Василев. 
До края на седмица се очаква да започне работа по изцяло нов дизайн на мярката, която да действа до края на година.  
 
Дарик  
 
√ Социалните партньори решиха: Предвижда се редизайн на мярката 60/40 
Бизнес, синдикати и държавата обсъдиха промяната в мярката за запазване на заетостта - 60 на 40 по време на 
извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в сградата на Министерския съвет. 
Социалните партньори обсъдиха проект за изменение и допълнение на постановление 151, с което се въвеждат 
компенсации за засегнатите от пандемията икономически дейности, по известно като мярката 60/40. Проектът на 
постановление, който беше обсъден със социалните партньори, предвижда малък редизайн на мярката, каза социалният 
министър Гълъб Донев на брифинг пред медиите след заседанието. 
"Интензитетът на участие на държавата в мярката ще бъде разделен на две части. При 30% спад в оборота, държавата ще 
подпомогне 50% от осигурителния доход за лицата, попадащи в икономическите дейности, които ще бъдат подпомагани. 
А също към осигурителния доход ще бъдат включени дължимите от работодателя осигурителни вноски за лицата. При 
спад в оборота с 40%, към помощта от държавата ще се запази в съотношение 60/40, като тук 60% работодателите ще 
получат за своите наети работници и служители. Тази подкрепа, тази помощ ще бъде изчислена от осигурителния доход 
за месец април и дължимите осигурителни вноски от работодателя", каза още Донев. 
Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление, изхождайки от факта, че има три ограничения, 
за да бъде по-добър - няма предвидени средства в бюджета, няма действащ парламента, за да промени това, и няма време 
за нотификация на по-сериозни изменения. Това обясни след срещата Васил Велев от АИКБ и добави, че са внесли 
предложения за подобряване на проекта. Първо - да се добави в него в раздела за особено потърпевшите бизнеси - 
пътническия и въздушен транспорт. Второто предложение - подкрепата да важи за назначени към месец април, а не към 
месец януари. 
"Също така заявихме категорично желание да изработим заедно мерките за подкрепа на заетите, доходите на работещите 
и на предприятията, при евентуална нова вълна, а и в оставащите месеци до края на годината, предвид на временната 
рамка за допустима държавна помощ, която ЕК е изработила", посочи още Велев. 
КТ "Подкрепа" са единствените, които не подкрепиха мярката. 
Ваня Григорова заяви, че това, което ги спира, е фактът, че "Мини Марица-изток" няма да бъдат обхванати от това 
подпомагане, тъй като се увеличава размерът на спада на приходите, които трябва да има едно дружество, за да получи 
подпомагане от бюджета. 
 
Manager.bg 
 
√ Помощи по мярката 60/40 - по нови правила  
Обсъдихме редизайн на мярката 60/40. Това заяви социалният министър Гълъб Донев по време на брифинг след 
заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. По думите му, това ще стане чрез приемане на промени 
в постановление 151 на Министерски съвет от 2020 г., които бяха обсъдени днес със социалните партньори. 
"Интензитетът на участие на държавата в мярката ще бъде разделен на две части. При 30% спад в оборота, държавата ще 
подпомогне 50% от осигурителния доход за лицата, попадащи в икономическите дейности, които ще бъдат подпомагани. 
А също към осигурителния доход ще бъдат включени дължимите от работодателя осигурителни вноски за лицата. При 
спад в оборота с 40%, към помощта от държавата ще се запази в съотношение 60/40, като тук 60% работодателите ще 
получат за своите наети работници и служители. Тази подкрепа, тази помощ ще бъде изчислена от осигурителния доход 
за месец април и дължимите осигурителни вноски от работодателя", обясни Гълъб Донев.  
По думите на социалния министър, мярката ще бъде продължена още 2 месеца - през юли и август, с остатъчен ресурс от 
европейско финансиране. Предстои обаче да се уточни периодът, в който бизнесът ще доказва спад на приходите си.  
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"Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление, изхождайки от факта, че има три 
ограничения, за да бъде той по-добър. Първото е, че няма предвидени средства в бюджета, второта - няма действащ 
парламент, за да промени това, и третото ограничение е чисто времево, тъй като няма да има достатъчно време за  по-
сериозни изменения", заяви след срещата председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил 
Велев.  
Социалният министър Гълъб Донев представи Виолина Накова като новия председател на Съюза за стопанска инициатива. 
"Тя е първата жена, заемаща този пост", посочи Донев. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Държавата разделя на две мярката 60/40 
Подкрепата се диференцира при 30% и повече спад в оборота и при 40% и повече спад 
Вицепремиерът Гълъб Донев заяви, че се предвижда малък редизайн на мярката 60/40, като подкрепата на държавата ще 
бъде разделена на две. Социалните партньори обсъдиха проект за изменение и допълнение на постановление 151, с което 
се въвеждат компенсации за засегнатите от пандемията икономически дейности, по-известно като мярката 60/40. 
Промените предвиждат, ако фирма докаже спад на приходите 30+ процента - компенсацията ще е 50 на сто от 
осигурителния доход. 
При спад от 40+ процента държавата ще продължи да изплаща компенсации за заплатите на служителите в размер от 60 
процента от осигурителния доход. 
В момента изискването за всички компании е да докажат спад на приходите над 20 процента. 
Подкрепата ще бъде изчислена от осигурителния доход за месец април. 
Иначе казано, ако фирмата "Х" има спад 30 и повече процента, то тя ще може да получи 50 на 50 процента подкрепа на 
всичките си разходи за труд в стойност, съотнесена към април 2021 година. 
Средствата за помощта ще бъдат в размер на 120 млн. лв. - по 60 млн. лв. и за юни и юли. 
Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление, изхождайки от факта, че има три ограничения, 
за да бъде по-добър - няма предвидени средства в бюджета, няма действащ парламент, за да промени това, и няма време 
за нотификация на по-сериозни изменения. Това заяви след срещата председателят на Управителния съвет на Асоциация 
на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Той допълни, че бизнес организациите са направили две предложения: в новия дизайн да се добави за подпомагане и 
пътническият и въздушен транспорт и подкрепата да важи за назначени към месец април, а не към месец януари. 
KНСБ също подкрепи изпълнението и допълнението на постановление 151. 
Единствено против се обявиха от КТ "Подкрепа"с мотив, че мините от "Мини Марица Изток" няма да бъдат обхванати от 
това подпомагане.  
Увеличаване на приходите в хазната 
В ход е процедура за актуализация на бюджета, каза финансовият министър Асен Василев. Заради действията на НАП и 
подобрената икономическа обстановка държавата ще събере допълнително между един и един и половина милиарда 
лева. Общата рамката на актуализация на бюджета ще бъде със запазване на нивото на държавен дълг и на дефицит. Тези 
към милиард и половина лева ще бъдат похарчени за мерки срещу ковид кризата в три направления - за бизнеса, 
работещите хора и пенсионерите. Видовете мерки и техният обем ще бъдат обсъдени в работен вариант преди да бъдат 
предложени, допълни Асен Василев. 
 
В. Труд 
 
√ Гълъб Донев: Предвижда се редизайн на мярката 60/40  
Обсъдихме проект за изпълнение и допълнение на Постановление 151 от 2020 г. на МС, с което се въвеждат компенсации 
за засегнатите от пандемията икономически дейности или т.нар. мярка 60/40. Това каза социалният министър Гълъб Донев 
след среща на Националния съвет за тристранно сътрудничество, 
Проектът предвижда малък редизайн на мярката. Подкрепата, която от 1 юни и 1 юли ще могат да получават засегнатите 
бизнеси и лица в тези сектори, интензитетът на участие на държавата в мярката, ще бъде разделена на две части, каза той. 
"При 30 % спад в оборота, държавата ще подпомогне 50 % от осигурителния доход за лицата, попадащи в икономическите 
дейности, които ще бъдат подпомагани. А също към осигурителния доход ще бъдат включени дължимите от работодателя 
осигурителни вноски за лицата. При спад в оборота с 40 %, към помощта от държавата ще се запази в съотношение 60/40, 
като тук 60 % работодателите ще получат за своите наети работници и служители. Тази подкрепа, тази помощ ще бъде 
изчислена от осигурителния доход за месец април и дължимите осигурителни вноски от работодателя", каза още Гълъб 
Донев.  
КНСБ подкрепи изпълнението и допълнението на постановление 151. 
"Помолихме финансовия министър да ни даде известна информация за процеса по подготовка на корекция на бюджета. 
Получихме едни първоначални анонси и уверения, че с нас това ще бъде дискутирано и съгласувано с Националния съвет 
за тристранно сътрудничество преди да финализират своето виждане, което може да бъде реализирано, след като се 
формира нов парламент", казаха от КНСБ. 
Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление, изхождайки от факта, че има три ограничения, 
за да бъде по-добър - няма предвидени средства в бюджета, няма действащ парламента, за да промени това и няма време 
за нотификация на по-сериозни изменения. Това заяви след срещата Васил Велев от АИКБ. 
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Новият дизайн на мярката беше изработен в две многочасови тристранни срещи от представители на икономическия блок 
на правителството, от синдикати и работодатели, каза той. Уточни, че АИКБ са внесли предложения за подобряване на 
проекта. Първо - да се добави в него в раздела за особено потърпевшите бизнеси - пътническия и въздушен транспорт. 
Второто предложение е подкрепата да важи за назначени към месец април, а не към месец януари. 
Също така заявихме категорично желание да изработим заедно мерките за подкрепа на заетите, доходите на работещите 
и на предприятията, при евентуална нова вълна, а и в оставащите месеци до края на годината, предвид на временната 
рамка за допустима държавна помощ, която ЕК е изработила, заяви Велев. 
КТ "Подкрепа" са единствените, които не подкрепиха мярката. 
 
24 часа 
 
√ Донев: Няма да има по 50 лв. за всеки, ако се вдигат пенсии с доход от 2018 г. 
Вариантът за преизчисление на пенсиите с актуален осигурителен доход от 2018 г. не е справедлив, коментира социалният 
министър Гълъб Донев. 
Това е единият от сценариите за преизчисление, каквото планира служебният кабинет. Целта е бонусът от 50 лв. реално 
да влезе в пенсията, както писа “24 часа”. 
“Преизчисление с дохода от 2018 г. няма да доведе до нарастване на всички пенсии с 50 лв. Около 1,5 млрд. лв. ще струва, 
а не е много справедливо”, каза Донев. 
Тези с ниски пенсии биха получили 10-15 лв., по-високите пък ще се актуализират с много повече от 50 лв., което няма да 
е справедливо, обясни той. “Ще търсим варианти за устойчивост на пенсионната система, така че да гарантираме правата 
и доходите на българските пенсионери”, гарантира министърът. 
Вторият вариант, по който работи НОИ, предвижда да се вдигне коефициентът на тежестта на стажа от 1,2 на 1,3. Това 
предложение се подкрепя и от КНСБ. 
“Борим се да има предвидимост, а не този разход от 50 лв. да се прави месец за месец”, посочи служебният министър на 
финансите Асен Василев. Правителството не е предубедено към нито удин от вариантите, уточни той. 
“Въпросът за пенсиите е много важен, защото това, което се направи през последните години, подхранва и стимулира 
сивия сектор. Разкъсването на връзката между осигурителен принос и получаваната пенсия е бензин в огъня на сивия 
сектор”, заяви шефът на АИКБ Васил Велев. 
 
