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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Cherno more 
 
√ Удължават с 2 месеца мярката „60/40“ 
Ще бъдат отпуснати общо 120 млн.лв. 
Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри удължаването на мярката „60/40“ с още два месеца. В срещата, 
освен министрите, участваха и работодатели и синдикати. 
Предложението на Министерския съвет е мярката да се удължи през юни и юли, като министрите предлагат да се отпуснат 
още 120 млн. лв. – по 60 млн. съответно за двата месеца. 
Предложението се прави със следното разграничение – бизнесите, които отчитат спад 30 на 100, да бъдат компенсирани 
с 50% от осигурителния доход, а тези, които отчитат спад 40 на 100 – да бъдат компенсирани с 60%. 
„Подкрепата за бизнеса е наложително да продължи и след май чрез изплащане на средства на работодатели от 
засегнатите сектори и икономическите дейности, за да запазят заетостта на работниците и служителите си“, посочи 
социалният министър Гълъб Донев. 
Мярката е модифицирана версия на това, което беше прието през 2020 г. Съответно всички процедури по одобрение на 
работодателите, които са кандидатствали по старата мярка до 15 юни, ще бъдат изпълнени по досегашния ред на 
постановлението, добави Донев. 
Против се изказаха от КТ „Подкрепа“ с въпроса защо са изключени някои бизнеси, като например минният сектор. 
„Това, което ни спря да подкрепим този нов дизайн на мярката, е фактът че мините от комплекса „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, така че да може да получи подпомагане от бюджета“, заяви след края на заседанието Ваня Григорова от 
организацията. 
По думите ѝ в последната година бюджетът е бил изключително щедър към някои компании, докато към други – не. 
„Когато държавните предприятия в сектора не получават достатъчна квота от регулирания пазар, нямат средства за 
заплати, се случва това, което се говори в целия комплекс – подготвя се съкращение на 2000 миньори до края на тази 
година, което е огромен проблем“, добави Григорова. 
А от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предложиха в новия дизайн на мярката да бъде включен и 
пътническият и въздушен транспорт. 
„В България има 20 авиокомпании. 13 от тях са пътнически и въздушен транспорт, които са в много по-тежко положение 
от останалите сектори, които се подкрепят преференциално“, заяви Васил Велев. 
 