В. Монитор 
 
√ Токът на бизнеса нагоре заради държавна ТЕЦ и износ 
"Марица-изток 2" получи квота за регулирания пазар, КЕВР казва на 1 юли за поскъпването за бита  
Скъпи доставки на ток за регулирания пазар от държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" ще доведат до още по-голямо 
поскъпване на тока за бизнеса, алармират от работодателските организации. 
„За ТЕЦ-2 решението да се качи на регулирания пазар е категорично неудачно“, обясни за „Монитор“ зам.-председателят 
на АИКБ Румен Радев. Според него синдикатите изключително много бъркат и е спекулативно да се твърди, че от спирането 
на губещата държавна ТЕЦ ще останат без работа 120 хиляди души. Той смята, че не може да се очаква голямо поскъпване 
на тока за битовите клиенти (до 3-4%) и следователно това ще рефлектира върху нарастване на таксата задължение към 
обществото (ЗКО) 
„В първия доклад на КЕВР е била 3-4 лв. за мегаватчас. Вкарването на 1 терават час вдига тази цена до 7-8 лв., а при по-
големи количества няма как да не стане двуцифрено число и всичко това ще се плаща от бизнеса“, предупреди той. 
В понеделник служебният министър на енергетиката Андрей Живков подписа заповед ТЕЦ "Марица-изток 2" да разполага 
с обща годишна квота за производство на електроенергия в размер на един тераватчас за следващия регулаторен период 
1 юли 2021 г. - 30 юни 2022 г. От пресцентъра на ведомството отказаха да коментират дали задължителното изкупуване на 
това количество ток ще доведе до поскъпване на електроенергията за бизнеса. От пресцентъра на КЕВР пък обясниха, че 
какво отражение ще има решението за цената на тока и за домакинствата ще стане ясно едва в първия ден на следващия 
месец. Тогава ще се правят последните изчисления, в които ще се вземат под внимание котировките на природния газ и 
на парниковите квоти. 
В първия работен ден от седмицата енергийната борса затвори при средна цена 215.19 лева за мегаватчас в сегмента "Ден 
напред", което е с над 30 лв. повече, отколкото струваха доставките за понеделник 
Според Румен Радев от АИКБ друга причина за нарастването на борсовите цени е, че надделяват интересите за покупка от 
търговците на скъп ток за износ. „Това са резултатите от търговете. Друг е въпросът колко от индустриалните потребители 
са купили ток на такава висока цена от борсата. За него е проблем надделяващото търсене на борсата от страна на 
търговците, а не от крайните потребители - индустрията. Търговците се нуждаят от постигане на големи обороти и 
реализация на тока. Така и потребителите са принудени да купуват скъп ток и се получава ефект на лавината. Законово, 
каквито бяха идеите на бившото ръководство на Министерството на енергетиката, не може да се ограничава търговията 
по сегменти, защото това ще е нарушаване на законите на свободния пазар“, смята браншовикът. 
По думите му в последните месеци се наблюдава трайно поскъпване на електроенергията и в Европа. От началото на тази 
година цените у нас са постоянно над нивата от 55-57 евро за мегаватчас. На пазара в Германия това ниво е над 54 евро. У 
нас на търговете в сряда за ден напред постигнаха рекордните 250,64 лв. за мегаватчас, сочи статистиката на Българската 
независима енергийна борса (БНЕБ). 
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ТВ+ 
 
√ НА 1 ЮЛИ АИКБ ВРЪЧВА НАГРАДИТЕ "ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО"  
Като причини за изсветляването на икономиката от Асоциацията на индустриалния капитал посочват усъвършенстването 
на нормативната уредба, новите мерки и политики на правителствата и намаляването на административната тежест. Но 
пък страната ни е изостанала в предотвратяването на сивата икономика в сравнение с останалите страни в Европа. Главният 
секретар на асоциацията Милена Ангелова даде примери за недекларирана заетост след проучване сред работодателите 
и заетите лица: "Така наречената "английска безработица", която представлява българи, които работят на Запад, било в 
Англия, било в Германия, в европейски държави, след това се връщат в България, регистрират се в бюрата по труда като 
безработни и Бюрото по труда има ангажимент да плаща съответния процент от последно получаваното възнаграждение, 
което за рамките на страната е доста високо. Тези лица не искат да встъпят в трудово отношение като отказват, примерно, 
поканата да работят в шивашки предприятия. Накрая шивашките предприятия, които са изправени пред недостиг на 
персонал се принуждават да наемат такива лица без трудов договор." 
От Aсоциацията отбелязват като предизвикателства новите форми на труд като дистанционната работа, които получиха 
допълнително ускоряване заради пандемията. 
Представят и различни мерки и инструменти за ограничаване на недекларираната заетост: "Ние в момента сме изготвили 
една методика за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, която има две групи мерки. Едните са на 
браншово равнище, където очакваме и самите браншови организации да имат сериозна роля, тъй като това не е по силите 
на една фирма, не е по силите и на една браншова организация, но всеки има принос в този процес. Други от мерките са 
на ниво предприятия, които по-скоро са насочени към правилата за трудов ред, към длъжностни характеристики, към 
доброто запознаване на работниците и служителите с това какви права им дава договорът, който те сключват за полагане 
на труд." 
На 1 юли АИКБ организира церемония с награди „Икономика на светло“. Ще бъдат отличени организации и личности, 
които са инициатори на различни мерки за ограничаване на сивите практики. 
 За повече информация вижте видеото. 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев се срещна с посланика на Нидерландия  
Министър-председателят Стефан Янев проведе среща с посланика на Кралство Нидерландия Беа тен Тъшър. 
По повод приключването на мандата на посланика в България премиерът Янев изрази благодарност за заслугите ѝ за 
укрепването и задълбочаването на приятелските връзки и сътрудничеството между България и Нидерландия през 
последните 4 години. 
По време на срещата министър-председателят Стефан Янев подчерта, че Нидерландия е важен партньор на Европейския 
съюз и съюзник на НАТО. Изразено бе силно желание за продължаване на активния политически диалог на всички нива 
между България и Нидерландия. Подчертана бе и възможността за разширяването на икономическото сътрудничество и 
бизнес отношенията. 
В хода на срещата бе отбелязан интереса към привличането на повече инвестиции от нидерландски компании и 
необходимостта от по-тесни връзки между български и нидерландски институции, организации и граждани. 
 
√ Социалният министър: Увеличението на пенсиите с 5% не е достатъчно  
Увеличението на пенсиите от 1 юли с 5% не е достатъчно. То ще обхване всички пенсионери, ще се увеличи и прагът за 
получаване на енергийни помощи. Това заяви в "Денят започва" Гълъб Донев, служебен министър на труда и социалната 
политика. 
По думите му изплащането на 50 лева заради кризата като помощ трябва да продължи. 
"С политически решения се наруши балансът в системата. Много граждани са с голям трудов стаж 43 години и ниска 
пенсия или равна на тази с по-нисък стаж. Когато има вмешателство се получават разминавания. И осигурителният 
стаж, и осигурителният доход, върху който са правени осигурителни вноски влияят върху размера на пенсията", 
добави социалният министър. 
Той коментира и предложението за преизчисляване на пенсиите с нов осигурителен доход от 2018 година. 
"Необходими са милиард и половина - 2 милиарда, тези пари в момента ги няма в бюджета на Държавното 
обществено осигуряване, трябва да дойдат от актуализация на бюджета или от преразпределение на други разходи, 
но това може да се случи при редовно правителство и работещ парламент", каза още Гълъб Донев. 
По думите му от Инспекцията по труда докладват за увеличение на работата без трудови договори, на заплати, които се 
различават от действителните, които се взимат, има и много сигнали за нарушения при безопасността на работа. 

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=37699
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"Върна се явлението по ведомост получаваш 1000 лева, в плик под масата получаваш още 1000 лева", заяви Гълъб Донев. 
Той поясни, че на дневна база безработицата е 5,23 процента, което е добър признак. 
"Осигуряват се работни места, за които няма подходящи кандидати. Има дисбаланс - интересът между търсене и 
предлагане не може да се срещне", каза още Гълъб Донев. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Дружеството "Автомагистрали" е пред колапс, министър Комитова уточни защо са блокирани сметките 
"Автомагистрали" са пред колапс. Има опасност от временно спиране на изграждането на АМ "Хемус". Причината - 
блокирани банкови сметки от регионалния министър. За това предупреждават от държавното дружество. 
На този фон продължават опитите да бъде вписано в Търговския регистър временно ръководство след два отказа на съда 
заради жалби от изпълнителния директор Стоян Беличев. 
От "Автомагистрали" твърдят, че заради блокираните банковите сметки на дружеството във всички търговски банки и 
поставеният лимит за плащания от 10 000 лв. на седмица, са пред колапс. Предупреждават, че изграждането на „Хемус“ 
ще спре и няма да могат да поддържат автомагистралите в страната. 
Предричат хаос и напрежение за всички пътуващи и за бизнеса, свързан с пътната инфраструктура. В отговор регионалният 
министър , обясни, че поддръжката на магистралите се извършва от АПИ. 
"Няма никаква опасност нищо да се спре. Аз се грижа всеки ден за това нещо и няма да допусна нищо да се спре. Нито 
поддръжка, нито строителство", заяви служебният регионален министър Виолета Комитова. 
Министър Комитова уточни, че има уговорка с изпълнителния директор на "Автомагистрали" всяка седмица в доклад да 
заявява разходите, които са необходими на дружеството. Поставеният лимит има за цел да стопира авансовите плащания 
към фирми. 
"Тази сума е определена от него колко пари му трябват седмично. Той подава този доклад и посочва сумата. Аз само 
одобрявам без да коментирам", допълни още министър Комитова. 
Днес от регионалното министерство са подали за трети път документи за вписване в Търговския регистър на временно 
ръководство, което да управлява до провеждането на нов конкурс през юли. Вече два пъти Софийският градски съд спира 
процедурата след жалба на старото ръководство с мотива, че за постовете не е бил проведен конкурс, а членовете в съвета 
трябва да са петима, а не трима. 
По жалбите се е произнесъл един и същи съдия, който според Комитова спира вписването по още няколко анологични 
казуса "Българска банка за развитие" и "Александровска болница". 
От съда заявиха за "По света и у нас" , че съгласно предварително изготвен седмичен график, трима дежурни съдии 
разглеждат делата, образувани по молби за спиране на регистърно производство. В периода 21 - 25-и в Софийски градски 
съд са били образувани 12 такива дела, които са разпределени на случаен принцип чрез Единната информационна система 
между тримата дежурни съдии. 
Днес и от Министерството на икономиката са подали ново искане за вписване на одобрените от БНБ членове за Надзорен 
и Управителен съвет на ББР в Търговския регистър. Двете институции оспорват на втора инстанция спирането на вписването 
на нови членове като незаконосъобразно. 
 
√ Туристическият бранш не е доволен от предложените мерки за подпомагане на бизнеса 
Към момента обаче правителството не може да предложи повече, защото средствата са ограничени  
Преструктуриране на помощта за бизнеса по мярката 60 на 40 и отпускане на гарантирани от държавата банкови заеми 
без обезпечения в размер на 70% от оборота преди пандемията - това са основните две мерки, които са коментирани на 
среща на бизнеса с вицепремиера Гълъб Донев, министъра на туризма Стела Балтова и тези на финансите и икономиката 
Асен Василев и Кирил Петков. 
Действието на мярката 60 на 40 ще продължи до края на юли, тъй като пандемичната обстановка е ограничена, но не е 
предотвратена и трябва да има подкрепа на заетостта. 
Туристическият бранш не е доволен и от обявената промяна в мярката за запазване на заетостта 60 на 40, която за туризма 
е 80 на 20, защото по нея ще се подпомагат фирмите със спад на оборота с 40%, а не с 20%, както бе досега. За бизнеса със 
спад на оборотите с 30% помощта ще бъде 50 на 50. 
От социалното министерство обсъждат и разработването на нови мерки, които да са в подкрепа на бизнеса и работещите, 
ако има нова криза. 
Предстоят срещи с всеки бранш поотделно, за да се обсъди как да се предотврати следваща криза на есен. 
От туристическия бранш и ресторантьорския бранш и преди са заявявали, че кризата не може да се бори с кредити. Затова 
и предложените от държавата банкови заеми без обезпечения в размер на 70% от оборота преди пандемията, според тях, 
не е спасителна мярка. 
Според Ричард Алибегов от Асоциацията на заведенията в България вече всички в бранша имат поне по един кредит и 
затова тази мярка няма да сработи. 
"Последна дума все пак имат банките и в тази ситуация те ще следят под лупа на кого дават кредит, защото 
опасността да не се върне този кредит е голяма и банката рискува да не може да си събере оставащите 30%. Коя 
търговска банка ще даде допълнителен заем на фирма, който ще застраши заема, който вече му е дала преди това", 
коментира още Алибегов пред БНТ. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/socialniyat-ministar-uvelichenieto-na-pensiite-s-5-ne-e-dostatachno-1160734news.html
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√ Над 1600 служители на "Напоителни системи" остават без заплати този месец 
Над 1600 служители на "Напоителни системи" остават без заплати този месец. Дружеството не може да разплаща и другите 
си дейности. Новината обяви служебният министър на земеделието Христо Бозуков, като обвини за ситуацията 
отстраненият от него директор на дружеството Снежина Динева. Тя пък смята, че действията на Бозуков са довели до този 
проблем. 
Сметките на "Напоителни системи", както и електронните подписи за управлението им са блокирани от отстранения бивш 
директор Снежина Динева, обяви служебният земеделски министър Христо Бозуков. Според него причината за това е, че 
Динева, както и другите уволнени от съвета на директорите, обжалват в съда уволнението си. 
"Как може един човек, който до момента е управлявал, сега да предприеме действия да вкара "Напоителни системи" 
в несъстоятелност едва ли не, тъй като са блокирани всички възможности на дружеството да се разплаща. 
Блокирани са електронни подписи, така че в момента няма как да се оперира", заяви Христо Бозуков, служебен 
министър на земеделието. 
Според Снежина Динева обаче, именно начинът, по който е била уволнена, е причина за проблема. 
"Така че считам, че за разлика от другите си колеги, които направиха смени, но в протоколите е изрично записано, че 
до вписването се изпълнява длъжността от предишния директор, при нас това не беше направено. Абсолютно 
незаконосъобразни действия", заяви Снежина Динева, бивш директор на "Напоителни системи". 
И така единственият начин над 1600 човека да получат заплатите си, а "Напоителни системи" да могат да продължат 
разплащанията си, е съдът да се произнесе по жалбата на Снежина Динева и колегите ѝ от вече отстранения съвет на 
директорите. 
 
√ Организират пробни гласувания с машина в цялата страна  
Пробни гласувания се организират от вчера за хората, които се притесняват, че няма да се справят с машинния вот. По три 
машини ще бъдат изпратени във всички Районни избирателни комисии. Това каза говорителят на ЦИК Росица Матева. От 
Обществения съвет към ЦИК обаче изразяват недоверие, че подобна кампания ще е успешна и ще позволи в рамките на 
десетината оставащи дни - хората да пипнат и видят машина. Думите са на заместник председателя на съвета Стефан 
Манов пред БНР. 
Сравнително ниска беше вчера избирателната активност в община Благоевград. Според ЦИК не е ясно дали това се дължи 
на машинния вот. 
От ЦИК казаха, че има достатъчно време всички хора, които не са гласували досега с машина, да го направят. Смятат, че 
машините няма да са причина за по-ниска избирателна активност. 
"Ще тръгнат към всички Районни избирателни комисии по три машини във всеки район и са надяваме кметовете на 
общини, областните управителни, районните комисии да организират такива пробни гласувания, за да могат всички 
избиратели, които искат да видят машина, да гласуват на нея преди изборите. Не знам дали ще бъде по-ниска или по-
висока активността - лято е, много хора ще бъдат на почивка, няма да успеят да гласуват, когато са на почивка в 
страната, така че ще видим на изборите", каза говорителят на ЦИК Росица Матева. 
Днес ще се инсталира софтуерът за машините в чужбина, за да се транспортират по дипломатически път. Обслужването 
там ще е от техници, наети от "Сиела Норма". Вчера в Благоевградско проблеми с гласуването е нямало, нямало e жалби 
и сигнали. Сутринта машина е спряла да работи в Сърница. От ЦИК казаха, че не е било заради прегряване в топлото време. 
"Доколкото разбрах, едната е спряла може би по технически причини, пусната е да гласува и не е гласувано в рамките 
на пет минути. Тези машини се използват за гласуване в Южна Америка, в държави, в които няма климатизация на 
помещенията и там се гласува включително в джунглите, в планините, така че не смятам, че машината има проблем 
с високата температура", допълни тя. 
Все пак ще има препоръка за следващия тур на частичните избори да се търсят по-прохладни помещения. 
Избирателната активност вчера беше сравнително ниска. Към 13.00 часа в община Благоевград тя беше около 11%. В 
понеделник там са били изпратени четири машини за тестови гласувания, обясниха от ЦИК, дадени са били и указания 
членовете на комисии да помагат на избирателите, но без да виждат екрана на машината. В селата, където се избираше 
кмет, около обяд активността беше по-висока - между 12 и 37 на сто. 
 
√ МОН предлага законови промени за забрана на политическата дейност в училище  
В системата на предучилищното и училищното образование се забранява осъществяването на политическа и партийна 
дейност. При изпълнение на своите функции педагогическите специалисти трябва да са политически неутрални и не могат 
да налагат идеологически и политически убеждения. Изискването за политически неутралитет и забраната за политическа 
дейност важат също за началниците и служителите в регионалните управления на образованието. 
Това е записано в проект за изменение и допълнение в Закона за предучилищното и училищното образование, публикуван 
от Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане в петък. С тези промени системата на средното 
образование се деполитизира със закон. 
Предложението на просветното министерство е провокирано от множество случаи, при които служители от регионалните 
управления на образованието в страната извършват политическа дейност и участват активно в партийни мероприятия по 
време на предизборни кампании за различните видове избори, включително и в качеството им на кандидати от името на 
партии и коалиции. В системата на предучилищното и училищното образование, която следва да е неполитическа и 
надпартийна, са създадени видими зависимости от политическо и партийно естество. Подобни дейности могат да изместят 
професионалното и експертно начало при назначенията и управлението на образователната система и да доведат до 
недопустимо политическо влияние върху учителите и учениците, се посочва в мотивите към проекта. 
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Целта на измененията е високата експертиза и професионализъм да се издигнат в основни принципи на системата. 
 
√ Студенти и докторанти настояват за увеличение на стипендиите  
За увеличение размера на стипендиите за студенти, докторанти и специализанти и премахване на стипендиите за нисък 
доход настоява Националното представителство на студентските съвети, което заседава във Велико Търново. 
Постановлението на Министерския съвет за реда за отпускане на стипендии в университетите е отпреди 21 години. 
Националното представителство на студентските съвети настоява за промени, посочи неговият председател Даниел 
Парушев: 
"Ние ще искаме увеличаване на минималния праг, който е в момента 85 лева, да стане 100 лева. Също най-високият 
праг, който е 180 лева, да стане 200 лева. За награди и помощи имаме фиксирана на 300 лева, също да бъдат увеличени 
тези финанси. Много важна тема е свързана с докторантурите – защо не да се обвържат с минималната работна 
заплата, защото в момента един докторант в България получава 500 лв". 
Настоява се стипендии да могат да получават и студентите в частните университети. 
Сред исканията, които ще бъдат изпратени до служебния просветен министър Николай Денков, е съдействие за промени 
в Закона за студентското кредитиране и лихвите по студентските кредити да бъдат намалени от 7 на 3 процента. 
 
√ Обсъждат замяната на БВП с друг показател за благосъстояние  
Политици, бизнесмени и учени ще се включат в икономическия форум в Брюксел, който започва днес. 
Очаква се реч на председателя на Европейската комисия - Урсула Фон Дер Лайен и лекция на канцлера на Германия - 
Ангела Меркел. 
Сред акцентите на форума ще бъде и дебат за замяната на Брутния вътрешен продукт с друг показател, който да отчита 
благосъстоянието. 
 
√ Пендаровски: София използва "маркетингови трикове"  
Президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски препоръча на премиера Зоран Заев да изчака редовно 
правителство в София, за да разреши двустранния спор. 
В интервю за скопската телевизия "Сител" Пендаровски обяви, че София използва "маркетингови трикове". 
Повод за думите му е изявление на българското външно министерство, в което за пореден път се настоява Скопие да 
изпълнява Договора за добросъседство от 2017 г. 
Според Пендаровски, ако само петте точки, посочени в позицията на външно министерство, са проблем, то Скопие е щяло 
да започне преговори с ЕС още миналата година. 
 
√ Специално пред БНТ Уилям Браудър: Какво ще се случи със санкционираните българи по закона "Магнитски"  
Каква е ситуацията с българските граждани, които бяха санкционирани по американския закон "Магнитски"? От 
следващото интервю ще научите любопитни подробности за създаването и механизмите на закона "Магнитски" в САЩ, по 
който наскоро бяха санкционирани и българи с изявено участие в политиката и бизнеса. С Уилиям Браудър, смятан за една 
от най-издирваните от Русия личности, разговаря нашият сътрудник в САЩ Симеон Гаспаров в предаването "Светът и ние". 
Уилям Браудър е роден в САЩ британски финансист и политически активист. Той е изпълнителен директор и съосновател 
на фонда "Ермитаж Капитал Менаджмент", един от най-големите инвеститори в Русия. 
През ноември 2005 година му е отказан достъп до страната, обявен е за заплаха за руската национална сигурност и е  
депортиран във Великобритания. От офисите му в Москва са иззети документи. Браудер възлага на Сергей Магнитски да 
разследва случая. След показанията на Магнитски пред руския съд, той е арестуван, затворен и не след дълго умира. 
Неговата смърт е начало на лобистка дейност на Браудър за приемането на "Закона Магнитски", санкциониращ руските 
нарушители на човешките права. Актът е гласуван от Конгреса и подписан през 2012 г. от президента Барак Обама. Браудър 
и вече покойният Магнитски са обвинени от руската държава в данъчни измами. Бизнесменът е свидетел пред сенатската 
комисия за предполагаемата намеса на Русия в президентските избори на САЩ през 2016 г., той има издадена книга, 
разказваща за опита му в Русия. Браудър влезе в остра полемика с немското издание „Дер Шпигел", което твърди, че 
твърденията му по случая "Магнитски" не издържат на задълбочена проверка. 
Г-н Браудър, шест български граждани в момента се разследват по закона "Магнитски", какво означава това? Какво 
следва да се случи? Какво ще се случи с тези хора и с техните пари? 
Уилям Браудър: Американският закон "Магнитски" означава, че се забранява, на която и да е финансова институция да 
прави бизнес със санкционираните. И ако въпреки това някоя финансова институция прави бизнес с тях, тя подлежи на 
глоба в троен размер на сумата, представляваща сключената сделка. На практика, това значи, че която и да е банка в света, 
не само американски банки, а всяка банка в света, веднага ще спре да извършва парични преводи за тези шест личности 
или за техните компании, а има много компании, които са в американския списък за налагане на санкции. Това означава, 
че всяка международна корпорация, която прави бизнес със санкционираните, ще прекрати работата си с тях, ще бъдат 
прекратени договорите им, всичко ще спре. Аз съм виждал това и в други ситуации. Описват го като „финансова смърт". 
В Латинска Америка, когато използват този вид инструменти спрямо колумбийски наркокартели, употребяват испанския 
термин: „muerte civil" - „финансова смърт", „гражданска смърт". На практика, тези лица са в капан, всички пари, които имат, 
ще бъдат замразени, блокирани, и никой няма да иска да прави бизнес с тях. Реално това представлява много сериозно и 
тежко наказание. 

https://bnt.bg/news/svetat-i-nie-281676news.html
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Относно въпросът: „Какво ще се случи с парите им?" - това е добър въпрос. И отговорът е - блокирани са. Никой няма да ги 
получи. Те няма да ги получат. Никой друг няма да ги получи. Просто ще стоят там, замразени. И може да стоят там 
замразени завинаги. Няма механизъм, чрез който да бъдат конфискувани, да бъдат размразени. Просто си стоят там. 
Какво ви е известно за корупционните практики в България? 
Уилям Браудър: Аз не съм експерт по случаите на корупция в България, но това, което разбирам и го разбирам отчасти от 
приложените действия, и отчасти по други канали и информации, е, че сред всички членове на ЕС, България е на дъното 
що се отнася до нивата на корупция. Става ясно и че поради причини, които аз лично не разбирам изцяло, има много 
корупция, която е толерирана от регулаторите, от правителството, от правоприлагащите органи. И това, всъщност, накара 
Съединените Щатите да предприемат едни от най-мащабните действия, които са предприемани някога, използвайки 
законът "Магнитски", що се отнася до броя компании и броя на засегнатите, които са санкционирани. 
Могат ли санкционираните да бъдат реабилитирани? Да кажем, в момента всичко е замразено, но това не може да 
продължи вечно. 
Уилям Браудър: Целта на закона "Магнитски" е да се справя с безнаказаността. С други думи, ако дадено лице не е 
наказано в родината си, законът "Магнитски" е инструмент, използван от американското правителство, както и от други 
правителства, за да бъде постановено наказание. Така е на теория, но все пак това е доста нова практика и не сме успели 
да видим как се развива. Ако българското правителство заведе дело срещу тези хора и те изтърпят наказание в затвор за 
престъпленията си, то няма да има нужда да бъдат санкционирани допълнително. Но, доколкото зная, не са се водили 
сериозни дела, не са се изправяли пред правосъдието. Така че, може да се изпаднат в ситуация, в която парите им да 
останат замразени завинаги, никога да не бъдат размразени. Единственият начин да бъде премахнато лице от 
американския списък по закона "Магнитски", е, ако може да докаже, че не е лицето, за което са го смятали или не е 
извършил деянията, които се смята, че е извършил. Досега не съм видял адвокат, който успешно да е постигнал 
премахването на лице от списъка по закона "Магнитски". 
Освен застъпник и активист срещу корупцията, Вие сте и бизнесмен. Бихте ли инвестирали в България, като знаете, 
че има санкционирани по закона Магнитски? 
Уилям Браудър: Един от най-важните уроци, които съм научил, като част от най-големия чуждестранен инвеститор в Русия, 
е, че честността, правовата държава и прозрачността са най-важните неща. Ако ги има… Ако ги няма, обаче, е много трудно 
да се инвестира. И фактът, че България е толкова зле класирана от страна на Съединените Щати, предвид тези санкции, 
предизвикват в мен сериозно резерви относно инвестирането в България. 
Как корупцията в Русия се отразява на други държави в Източна Европа? И, най-общо, на състоянието на 
демокрацията по света… Заразна ли е? 
Уилям Браудър: Бих казал, че е повече от заразна. Корупцията в Русия е като болест, която не просто заразява, затова, 
естествено, те я изнасят, с много… тя е като прецизно оръжие, което успява да компрометира и засегне всякакъв вид 
демокрации. На запад, компрометират правни системи, институции. Руското правителство прави всичко възможно. След 
като те не могат да постигнат нивото на демокрация на Запада, те правят всичко възможно да принизят нивото на Запада 
до своето. Затова, реално, е пагубна ракова болест, която искат да разпространят по света. 
Каква точно е Вашата връзка с Русия. Някои хора биха казали: „Г-н Браудър имаше бизнес в Русия, после напусна 
страната... Защо е толкова притеснен за добруването на хората там?" 
Уилям Браудър: Връзката ми с Русия е много странна. Дядо ми е бил профсъюзен организатор в Америка и е напуснал 
страната, бил е поканен в Русия да види лично комунизма през 20-те години на миналия век, и там е срещнал своята 
съпруга - баба ми. Моят баща и един от чичовците ми са родени в Москва. По-късно всички те се връщат в Америка, а баща 
ми застава начело на Комунистическата партия на САЩ. През бунтарските ми тийнейджърски години аз реших да стана 
капиталист, и когато падна Берлинската стена, реших, че след като дядо ми е най-големият комунист в Америка, аз ще 
стана най-големият капиталист в Русия. И успях в това. Но, успявайки, станах свидетел и на една наистина грозна страна на 
Русия, а именно, че когато преминаха към капитализъм, те не положиха правилно основите му - като да построиш къща 
без канализация и електричество. А в случая с Русия, "канализацията" и "електричеството" са "правовата държава" и 
"правото на собственост". В Русия няма закон, няма право на собственост и в резултат на това съществува "законът на 
джунглата". Това създаде много неприятна ситуация за мен, като инвеститор. Създаде много неприятна ситуация за руския 
народ и това доведе до издигането на Владимир Путин, който стана дори по-голям престъпник от престъпниците преди 
него. 
Вие открихте, с помощта на Сергей Магнитски, може би най-голямата кражба в историята на Русия - 230 милиона 
долара платени данъци от Вас, пари които по-късно изчезват от данъчните служби. Защо Владимир Путин не Ви 
помогна? Вие разкрихте измама. Какъв е случаят? 
Уилям Браудър: Всъщност пропускате един важен факт. Ако всички винаги се държат разумно, логично е да помислите, че 
разумното нещо, което следва да направи, като президент, е да подкрепи някой, който разкрива престъпление срещу 
държавата. Но това, което открихме по време на скандала с Панамските документи е, че най-добрият приятел на Путин от 
детството, известен челист на име Сергей Ролдугил, се оказа челист, притежаващ два милиарда долара. Интересно защо е 
получавал всички тези пари? Оказа се, че той не е държал всички тези пари за себе си, а ги е държал за Владимир Путин. 
Но най-важното нещо, от наша гледна точка, е, че той е получил част от онези 230 милиона. Ролдугин, фактически е 
подставено лице на Путин. На практика, Владимир Путин е получателят на приходите от това престъпление. И заради това, 
той се държеше абсолютно логично, което значи, че, ако някой като мен и Сергей Магнитски го разобличава, то той би 
направил всичко възможно да се постарае да го покрие. 
Изказвате подобни твърдения спрямо един от най-могъщите хора в света, Владимир Путин, не Ви ли е страх за 
живота Ви? Не всеки може да говори така за някой като Путин. 
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Уилям Браудър: Ами, заплашван съм със смърт, с отвличане, опитвали са се да ме арестуват осем пъти чрез Интерпол, 
опитвали са се да ме екстрадират от Обединеното Кралство, срещу мен са водени дела в съдилища из цял свят за клевета 
и редица други неща. Правят филми за мен, има тролове, които разпространяват невярна информация, но причината да 
продължавам по този начин е, че те убиха моят адвокат, Сергей Магнитски. Законът "Магнитски" е кръстен на него и аз 
няма да им позволя да се измъкнат, и може би ще ме убият, но междувременно ще се постарая да си платят прескъпо за 
това ужасно престъпление. 
Как виждате бъдещето на Русия? Самият Вие сте отчасти руснак, там имате семейство, роднини, приятели, там 
сте развивали бизнес. 
Уилям Браудър: За жалост, виждам бъдещето на Русия доста тъмно. Защото бъдещето на Русия зависи основно от това 
дали Путин ще остане на власт или не. Той е ужасна заплаха за Русия и за останалия свят и докато той е на власт, нищо 
добро няма да се случи. Русия ще представлява система на ужасяваща корупция, на противно неравноправие, а неговото 
намерение е да остане на власт докато е жив. Той не спира да променя правилата, за да не може друг да вземе властта. И 
затова не виждам нищо хубаво да се случи. Не смятам, че Русия е необратимо обречена, вярвам, че има шанс, но смятам, 
че е временно обречена, докато Путин е там и това временно може да се окаже много дълъг период от време. 
Вие видяхте възраждането на капитализма в Русия и в Източна Европа. Защо все още имаме тези проблеми? Защо 
имаме проблеми с корупцията? Защо не можем да се справим с тях веднъж завинаги и да забравим за тях? 
Уилям Браудър: Основната причина е, че нямате независими съдилища, няма независими правоприлагащи органи. Всички 
сякаш… Като резултат от това правилата не работят. Оказвате се в ситуация, в която няма наказание за лошото държане, а, 
всъщност, има доста големи награди за лошо държане, и затова човек, без морални устои, ще предпочете да се държи зле. 
Това се случва в Русия и това се случва из Източна Европа, смятам, че до определена степен, се случва и в България. 
И последен въпрос. Какви са Вашите изводи след срещата между Джо Байдън и Путин, защото при първата среща 
между американския президент Тръмп и Путин, Вие бяхте част от разговора между тях. 
Уилям Браудър: Първото нещо, които трябва да кажа е, че съм особено щастлив, че името ми не беше споменато. Както 
посочихте, бях споменат в разговора между Тръмп и Путин, при което Путин поиска Тръмп да ме предаде и Тръмп каза 
"да, това е страхотна идея", "страхотно предложение", каза той. В тази конкретна среща, Слава богу, не бях споменат. Но 
аз не смятам, че срещата трябваше да се случва. Гледам тази среща и си мисля "кой е големият победител". Големият 
победител беше Владимир Путин. Защо той е големият победител? Ами той въобще не трябваше да получи тази среща с 
президентът на САЩ. Това е огромно признание за него, че успя да получи тази среща. Според мен от тази среща няма 
резултати, САЩ и Западът не получиха нищо от Путин, а Путин получи нещо доста съществено от Запада, от Съединените 
Щати - признание на важността му, нещо което Путин не заслужава. И той не го заслужава конкретно заради отравянето 
на Алексей Навални или свалянето на MH-17, или нахлуването в Крим, и Източна Украйна, и Грузия, бомбардировките над 
Сирия и всички други ужасни неща, които е направил… Човек не бива да му дава такова признание, не го заслужава и не 
следва да го получи. 
 
Икономически живот 
 
√ Над 30% от фирмите отчитат намаление на приходите  
През май 2021 г. 31.1% от предприятията посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в 
сравнение с април 2021 г., при 52.1% няма промяна, а 16.6% са регистрирали увеличение. Това сочи ежемесечното кратко 
бизнес изследване на НСИ. 
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От регистриралите намаление на приходите 38.2% са в дейност „Индустрия“, следвани от „Търговия, транспорт и 
ресторантьорство“ – с 31.5%, и „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ – с 28.3%. 
12.6% от фирмите са пуснали персонала в „Платен отпуск“, към хоум офис са прибягнали 10.4%, а 8.7 на сто са се 
възползвали от правителствени мерки за подпомагане на работодателите. Едва 8.7% от предприятията през май са 
пристъпили към наемане на нов персонал. 
 
√ Министърът на финансите с нов стимул за масово ваксиниране  
Финансовият министър Асен Василев „откри“ нов стимул за по-масово ваксиниране. 
По време на заседание на първия Обществен съвет, създаден от него на тема разходите на държавата, Василев коментира, 
че компании със 100% ваксиниран персонал няма да бъдат затваряни по време на евентуална нова ковид-вълна. Според 
министъра такава е напълно вероятна, предвид индийския щам. 
Василев изтъкна, че за служителите, за които не е препоръчително да се ваксинират, работодателите може да правят по-
чести тестове. 
“Трета вълна със сигурност ще има и тя ще бъде много по-тежка – новият индийски вариант е 60% по-заразен“, посочи 
още финансовият министър. 
Припомняме, България освен, че е последна по ваксинация в ЕС, е сред държавите с най-голяма демотивация сред 
населението на тема ваксиниране. 
По темата за актуализацията на бюджета за 2021 г. министър Василев съобщи, че „в момента тя се подготвя и тъй като 
икономиката върви добре, очакваме 1-1,5 млрд. лева допълнително събрани приходи таза година, което ще позволи и 
съответни на тази сума разходи“. 
По думите на министъра, сегашната макрорамка на бюджета ще се запази в проекта за актуализацията му, като ще се 
преструктурират разходите, ще се разгледа и вариант за преизчисление на пенсиите. 
Финансовият министърът каза още, че е необходимо да се преразгледа ефективността на разходите на държавата – т.е. да 
се спрат „течовете“ и неефективните разходи. Според него трябва да се повиши събираемостта на приходите. Това са две 
мерки, които в съществуващите сега размери на данъчните ставки позволяват да се намали разликата между разходите и 
приходите. 
„Темата за това какви разходи да бъдат заложени в бъдеще е въпрос на политики и това къде иска държавата да 
инвестира, което ще реши бъдещото правителство и Народното събрание“, заяви министър Василев. 
 
√ Туристическите общини водят в концентрацията на фирми  
Анализът на Адриан Николов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
Между общините в България има големи разлики в икономическата активност и предприемачеството. Въпреки че не 
разказва цялата история, разпределението и броят на фирмите в общините са подходящи индикатори за тази активност. 
Днес на „265 истории за икономика“ представяме както общия брой на нефинансовите предприятия в общините в пред 
кризисната 2019 г., така и относителния им брой спрямо населението. 
Предвид размера на местната икономика и големия дял на търговията и цифровите бизнеси, не е изненада че столицата е 
лидер по общ брой регистрирани фирми. През 2019 г. броят им достига 123 хиляди, като мнозинството от тях са малки и 
микропредприятия. На второ място се нарежда Варна с почти 29 хиляди фирми, на трето – Пловдив с 27 хиляди. На дъното 
на класацията са най-малките общински икономики в страната – Трекляно с едва 11 нефинансови предприятия и Бойница 
с 12. 
Интерактивни карти – тук и тук 
В динамика, отново най-големите регионални икономики водят, като през 2019 г. в столицата броят на фирмите е нараснал 
с 2777, в Пловдив – с 608, във Варна – с 497. Притеснително е обаче обстоятелството, че дори и на върха на икономическия 
цикъл в цели 127 общини броят на нефинансовите предприятия намалява или остава непроменен, което насочва към по-
слаба предприемаческа дейност. Възможно е част от обяснението да е в протичащия процес на консолидация на 
стопанските субекти. Прави впечатление и относително бързият ръст в броя на предприятията в общините в периферията 
на София – знак за преливането на икономическа активност от столицата в околните общини. 
По-интересно е обаче разпределението на фирмите спрямо броя на населението. Водещите общини по брой на 
нефинансовите предприятия на 1000 души от населението са струпани в Южното Черноморие – Несебър е цели 216 
фирми/1000 души, Приморско със 163, варненска Бяла – със 124. Тази концентрация до голяма степен се обяснява с 
голямата гъстота както на малки места за настаняване, така и на други бизнеси, свързани с туристическата дейност – 
ресторанти, барове. Сходно струпване има и край Благоевград, благодарение на планинския туризъм. Във водещите 
икономически центрове относителният брой на фирмите варира в диапазона 90-100 на 1000 души, като в столицата той е 
109. На дъното отново са малки общини с изостанало икономическо развитие, с по 10-20 нефинансови предприятия на 
1000 души. 
Кризисната 2020 г. беше белязана от значителен спад в новорегистрираните фирми, особено в периодите на локдаун. Тази 
слаба предприемаческа активност, съчетана със зачестили фалити неизбежно ще се отрази на спад в броя на фирмите, 
особено в регионите, най-сериозно засегнати от кризата. На този фон обаче данните за първите няколко месеца на 2021 г. 
дават по-сериозни поводи за оптимизъм, тъй като на този етап не изглежда кризата да се е отразила дългосрочно на 
създаването на нови бизнеси; тъкмо обратното – немалко предприемачи са изчакали да дойде краят на ограниченията, за 
да започнат нова дейност. 
 
 

http://www.265obshtini.bg/map/152
http://www.265obshtini.bg/map/151
https://ime.bg/bg/articles/kyde-sa-novite-predpriemai/
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√ Натиск върху цените  
Динамиката на цените е следствие от въздействието на поредица от фактори. Те действат с различна сила и в различни 
подпериоди. 

1. Съвременна специфика 
Съвременната ценова ситуация в развитите икономики и у нас притежава своя собствена специфика. През последните 12-
13 години светът изживява поредица от застъпващи се финансово-икономически кризи. Макроикономическото 
управление и централните банки се стремят да намерят противодействие, което да потисне негативните ефекти и 
въздействия. Характерна особеност на поведението на монетарните власти е насищането на пазара с евтини пари в 
търсене на действащи и оперативни инвестиционни решения. Ефектът от тези усилия обаче не е едностранен. В определен 
момент чувствително повишеното парично обращение може да доведе до повишено пазарно търсене, което да остане 
непокрито от производственото предлагане. В такава ситуация прирастът на цените е неизбежен. 
Монетарните власти в развитите икономики са подготвени за възможно нежелано развитие на интензивното парично 
предлагане и се стараят стриктно да следят промените в пазарните взаимодействия. Животът обаче поставя непредвидени 
предизвикателства пред развитието на икономиките, които не е възможно да бъдат игнорирани.     
При установено относително пазарно равновесие движението на потребителските цени се подчинява на измененията в 
структурата на потребителските предпочитания. Самите потребителски предпочитания следват промените в обществените 
оценки за качеството на живота. Потребителските желания са неограничени, но тяхното нарастване се свързва със 
странични ефекти, които действат в противоположна посока. Евтиното потребление започва да поскъпва, а технологичният 
прогрес води до снижение на цените на традиционно скъпи стоки. Човечеството започва да цени (респ. да плаща повече) 
за чиста вода, за чист въздух, за биологично чисти продукти, за здравословен и природосъобразен начин на живот, докато 
цените на широко използвани продукти (автомобили, всевъзможна битова техника и др.под.) започват относително да 
намаляват. 
2. Ценови взаимодействия 
Описаната по-горе специфика се свързва със съотношенията между цени на минерални суровини и материали, от една 
страна, и на цени на потребителски стоки, от друга. В статистиката и теорията е възприето първият тип цени да се наричат 
цени (респ. индекс) на производител в промишлеността (Producer Price Index – PPI), а вторият тип – потребителски цени 
(Consumer Price Index – CPI). 
Цените на производител водят до промени в потребителските цени, но с определено закъснение и изоставане. На Фигура 
1 може да се проследи изменението на двата вида ценови индекси у нас за периода след 2008 г. Въздействието на кризата 
от 2007-2008 г. води до свиване на производството, при което търсенето на производствени суровини и материали 
намалява, респ. намаляват цените на производител (рязко снижение на PPI). Потребителските цени (CPI) следват 
динамиката на PPI, но не със същата сила и скорост. Това е и време, през което производителите преоценяват своите 
приоритети, съобразяват се с последствията от наблюдаваните промени и се насочват и предприемат нови управленски 
решения. Това обяснява и значително по-въздържания спад на потребителските цени. 
 

 
Фиг. 1 

 
Следва период на относително производствено възстановяване, при което PPI нараства (следва по-високото търсене), но 
отново потребителските цени реагират със закъснение и значителна сдържаност. 
Като цяло потребителските цени проявяват много по-голяма устойчивост в сравнение с цените на производител. PPI е 
сигналът, а CPI е реакцията. 
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За 2012-2019 г. движенията на PPI и CPI у нас са почти паралелни. Със старта на кризата с Covid-19 производството отново 
рязко се свива, което се отразява на свитото търсене на суровини и материали, респ. намаляване на PPI и сдържаната 
паралелна динамика на потребителските цени. В началните месеци на 2021 г. обаче сме свидетели на рязък скок на PPI, 
който води и до възходящ обрат в потребителските цени, който вече притежава по-различна специфика. 
3. Структурни изменения в PPI 
За осмислянето на наблюдаваните процеси е необходимо да се проследят структурните ценови изменения, т.е. да се 
определи цените на кои стоки издърпват нагоре общия ценови индекс. 
На Фигура 2 са представени водещите пет елемента по големина на ценовия прираст в кошницата на PPI. Най-чувствително 
позитивно ценово изменение към началните месеци на 2021 г. се отбелязва от цените на метали („Добив на метални 
руди“ и „Производство на основни метали“). При тях прирастът на цените е близо 40% на годишна основа! Следват ги 
продукти за междинно потребление (т.е. производствено потребление), каучук и пластмаси (суровини), както и 
традиционно – енергийни продукти. 
 

 
Фиг. 2 

 
Особеното, което свързва всички описани по-горе пет елемента, е, че те са свързани с добив на минерални суровини, който 
замърсява природната среда и снижава качеството на живота. В последно време все по-активно се говори за „зелена 
икономика“, за природосъобразен живот, за намаляване на щетите, които човекът причинява на природната среда. 
Картината на Фигура 2 е следствие от предприемани мерки, най-вече от страна на ЕС, в посока намаляване на негативните 
ефекти от непрекъснато разширяващите се производствени процеси както в локален, така и в глобален план. Тази 
тенденция вероятно ще продължи и в бъдеще, тя е предвидена да бъде с трайно въздействие, което означава, че 
човечеството ще трябва да се примири и да плати съответната цена (съизмервана с прираста на потребителските цени). 
Логиката е, че по-качественият и по-природосъобразен живот изисква по-висока цена – можеш да притежаваш нещо по-
хубаво, но трябва да се лишиш от нещо друго. 
4. Структурни изменения в CPI 
Промените в PPI са от глобален характер, докато промените в потребителските цени инкорпорират в себе си местната 
локална специфика. 
Цените на потребителските стоки у нас бяха спаднали до отрицателни стойност в първите два месеца на 2021 г. (Фигура 1), 
но в следващите месеци поеха нагоре, при това чувствително. На Фигура 3 може да се проследи ценовата динамика на 
петте стоки с най високо ценово изменение към средата на годината. По естествен начин първенството се поема от 
енергийни продукти, но към тях се включват също и производството на животински и растителни масла и мазнини. Тези 
елементи са свързани със замърсяването на околната среда и тяхната водеща ценова динамика вероятно ще продължи да 
доминира. 
 

https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cee_files/projects/green-recovery-position-paper-2020/gwpcee-position-paper-hq.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cee_files/projects/green-recovery-position-paper-2020/gwpcee-position-paper-hq.pdf
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Фиг. 3 

 
На Фигура 3 обаче доминира още един елемент с висок индекс на цените и той е подотрасъл „Финансови услуги“. Този 
елемент се включва в групата водещи по ценова динамика стоки и услуги някак неочаквано и отразява наша собствена 
национална специфика. Инвестициите у нас последователно и твърдо намаляват, условията в страната не предполагат 
разгръщане на инвестиционната и икономическа активност, в търговските банки (ТБ) се натрупват ликвидни запаси, които 
не успяват да се оползотворят, печалбите на ТБ намаляват и те търсят начини за компенсация. Тя идва от нарастване на 
таксите за финансови услуги, което от своя страна отблъсква депозиторите. Това е една от причините, поради която за 
първите четири месеца на 2021 г. 1,4 млрд. EUR български капитали са напуснали страна и са инвестирани във вид на 
портфейлни инвестиции в чужбина (по данни на БНБ към средата на годината), а 3,6  млрд. EUR са депозирани от български 
резиденти в чуждестранни ТБ. 
5. Заключение 
Измененията на цените в една пазарна икономика се подчиняват на желязна логика. Местното макроикономическо 
управление обаче не е безсилно спрямо действието на пазарните взаимодействия. По-различно е положението при 
членство на страната в монетарен съюз (еврозона), което е фактическото състояние на България. В такъв случай страната 
консумира последствията от централизираното управление на общата валута (евро). 
При действието на паричен съвет единственият вариант за България е изпреварващото развитие на вътрешните цени 
спрямо тези в еврозоната. Средното равнище на цените у нас е най-ниско в ЕС (по-малко от половината от средното 
равнище на цените в ЕС), което не съответства на финансовите и икономически реалности. Тенденцията към конвергенция 
на ценовите равнища предполага по-висока ценова динамика у нас. Лошото е, че при подобно развитие на ценовите 
процеси се обезценяват вътрешни натрупвания, което de facto означава несанкционирано преливане на стойност от 
България към еврозоната. 
Чрез провежданата си политика макроикономическото управление у нас създава предпоставки за влошаване на 
неблагоприятните въздействия от естествения процес на ценови структурни промени. Поддържаният неудачен 
инвестиционен климат води до процеси в банковата ни система, които преразпределят стойности в ущърб на населението 
като цяло. Натрупани капитали напускат страната, като съдействат за поддържане на опашкарската ни позиция в ЕС и 
стимулират явно и неявно икономическото ни изоставане. 
 
Мениджър 
 
√ Кирил Петков: Съдия спря назначението на новия надзор на ББР  
Назначението на новото ръководство на Българската банка за развитие е било блокирано. Това е станало вследствие на 
решение на съдия Мария Вранеску, в резултат на което вписването на новите лица в Търговския регистър е било спряно. 
Това обяви по време на участието си в предаването „Панорама“ по БНТ служебният министър на икономиката Кирил 
Петков. 
„По този казус имаме абсолютно несъответствие със закона, защото актовете на Българската народна банка не могат да 
бъдат спирани“, коментира той и допълни, че според него решението на Вранеску е базирано на „нещо друго освен 
следването на закона“. 
Министър Петков обяви, че от понеделник всеки ден ще подава ново заявление за вписване на надзора и ежедневно ще 
прави публично изявление за това какво се е случило със заявлението. По думите му българският съд би трябвало да праща 
решението за разглеждане от различни съдии на случаен принцип. „Нещо, което забелязваме към момента, е, че има 
концентрация този тип решения да отиват при трима съдии, една от които е Мария Вранеску“, подчерта Петков. 
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„Репутацията на съдийската колегия зависи от примери като този“, каза още министърът. Според него казусът с ББР показва 
нагледно как институциите не са функционирали правилно. 
Днес Софийският градски съд отговори на твърденията на министъра. Оттам обявиха, че оценката му е „недопустима“. 
„Молбите се разпределят на случаен принцип измежду дежурните съдии автоматично чрез ЕИСС и съдът е длъжен да се 
произнесе в рамките на същия ден. Целта на тези дежурства е именно да бъде спазена законовата разпоредба за бързо 
произнасяне и не представлява целенасочена „концентрация този тип решения да отиват при трима съдии“, както се опита 
да внуши с изказването си министър Петков“, обясниха от СГС. 
 
√ Държавата е изхарчила 3,4 млрд. лв. за антикризисните мерки  
Последното редовно правителство на България е похарчило 3,4 млрд. лв. за антикризисни мерки, свързани с 
икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19. Това съобщи служебният министър на финансите Асен 
Василев на обществен съвет, предаван пряко в социалните мрежи, по време на който беше представена детайлна 
информация за приходите  и разходите на държавата. Най-много пари са били отпуснати по мярката 60/40, както и за 
добавките към пенсиите и към заплатите на медицинските служители. Данните са към края на 2020 г.   
Прогнозните данни сочат, че от началото на 2021 г. до края на месец юли държава ще похарчи още 3,1 млрд. лв. за подобни 
мерки, което прави общата сума 7,5 млрд. лв. преди края на лято 2021 г. 
Той обърна внимание, че през последните години разходите за заплати на държавните служители са се увеличавали с 
около 12% средно годишно, докато разходите за пенсии са нараствали с 6%. Данните сочат, че над половината – 59% от 
българските пенсионери – живеят под прага на бедността. Сравнение показва, че докато средните разходи за пенсионери 
в страните от ЕС възлизат на 11% от държавните бюджети, то у нас този процент е по-нисък – 8%. 
Разходите за персонал представляват най-голямото перо от държавните разходи и се очаква да възлизат на 12,5 млрд. лв. 
за 2021 г. – от тях 7,6 млрд. лв. са за заплати, 2,5 млрд. лв. за осигуровки и 1,3 млрд. лв. за други възнаграждения. 
Три са най-големите бенефициенти на държавните средства – Общините, където се разпределят над 4 млрд. лв. държавни 
пари, Министерството на вътрешните работи с бюджет от 1,6 млрд. лв. и Министерството на отбраната с бюджет от 1,1 
млрд. лв. Общо те получават над 60% от общия финансов разход на държавата. 
Най-голям ръст в разходите на държавата обаче се регистрират при субсидиите и текущите трансфери – те се увеличават 
средно с 32%  всяка една година за периода 2016-2020 г. Става въпрос за средства, които се отпускат на предприятия с 
държавно участие, които работят на загуба – като ТЕЦ Марица Изток 2 например. 
 
√ И ТЕЦ "Марица-изток 2" ще продава ток на регулирания пазар  
ТЕЦ "Марица-изток 2" ще разполага с обща годишна квота за производство на електроенергия в размер на 1 млн. MWh за 
следващия регулаторен период 1 юли 2021 г. - 30 юни 2022 г. Министърът на енергетиката Андрей Живков подписа 
заповед, с която се определя това количество за задължително изкупуване от обществения доставчик за регулирания 
пазар, съобщиха от ведомството.  
Според енергийни експерти обаче това ще доведе до по-голямо поскъпване на тока от предвиденото от 1 юли като цената 
ще скочи не с 3, а средно с 5% за трите енергодружества, тъй като токът на този ТЕЦ е по-скъп, предаде bTV.  Трите ЕРП-та 
ще направят извънредно засичане на електромерите към 30 юни, след което фактурите ще бъдат преизчислени по новите 
цени. КЕВР ще реши окончателно за тарифите на 1 юли. 
В Министерството на енергетиката са постъпили становища от изпълнителните директори на "Национална електрическа 
компания" ЕАД и "Електроенергиен системен оператор" ЕАД относно необходимостта от гарантиране на надеждната 
работа, сигурността и устойчивостта на електроенергийната система на страната, което поражда необходимост от 
поддържане на работоспособността на ТЕЦ "Марица-изток 2". 
Определянето на годишна квота за топлоелектрическата централа е в отговор на тази необходимост. Това е краткосрочна 
мярка, която да гарантира работата на ТЕЦ-а в следващия едногодишен период и да осигури плавна трансформация с 
оглед екологичните изисквания и икономическите реалности, свързани с високоемисионните на въглероден диоксид 
производители, уточняват от министерството.  
Преходът към по-екологични производства в комплекса "Марица изток" ще се случи плавно и без социален стрес чрез 
използване на различни инструменти, предоставени от Европейската комисия - Национален план за възстановяване и 
устойчивост, Фонд за справедлив преход и др. 
Паралелно с това, Министерството на енергетиката е предложило включване в Плана за възстановяване и устойчивост на 
проекти за газифициране на производствата в района, като и такива за изграждане и въвеждане на нови мощности за 
зелена енергия. Това ще осигури хоризонт за развитие на комплекса в съответствие с предизвикателствата на европейска 
"Зелена сделка" и ще окаже положително въздействие върху цялата група на Българския енергиен холдинг, се посочва 
още в съобщението.  
 
√ Шефът на Агенцията по горите: Незаконната сеч не е основният проблем на българските гори  
Основният проблем на българската гора не е толкова незаконната сеч, а жестокото крадене чрез различни машинации, 
заяви новият изпълнителен директор на Агенцията по горите Александър Дунчев по БНТ. 
Той обясни, че често злоупотребите стават при описването на качеството на изсечената дървесина. „Добита е хубава 
дървесина, а се изписва като такава за огрев. Тоест – плаща се на горското или на кмета два пъти по-ниска цена“, обясни 
той. 

https://www.minfin.bg/bg/1532?fbclid=IwAR053v1yT8pNiInnRbDV6VFbulwMkRzb5CiyOzeKWIMwBXXOmAFnlycln7c
https://www.minfin.bg/bg/1532?fbclid=IwAR053v1yT8pNiInnRbDV6VFbulwMkRzb5CiyOzeKWIMwBXXOmAFnlycln7c
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Дунчев също така заяви, че повечето търгове са били нагласени и реално няма наддаване и конкуренция между фирмите, 
които участват в тях. Според него това се случва, защото фирмите се разбирали и да играят заедно, като по този начин 
страда бюджетът и обществото. 
Дунчев още каза, че няма как измамите да стават без знанието на горските. „Те може и да не участват в схемите, но знаят 
за тях“, добави той. Директорът обърна внимание, че в момента има 3200 горски, което прави средно по 10 000 декара 
гори на човек, което означава, че няма как да има качествен контрол. 
В същото време обаче  е мит, че българските гори намаляват. Според него напротив – те са се увеличавали всяка една 
година през последните 50-60 години, като само през последните 5 години има нарастване с 500 000 декара. Основна 
причина за това са самозалесилите се земи, които са изоставени от хората в последните 30 години.   
Данните на Агенцията показват, че горите нарастват с 14 млн. кубика всяка година, като в същото време се секат по 8 млн. 
кубика – а ако се добави незаконната сеч – те стават общо 9 млн. кубика. Сред причините за ограничената незаконна сеч е 
обществения  контрол и повишената възможност гражданите лесно и бързо да подават сигнали от всяка една точка. 
 
√ Русия възобновява полетите с България  
Правителството на Руската федерация обяви решение за възобновяване на полетите с редица страни, сред които и 
България, считано от вчера. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.  
По информация на посолството ни в Москва за България се възстановяват полетите по маршрутите Москва - София, Москва 
- Варна, Москва - Бургас с честота от четири полета седмично по всеки маршрут и Екатеринбург - Бургас, Екатеринбург - 
Варна, Минерални води - Варна, Самара - Бургас, Ростов на Дон - Варна, Ростов на Дон - Бургас с честота от един полет 
седмично по всеки маршрут. 
Решението е било взето на заседание на Оперативния щаб на руското правителство за предотвратяване на 
разпространението на коронавирусната инфекция в Руската федерация, ръководено от вицепремиера Татяна Голикова. 
На реципрочна основа от 28 юни 2021 г. се възобновяват и редовните полети на Русия с Белгия, Йордания, Ирландия, 
Италия, Кипър, Република Северна Македония, САЩ, както и с Турция – от 22 юни 2021 г.  
Също от вчера е увеличен броят на редовните полети с редица страни на реципрочна основа (Австрия, Азербайджан, 
Армения, Гърция, Катар, Сърбия, Финландия, Хърватия и Швейцария). Решението е публикувано на официалната страница 
на правителството на Руската федерация.  
В същото време в Москва от вчера се въведоха някои нови ограничения, тъй като руската столица не успява да овладее 
новите случаи на зараза с коронавируса въпреки засилените рестрикции от последните седмици. За част от служителите 
се връща задължителната дистанционна работа, а за служителите от сектора на услугите се въвежда задължителна 
ваксинация. Освен това се въвежда и пропуск, който ще се използва при ходене на ресторант.  
Московчани ще трябва да свалят от интернет портала на Москва Кю Ар код, потвърждаващ, че те са били ваксинирани, че 
са прекарали зараза в последните шест месеца, или че имат отрицателен тест за коронавируса, не по-стар от 72 часа. Засега 
обаче не се планира общ локдаун, както през пролетта на 2020 г., пише БТА. 
 
√ Удължаваме срока за кандидатстване в „Мениджър на годината“  
До 11 юли ще бъде удължен срокът за кандидатстване в конкурса "Мениджър на годината"2021. Интересът към най-
престижното състезание за висши мениджърски постижения в страната, в което победителите се излъчват по ясни 
критерии след продължителен подбор по независима и утвърдена методология, е изключително голям. Чрез удължения 
срок даваме възможност на повече бизнес лидери да подготвят и изпратят към нас документи за включване в 
надпреварата. 
Участие в конкурса може да вземе всеки висш мениджър, който отговаря на следните условия:  

• Управлява компанията, за която работи поне от две години и поне 6 месеца годишно пребивава в България 
/към  датата на подаване на документите/. 

• Бизнес организацията, която ръководи има поне 20 млн. годишен оборот или 50 души персонал. 
 Припомняме, че: 

• Финансовата оценка в конкурса се поставя на база резултатите от предходните три финансови години – 2020, 2019 
и 2018 г. 

• Участието в конкурса не е обвързано със заплащане на такси. „Мениджър на годината“ е конкурс без финансови 
ангажименти от страна на включващите се в надпреварата  бизнес ръководители. 

Кандидатствайте или номинирайте Вашия изпълнителен директор до 11 юли, 2021 г. 
Регистрирайте се в сайта на конкурса, за да получите формуляр за участие. 
Попълнените документи се приемат на konkurs@manager.bg. 
Бъдете сред победителите! 
 
√ Премиерът на Швеция подаде оставка  
Премиерът на Швеция Стефан Льовен обяви, че подава оставка, предадоха световните агенции. Той съобщи, че е връчил 
оставката си на председателя на парламента Андреас Норлен, който сега има задачата да реши дали да има нов премиер, 
или на Льовен да бъде даден нов премиерски мандат.  
Миналата седмица правителството на Льовен изгуби вот на недоверие в парламента, след като Лявата партия оттегли 
подкрепата си за него и предизвика политическа криза, предава БТА.  
Льовен имаше краен срок до полунощ вчера, за да се опита да намери нови партньори за съставяне на нов кабинет, или 
да обяви предсрочни парламентарни избори. Вчера Льовен заяви, че предсрочните избори не са добро решение за 

https://mng.manager.bg/
mailto:konkurs@manager.bg
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страната в този момент. Очаква се след подадената оставка, председателят на парламента да му даде възможност да 
състави нова управляваща коалиция.  
Льовен е бивш оксиженист и бивш синдикален водач. След изборите през 2018 г. той бе начело на крехко правителство на 
малцинството, включващо неговите социалдемократи и Зелените и разчитащо на подкрепата на две малки 
десноцентристки партии и на Лявата партия, за да се задържи на власт. След изборите през 2018 г. Льовен води преговори 
четири месеца, за да състави кабинета си. В настоящия парламент блока на левоцентристите и този на десноцентристите 
са поравно представени. Допитванията показват, че при евентуални нови избори нещата няма да се променят.  
 
√ Наследникът на Меркел заплаши Русия, че Германия може да спре „Северен поток-2“  
Германия може да спре притока на природен газ по газопровода "Северен поток-2", ако Москва наруши условията по 
споразумението или използва съоръжението за оказване на натиск върху Украйна, заяви председателят на управляващия 
Християндемократически съюз Армин Лашет, цитиран от Ройтерс. Той е и кандидатът за канцлер на партията за 
предстоящите тази година парламентарни избори в страната и се посочва като наследник на управлявалата над 
десетилетие Ангела Меркел. 
Лашет смята, че газопроводът трябва да бъде завършен, но подчерта, че проектът винаги може да бъде прекратен дори и 
след това, ако руската страна не се придържа към правилата. 
Той участва в телевизионни дебати по въпросите  на външната политика. Финансовият министър Олаф Шолц, който е 
кандидатът за канцлерското място на социалдемократите, изрази подобно мнение, но представителката на зелените се 
обяви против газопровода. 
"Северен поток-2" е източник на напрежение с администрацията на Съединените щати, тъй като Вашингтон смята, че 
проектът засилва енергийната зависимост на Европа от Русия. 
Към момента 50% до 75% от вноса на природен газ за Германия идва от Русия, но страната се очаква да увеличи значително 
потреблението на газ поради планираното спиране на централите на въглища и с ядрена енергия. 
 
√ Половината от работните места в Испания под риск да бъдат автоматизирани  
52% от работните места, които съществуват днес в Испания, са изложени на риск да бъдат напълно или частично 
автоматизирани през това десетилетие, докато в световен мащаб се изчислява, че между 2020 и 2030 г. един от седем 
работници ще загуби настоящата си работа. Това обаче не е задължително да се превърне в увеличаване на безработицата, 
пише eleconomista.es.  
Испания е държавата от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) с процент на работните места 
с висок риск от автоматизация: 22%, докато останалите 30% са изложени на значителен риск от промяна. 
Според доклада „Бъдещето на работата“ на Randstad Research общата ситуация, която ще генерира автоматизация на 
производството (има дори сервитьори роботи), не трябва да води до глобално нарастване на безработицата, защото, 
въпреки че някои работни места ще изчезнат, други ще бъдат създадени.  
Технологичният напредък ще генерира три нови вида работа. Според доклада това са работни места в нови технологични 
области; работни места, които все още не могат да бъдат автоматизирани; и работни места, създадени благодарение на 
повишената производителност. 
Прогнозата на Световния икономически форум показва, че през 2022 г. ще бъдат създадени 133 милиона работни места 
по целия свят. За Валентин Боте, директор на Randstad Research, този сценарий „ще създаде чудесни възможности за 
работа“.  
Разбира се, въпреки че не се очаква увеличаване на безработицата поради тази трансформация на задачите, обучението 
ще бъде от съществено значение. През 2030 г. някои от най-търсените бизнес умения ще бъдат технологични умения, 
„меки умения“ като критично мислене, креативност или емоционална интелигентност и когнитивна гъвкавост. 
Следователно докладът подчертава значението на обучението.  
„Много от тези нововъзникващи работни места ще бъдат по-добре платени, а професионалистите ще се нуждаят от нов 
набор от умения, за да ги изпълняват“, казват от Randstad Research. Трябва да се припомни, че Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) изчислява, че 65% от децата, които в момента са в ранна детска възраст, 
ще вършат работа, която все още не съществува.  
 
√ ЕС раздаде първите пари от фонда за възстановяване  
Европейският съюз раздаде първите пари от огромния фонд за възстановяване от Ковид-19 под формата на безвъзмездни 
средства за създаване на работни места и подкрепа на бизнеса в икономиките, пострадали от пандемията, предаде 
Ройтерс. 
27-те държави членки на ЕС кандидатстват да получат пари от фонд на стойност 800 милиарда евро като грантове и заеми, 
който се финансират с дълг, набиран от Европейската комисия от името на страните, припомня БТА. 
Комисията обяви, че е изплатила първи 800 милиона евро грантове за 16 държави от ЕС, сред които Франция, Германия, 
Дания, Естония и Чехия. 
Много съм щастлив, че успяхме да дадем старт на "Следващо поколение ЕС" (NextGenerationEU) по график, заяви 
еврокомисарят за бюджета Йоханес Хан. 
Фондът за възстановяване от Ковид-19 е известен като "Следващо поколение ЕС". С парите ще бъдат финансирани 41 
национални и регионални програми, насочени към преодоляване на разликата между мерките за спешно реагиране и 
дългосрочните инвестиции, чрез мерки за укрепване на здравните системи, създаване на работни места или предлагане 
на инвестиционна подкрепа за бизнеса, припомня Ройтерс. 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11290522/06/21/Uno-de-cada-siete-trabajadores-perdera-su-empleo-actual-esta-decada-porque-su-labor-se-automatizara.html
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Ще бъдат подкрепени проекти, които спомагат за намаляване на различията в икономическата сила на отделните региони. 
Този вид финансиране в ЕС се нарича кохезионно. Държавите освен това могат да го използват за възстановяване на сумата 
по проекти, датиращи oще от февруари 2020 година. 
За да получи одобрение, всяко правителство трябваше да определи как ще похарчи своя дял, с уговорката, че поне 37 на 
сто от парите трябва да отидат за борба с климатичните промени, а най-малко 20 процента - за приспособяване на 
икономиката към цифровата ера. 
 
√ ЕЦБ може да приключи спешното стимулиране през март догодина  
Европейската централна банка би могла да прекрати „Пандемичната програма за спешни покупки“ (PEPP) през март 2022 
г. Това заяви днес шефът на австрийската централна банка Роберт Холцман, цитиран от Ройтерс. 
По думите му е вероятно очакванията на пазарите, че по-традиционното изкупуване на активи няма да бъде увеличено, 
да се окажат правилни. 
На фона на утихването на пандемията в Европа много експерти, включително и анализаторите на паричната политика на 
ЕЦБ, очакват централната банка да прекрати програмата за спешни покупки в размер на 1,85 трлн. евро, до края на март 
догодина. Те също така не очакват традиционната програмата за закупуване на активи (APP), която в момента е в размер 
на 20 млрд. месечно, да бъде разширена, за да се компенсират загубените стимули. 
„Ето така пазарът вижда ситуацията и мисля, че дава правилната оценка”, коментира  Холцман, който е член на 
управителния съвет на ЕЦБ. „Все още не знаем кога ще се случи, но в момента изглежда, че краят ще дойде през март“, 
добави той. 
Той заяви, че PEPP трябва да бъде прекратен заедно с края на пандемията, но подкрепата от другите схеми трябва да 
продължи, като Холцман е отворен за възможността за модификация на APP. 
„Все още имаме други програми, които могат да продължат, било то променени или не”, добави Холцман, който е един от 
по-консервативните членове на управителния съвет. 
По думите му обаче пандемията далеч не е свършила и този срок за прекратяване на програмата може да бъде отложен, 
след като ЕЦБ представи следващите си задълбочени анализи и прогнози през септември. 
 
√ Турция стартира мегапроект за успореден на Босфора канал за 15 млрд. долара  
Турция стартира помпозен и противоречив строеж на плавателен канал, успореден на Босфора, предадоха 
международните агенции. 
Съоръжението ще бъде дълго 45 км и ще е широко 840 метра. То ще свързва Мраморно море с Черно море на около 50 
км западно от Босфора – от квартала Авджълар на юг до селото Дурусу на север. Целта му е да увеличи трафика около 
Истанбул и да се ограничат възможностите за инциденти между корабите. 
Каналът ще включва редица нови мостове, квартали, пристанища и се очаква да струва 15 млрд. долара. Каналът би 
следвало да бъде завършен за 6 години. 
„Това не е церемония по откриването на нов фонтан. Днес поставяме основните на един от каналите, който ще служи за 
пример пред света“, заяви президентът на страната Реджеп Ердоган. 
От 2005 г. до днес морския транспорт през Босфора се е повишил 72%, което основания за изграждането на канала. 
Високата му цена обаче води до критики относно неговата икономическа целесъобразност. Също така притеснения има и 
относно екологичната щета, която съоръжението може да донесе на региона. 
Редица села ще останат под канала. 
Няколко източника цитират информация, че значителна част от финансирането по проекта идва от Китай. 
 
√ Лавров: ЕС припява на САЩ в закостенялата им политика спрямо Русия  
В статия за руски медии външният министър на страната Сергей Лавров обвинява ЕС, че "припява" на САЩ в 
"закостенялата" им политика спрямо Русия, която Вашингтон продължава да води и след "конструктивната като цяло" 
среща между президентите Джо Байдън и Владимир Путин в Женева на 16 юни, предаде БТА. 
"Мигновено огласена" след женевските преговори, "все същата закостеняла позиция на Вашингтон е доста показателна, 
още повече че европейските столици, доловили нагласите на "големия брат", веднага започнаха активно и с удоволствие 
да й припяват. Ето същината на изказванията на европейските столици: готови сме да нормализираме отношенията с 
Москва, но първо тя трябва да промени своето поведение", пише Лавров в материала, поместен във в. "Комерсант", сп. 
"Русия в глобалната политика" и на сайта на външното министерство. 
Авторът нарича изявленията на ЕС "хор в подкрепа на солиста" и допуска, че са били подготвени предварително, по-
специално на серия западни прояви преди женевската среща, сред които лидерските форуми на Г-7 и на НАТО. 
"Тези заседания бяха внимателно подготвени така, че не остават никакви съмнения - Западът искаше всички да са наясно: 
той е единен повече отвсякога и ще прави на международната арена само това, което смята за правилно, и ще кара другите 
- на първо място Русия и Китай, да следват курса, зададен от него", твърди руският висш дипломат. 
Все още "предстои да видим как всъщност ще протичат консултациите между Русия и САЩ с цел да се конкретизират 
подходите" към постигнатото в Женева разбирателство по редица въпроси, подчертава той. 
Същевременно Западът обвинява Русия, че води "агресивна политика" в редица региони, но "фактически представя като 
такава линията на Москва за противодействие срещу ултрарадикалните и неонацистки тенденции в политиката на съседни 
страни, които потискат правата на руснаците, както и на други етнически малцинства (. . .) Не се харесва и това, че Москва 
се застъпва за страни, станали жертва на западни авантюри, атакувани от международния тероризъм и застрашени да 
изгубят държавността си, както се случи в Сирия", заявява Лавров. 
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Провъзгласявайки своето "право" да се меси във вътрешните работи на други страни, за да насажда демокрация, както той 
я разбира, Западът незабавно губи интерес към разговора, веднага щом Русия предлага "да се обсъдят задачите за 
демократизация на международните отношения, включително отказ от високомерието и готовност да се работи въз основа 
на общопризнатите принципи на международното право", пише руският държавник. Високомерното отношение към 
другите членове на световната общност оставя Запада откъм "неправилната страна на историята", изтъква той. 
"Независимо от амбициите и заплахите на когото и да било Руската федерация и занапред ще води суверенен, независим 
външнополитически курс и същевременно винаги ще предлага обединителен дневен ред в международните работи въз 
основа на реалиите от културно-цивилизационното многообразие на съвременния свят. Конфронтацията, без значение как 
е мотивирана, не е наш избор", уверява в статията си руският външен министър. 
 
√ Спират за профилактика руски газопровод до Европа от 6 до 10 юли  
Транспортът на газ през газопровода Ямал - Европа ще бъде спрян от 6 до 10 юли за планови дейности по поддръжката. 
Това се посочва в съобщение на "Газпром", цитирано от ТАСС. 
Компанията отбелязва, че времето на комплекса от планирани работи е договорено през 2020 г. "Както компанията, така 
и потребителите вземат предвид спирането на газопровода в своите планове", добавя "Газпром".  
Транснационалният газопровод Ямал - Европа преминава през територията на четири държави - Русия, Беларус, Полша и 
Германия. Проектният капацитет на тръбата е 32,9 милиарда кубически метра газ годишно.  
 
√ Неочакваният пик на цените на газа в Европа  
Цената на природния газ на европейския спотов пазар скочи близо до исторически върхове - за последно такива нива бяха 
регистрирани през 2008 г. , съобщава "Известия". До голяма степен поскъпването беше повлияно от рязък скок в търсенето, 
обяснен както от метеорологичните фактори, така и от икономическото възстановяване след кризата. Някои чуждестранни 
медии като Financial Times насочват внимание към друг фактор на влияние - руският газов монополист  "Газпром" монопол 
не бърза да увеличава доставките над договореното. 
Причината за покачването на цените е преди всичко горещото лято, насложено върху ситуацията с бавното попълване на 
резервите в европейските газохранилища, които бяха почти напълно изпразнени през студената зима, твърдят пред 
"Известия" руски газови експерти. Отделно от това има и спад в доставките на шистов газ за Европа, тъй като неговите 
доставчици предпочитат азиатски пазари, където цената на газа е по-привлекателна, отколкото в Европа, допълват те. След 
тежката зима и в Китай, насърчени от правителството китайските компании изкупуват в момента всички възможни 
количества шистов газ, до които  могат да стигнат, за да напълнят подземните хранилища. Япония, Южна Корея и Тайван 
обаче правят същото. Предвид мащаба на тези четири икономики (колективно по-големи от БВП на Европейския съюз или 
САЩ), едва ли е възможно да се подцени тяхното въздействие върху световните цени. 
В Америка, от друга страна, цените на хъба "Хенри" в Луизиана са най-високи от 2014 г. насам, коригирани според 
сезонността. Индустриалните резерви са с 5,8% под нормата, което също вдига сериозно цената на газа. 
Ситуацията е още по-особена в Европа, където максимумите за последните 13 години бяха подновени през юни. В 
холандския хъб TTF те са с 65% повече от миналата година. Цените продължават да растат поради комбинация от фактори. 
През юни цените на газа в Европа скочиха до 363 долара за хиляда кубически метра поради необичайно горещото време. 
Това е най-високата стойност от началото на март 2018 г. 
Понастоящем европейският газов пазар е либерализиран, цената на газа се определя свободно в хъбовете, най-големият 
от които е TTF “, каза Марсел Салихов, директор на Института за енергетика и финанси. Следователно, основните причини 
са свързани с факторите на търсене и предлагане, смята той. Според оперативните данни на операторите на газопреносни 
мрежи през май 2021 г. търсенето е било със 17% по-високо от миналата година. За първите пет месеца на 2021 г. - 17,6% 
повече от търсенето за 2020 г. Силната динамика на търсене очевидно е изненадала всички, най-вече европейските 
вносители. 
 
√ Цените на петрола се понижават за втори пореден ден  
Цените на петрола днес започват втори пореден ден с понижение на фона на опасенията за по-слабо търсене на гориво 
заради новите ограничителни мерки, въведени в множество страни по света заради разпространението на силно заразния 
Делта вариант на коронавируса, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,11 долара, или 0,15%, до 74,57 долара за барел. 
Бенчмаркът изтри 2% от стойността си в понеделник. Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,09 долара, или 
0,12%, до 72,82 долара за барел, след като вчера загуби 1,5% от стойността си. 
Нарастващият брой на случаите на заразени с варианта Делта идва дни преди срещата на 1 юли на Организацията на 
страните износителки на петрол и на техните съюзници, начело с Русия, известни като групата ОПЕК+, по време на която 
картелът трябва да реши дали да намали допълнително съкращенията върху добива, въведени миналата година заради 
пандемията. 
„Очакваме картелът да отпусне доставки от допълнителни 250 хил. барела на ден от август. Ако увеличението не бъде по-
голямо Брентът може да достигне 80 долара за барел през следващия месец“, коментира Хауи Лий, икономист от OCBC 
Treasury Research. 
В понеделник Испания и Португалия, които са сред любимите летни дестинации за почивка на европейците, обявиха, че 
затягат ограниченията за пътниците от Великобритания заради новия вариант на коронавируса. Разговорите между САЩ 
и Великобритания също забавиха темпото заради нарастващия брой на заразените с Делта варианта на Острова, предаде 
„Файненшъл таймс“. 
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Междувременно седем анализатори изчислиха, че запасите от суров петрол на САЩ са намалели с 4,5 млн. барела в 
седмицата до 25 юни. Днес се очакват данните на Американския петролен институт, а в сряда - официалният доклад на 
Енергийната информационна администрация. 
 
√ Европейските борси започват седмицата на червено  
Основните европейски борсови индекси регистрираха понижения в ранната търговия в понеделник, след като 
нарастващият брой на заразните с COVID-19 в Азия доведе до спад на акциите на компаниите от туристическият сектор, 
предаде Ройтерс. Негативно на пазара се отразиха и опасенията от рязко затягане на хлабавата глобална парична политика 
на фона на нарастващата инфлация. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,22 пункта, или 0,27%, до 456,41 пункта. Туристическият подиндекс 
SXTP се понижи с 2,81% до едномесечно дъно, следвайки влошаването на здравната ситуация в редица азиатски страни 
заради по-заразния Делта вариант на коронавируса. Акциите на TUI, Ryanair Holdings и IAG поевтиняха съответно с 2,93%, 
2,26% и 0,37%. 
Немският показател DAX се понижи с 24,69 пункта, или 0,16%, до 6 596,92 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 изтри 32,93 пункта от стойността си, или 0,46%, достигайки ниво от 7 103,14 пункта. Френският измерител CAC 40 
записа спад от 25,95 пункта, или 0,39%, до 6 596,92 пункта. 
Макар че STOXX 600 се възстанови от пониженията, предизвикани от изненадващия сигнал на Федералния резерв за 
затягане на паричната политика и последвани от опит на централната банка на САЩ опита да успокои опасенията от 
преждевременно вдигане на лихвите, докато Европейската централна банка потвърди позицията си, че е твърде рано за 
затягане на паричната политика, бенчмаркът все още не е преминал рекордния си връх, достигнат на 16 юни. 
Тази седмица фокусът на инвеститорите ще бъде насочен към данните за инфлацията през юни, както и тези за бизнес 
активността в еврозоната. 
На корпоративния фронт акциите на Burberry Group поевтиняха със 6,20%, достигайки до дъното на STOXX 600м след като 
главният изпълнителен директор на компанията Марко Гобети подаде оставка, за да поеме ръководна роля в италианската 
група за луксозни стоки Salvatore Ferragamo. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в петък, като  S&P 500 достигна нов 
рекорден връх, след като инвеститорите продължиха да купуват акции, следвайки позицията на Федералния резерв, че 
инфлацията е временна и че тя се дължи на икономическото възстановяване от пандемията, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 237,02 пункта, или 0,69%, до 34 433,84 пункта, оставайки на по-малко от 
2% от рекордния си връх. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 14,21 пункта, или 0,33%, до 
рекордните 4 280,7 пункта, като финансовият сектор поведе ралито с ръст от 1,3%. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се понижи с 9,32 пункта, или 0,06%, до 14 360,39 пункта на фона на ръста на доходността по облигациите. 
В петък доходността по 10-годишните държавни ценни книжа скочи с 4 базисни пункта до 1,52%. 
 За седмицата S&P 500 добави 2,7% към стойността си, записвайки най-големия си седмичен ръст от началото на февруари. 
Dow напредна с 3,4%, регистрирайки най-добрата си седмица от средата на март. Nasdaq се повиши с 2,4.% 
Петъчното рали дойде на фона на данните, че ценовият индекс на личните потребителски разходи (PCE) е нараснал през 
май. Ключовият индикатор за инфлацията се повиши с 0,4% спрямо април, записвайки трети пореден месец на ръст. 
Спрямо май 2020 г. повишението е с цели 3,9%, което най-силното темпо на растеж от 2008 г. насам. 
В същото време основният PCE индекс, в който не влизат цени на храни и енергия нарасна с 0,5% през май спрямо април. 
На годишна база ръстът му е от 3,4% , което е най-силното повишение от април 1992 г. 
Печалби регистрираха и в банковия сектор, след като Федералния резерв съобщи, че водещите банки в САЩ могат да 
устоят на тежка рецесия. Фед съобщи, че всички 23 големи банки в страната са демонстрирали при последния стрес тест 
на централната банка, че разполагат с „доста по-голям“ капитал от нужния минимум, за да се справят с хипотетичен 
икономически срив. Добрите резултати означават, че Фед ще отмени ограниченията върху изплащане на дивиденти и 
изкупуване на акции. Цените на книжата на Wells Fargo, JP Morgan и Bank of America се повишиха съответно с 2,66%, 1,01% 
и 1,93%. 
Акциите на Nike поскъпнаха с цели 15,53%, след като компанията отчете по-високи от очакваното приходи за последното 
фискално тримесечие. Компанията обяви, че е постигнала печалба от 93 цента на акция при приходи от 12,34 млрд. долара, 
докато очакванията бяха за печалба от 51 цента на акция при приходи от 11,01 млрд. долара. В същото време дигиталните 
продажби на производителя на спортни стоки скочиха с 41% в сравнение с миналата година и със 147% в сравнение с преди 
две години. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион останаха почти без промени в 
понеделник, предаде Си Ен Би Си. 
Търговската сесия в Хонконг днес бе по-кратка от обичайното, след като борсата спря работа сутринта заради тежките 
метеорологични условия в града. Търговията бе възобновена следобед, като индексът Hang Seng се понижи с 19,92 пункта, 
или 0,07%, до 29 268,3 пункта, 
На пазара в континентален Китай повлияха данните на Национално статистическо бюро, според които печалбата на 
индустриалните фирми в страната е нараснала с 36,4% през месец май в сравнение със същия период на миналата година. 
Бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 1,19 пункта, или 0,03%, до 3 606,37 пункта, докато по-малкият Shenzhen 
Compositе напредна с 21,58 пункта, или 0,88%, до 2 463,66 пункта. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 18,16 пункта, или 0,06%, до 29 048,02 пункта. 
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Южнокорейният бенчмарк Kospi регистрира спад от 0,95 пункта, или 0,03%, до 3 01,89 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 0,7 пункта, или 0,01%, до 7 307,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 1,05 пункта, или 0,19%, до 554,98 пункта. BGBX40 се понижи с 0,21 пункта, или 0,17%, до 123,63 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,33 пункта, или 0,06%, до 594,19 пункта. BGREIT остана без промяна на ниво от 154,22 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Предстоящи събития на 29 юни 
София. 

- От 10.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи националния флаг на 
българската олимпийска делегация, която ще представлява страната ни на Олимпийските игри в Токио. 

- От 11.00 часа Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента Енчо Керязов за цялостния принос на 
именития акробат и артист в областта на спорта и цирковото изкуство. 

- От 09.30 ч. в голямата конферентна зала на УНСС ще бъде открита кръгла маса на тема „Интелектуалната 
собственост - двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции". В събитието ще 
вземе участие министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров. 

- От 9.30 ч. в зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски" ще се състои Годишна научна конференция на 
Центъра за върхови постижения „Наследство БГ". 

- От 10.30 ч. в аула „Раковски" на Военната академия „Г. С. Раковски" ще се проведе кръгла маса на тема: 
„Европейската стратегическа наука". 

- От 11.00 ч. в парк хотел "Витоша" ще се състои тържествената церемония по обявяване на резултатите от 
годишното национално проучване Индекс на административния капацитет на държавната администрация в Р 
България. 

- От 11.00 ч. на онлайн пресконференция Фондация Програма Достъп до Информация ще представи двадесет и 
първия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България. 

- От 13.00 ч. в залата на 5 ет. на Министерство на спорта ще се състои пресконференция на министър Андрей 
Кузманов. 

- От 13.00 ч. в ТехноМеджикЛенд ще се състои церемонията по връчване на наградите в конкурса на БАИТ 
„Дигитални новатори в образованието" 2021 г. 

- От 13.30 ч. в галерия „Средец" ще се състои пресконференция на министъра на културата, свързана с актуалните 
дейности на Министерството на културата. 

- Oт 14.00 часа в зала „Пресцентър" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството министър 
Виолета Комитова и заместник-министър Захари Христов ще дадат пресконференция на тема: Резултатите от 
проверката на тол системата. 

- От 19.30 ч. в зала „България" първата дама на Виенската филхармония ще представи концерт в „Европейски 
музикален фестивал" 2021. 

*** 
Белоградчик 

- От 9.00 ч. в храм „Свети вмчк Георги Победоносец" ще бъде отслужена Божествена Света литургия. 
*** 
Варна 

- От 10.00 ч. в зала „МИРО" на Хотел Голдън Тюлип ще се състои публична среща за медии, НПО, образователни 
институции, общественици и граждани под наслов „Интересно и занимателно за свободата на информацията и 
свободния достъп до данни в интернет". 

*** 
Велико Търново 

- От 12.00 ч. до 13.00 ч. в Парк "Марно поле" Асоциация Диабет, Българското Национално Сдружение по Детска 
Ендокринология и с подкрепата на всички общини на 28-те областни града в България изпълнява проект. 

*** 
Павликени 

- От 11.30 ч. пред сградата на Общината ще има церемония по освещаване на знамето на 12 ученически гвардейски 
отряд на СУ „Бачо Киро". 

*** 
Пловдив. 

- От 9.00 ч. в храм „Св. св. Петър и Павел" Негово високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще 
оглави Архиерейска Божествена света Литургия за Петровден. 

- От 15.00 ч. в сградата на Областното събрание на Източна Румелия - Регионален исторически музей служебният 
министър на правосъдието Янаки Стоилов ще присъства на дискусия „30 години от приемането на Конституция - 
равносметка и предизвикателства". 

- От 17.30 ч. в Съдебната палата служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов ще разговаря по темата за 
нова съдебна карта с магистрати и представители на професионални организации от апелативен район Пловдив. 
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- В 15.00 ч. министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов ще присъства на дискусия „30 години от приемането 
на Конституция - равносметка и предизвикателства". Събитието ще се проведе в сградата на Областното събрание 
на Източна Румелия - Регионален исторически музей. 

- От 18.00 ч. в Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол ще бъде открита изложбата 
„Български паметници под закрилата на ЮНЕСКО". 

*** 
Свищов. 

- От 17.00 до 18.00 ч. е планирано почистване на района на мемориален парк „Паметниците". 
*** 
Силистра. 

- От 9.00 ч. в катедралния храм на Доростолска епархия „Св. апостоли Петър и Павел" Негово Високопреосвещенство 
Доростолският митрополит Яков ще отслужи Архиерейска света Литургия. 

*** 
Търговище 

- От 19.00 ч. на амфитеатралното пространство в парк „Роден кът" професионален фолклорен ансамбъл „Мизия" 
към Община Търговище ще изнесе концерт на открито. 

*** 
Шумен 

- От 19.05 ч. в зала „Проф. Венета Вичева" ще бъдат отбелязани 90 години от рождението на проф. Венета Вичева. 
 
√ Преглед на вестниците 
 Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Нова схема! Внасят коли с уж дефекти, не плащат ДДС и мито 
в. Труд - Режат мярката 60/40 
в. Телеграф - 100 дела за бой заради маски 
в. Монитор - Униформата "втора ръка" 3 пъти по-евтина от новата 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Банки насърчават лични инвестиции във фондове вместо срочни депозити 
в. 24 часа - За 6000 плаващи гласа ще е битката на балотажа за кмет на Благоевград 
в. Труд - Удря ни "Делта" Вълна на COVID 
в. Труд - стр. 4 - Предплатихме "Хемус", за да не я спрат 
в. Телеграф - ИТН срещу столетницата за кмет на Благоевград 
в. Телеграф - Малините удариха 35 лева за кило 
в. Монитор - Вкарват трайно в пенсиите добавките от 50 лева 
в. Монитор - Токът на бизнеса нагоре заради държавна ТЕЦ и износ 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Йордан Динев, строителен предприемач: Ако има магистрала до нас от Украйна през Румъния, ще привличаме 
65 млн. потенциални туристи 
в. Труд - Доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, пред "Труд": 29 млрд. евро са като допинг за политиците ни 
в. Телеграф - Директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов: Очакваме и Модерна да получи 
разрешение за деца 
в. Монитор - Георги Есов, шефът на спасителите на варненския плаж: Докато няма плажна полиция, ще има инциденти с 
надрусани и пияни 
Водещи анализи 
в. 24 часа - България не хвърли камък по Орбан. Защо? 
в. Труд - За служебното правителство правото е врата в полето 
в. Телеграф - Марица-Изток остана без пари от Европа 
в. Монитор - Нов внос в перфектно състояние! 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва 

- Как ще продължат мерките за бизнеса в ковид кризата? Гостува министърът на труда и социалната политика Гълъб 
Донев. 

- Колко опасни са индийският и южноафриканският вариант на COVID-19? 
- Точни ли са везните по пазарите и тържищата? 
- Kой стреля по домашни и бездомни животни в столичния квартал „Надежда"? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Случайност или небрежност? Тръба в училищен басейн рани дете. На живо - има ли виновни? 
- На финалната права преди изборите - лидерите на партиите в „Здравей, България". Във вторник - Костадин 

Костадинов - председател на „Възраждане". 
- На финалната права преди изборите - лидерите на партиите в „Здравей, България". Във вторник - Костадин 

Костадинов - председател на „Възраждане". 
- Случайност или небрежност? Тръба в училищен басейн рани дете. На живо - има ли виновни? 
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- Как мигранти атакуваха склад за фураж и опитаха да сготвят намерената царевица - на живо Румен Бахов. 

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