Politika.bg 
 
√ Вкарват трайно в пенсиите добавките от 50 лева 
НОИ разработва варианти за преизчисление на пенсиите, според който добавките от 50 лева да бъдат вкарани трайно в 
пенсиите. Това обяви служебният финансов министър Асен Василев пред бизнесa и синдикатите по време на вчерашното 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, като направи уговорката, че не разбира от пенсии. 
„Като Министерство на финансите се борим да има 
предвидимост, а не този разход да се прави месец за месец 
и всеки месец да търсим този разход отнякъде. Вече в приоритетите на НОИ заедно с всички процеси, които са свързани с 
консултации и т.н., е да предложат варианти. Ние не сме предубедени към един или друг вариант“, каза финансист №1. 
Вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев пък заяви, че не е привърженик на това пенсиите да се преизчисляват 
спрямо осигурителния доход през 2018 г., защото нискодоходните пенсионери ще получат най-малко увеличение. 
„Нискодоходните, тези, които получават по-нисък размер на пенсиите, няма да получат 50 лева, а ще получат 10-15, или 
колкото се изчисли по формулата. По-високодоходните пенсии ще получат повече от 50 лева, което няма да бъде 
справедливо“. 
В първата седмица на юли ще има по-голяма яснота за актуализацията на тазгодишния бюджет, обяви още Асен Василев. 
„В момента сме започнали процедура по актуализация на бюджета. Основните параметри на процедурата са да се запази 
текущото ниво на бюджет дефицит, като ще може да се реализират по-големи приходи и ще може да се вдигне разходната 
част, без да се увеличава дефицитът“, заяви служебният министър на финансите. 
Той посочи, че още в първата седмица на следващия месец ще стане ясно дали ще има 1-1,5 млрд. лв. преизпълнение на 
приходната част. "Нашата амбиция е до средата на юли да се фиксира макрорамката на актуализацията на бюджета, но 
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трябва да има ясна представа от здравното министерство какво смятат, че е редно да се прави в различните нива на 
заболеваемост до края на годината", каза още Василев, който предупреди бизнеса и синдикатите, че трябва да сме в 
готовност за поне още едно частично затваряне на икономиката. 
"Това, което чуваме от Европа, от САЩ и това, което се чува по линия на здравното министерство, е, че има голяма 
вероятност от нова вълна 
и трябва да имаме готовност за есенно-зимния период", предупреди финансовият министър. 
Ще бъдат включени и мерки за подпомагане на бизнеса при трета COVID вълна през есента. Те ще се задействат при 
съответна заболеваемост, при която ще се задействат цветни кодове. 
Василев поясни: „В зависимост от нивото на заболеваемост – дали сме в зелена зона, жълта зона, оранжева зона и т.н., да 
излезе заповед на здравния министър, която точно и ясно да казва какво означава това за бизнес, за училища, за всичко 
останало. Т.е. мерките да не се вземат от днес за утре, а да има една предвидимост до края на годината. Ако влезем в 
оранжевата зона, това са мерките, които здравният министър казва със заповед, че трябва да бъдат предприети. Тези 
заповеди, мисля, че трябва да излязат в рамките на тази седмица“. 
Удължават схемата 60/40 за юли и август 
 Удължаване на мярката 60/40 за месеците юли и август с остатъчен ресурс от европейското финансиране обсъдиха на 
вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бизнесът, синдикатите и правителството. 
Държавата предлага, ако фирма докаже спад на приходите над 40%, да продължи да получава компенсации за заплатите 
- 60 на сто от осигурителния доход. При спад над 30% компенсацията да е половината от осигурителния доход. В момента 
действа изискване всички компании да докажат спад на приходите над 20 на сто. "Подкрепата за бизнеса трябва да 
продължи. Това от своя страна налага и промени в постановление 151 на Министерския съвет. Предвид прекратяването 
на част от противоепидемичните мерки се предвижда оптимизиране на мярката 60/40", заяви министърът на труда и 
социалната политика Гълъб Донев преди началото на извънредното заседание на НСТС. 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.“, заяви Велев. 
Социалните партньори ще бъдат информирани от финансовия министър Асен Василев за готвената актуализация на 
бюджета и обявените намерения пенсиите да бъдат преизчислени. 
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√ Правителството одобрява промени в мярката „60 на 40“  
Промените в мярката за запазване на заетостта, известна като 60 на 40, ще бъдат приети от служебното правителство днес. 
Постановлението ще важи със задна дата от първи юни. 
Мярката се удължава с 2 месеца - за юни и юли, като общият бюджет е 120 милиона лева, но при ограничен обхват. 
Държавата ще изплаща 60 процента от заплатите и осигуровките само за работещи в предприятия със спад в оборота над 
40 процента. Фирмите с намален оборот от 30 процента ще получават 50 на сто от необходимите средства. 
До момента от мярката се възползваха предприятия при спад в оборота от 20 на сто. 
При обсъждането на промените със социалните партньори преди дни служебният финансов министър Асен Василев 
коментира, че мярката става по-добра. 
„Тя започва да фокусира помощта към бизнесите, които са наистина ударени от кризата. За другите бизнеси, които са по-
леко засегнати, както знаете, пуснахме програма „Възстановяване“ с 2,5 милиарда лева портфейл, която е доста по-голяма, 
от това, което бюджетът може да си позволи“, каза той. 
Министрите ще одобрят и допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на околната среда и водите, както и 
допълнителни разходи за стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации. Ще бъде 
изменен и допълнен правилникът за прилагане на Закона за чужденците. 
След края на заседанието ще има брифинг на министри по темата за разходването на държавен ресурс без обществени 
поръчки. 
 
√ Церемония в Карлово за края на участието ни в мисията на НАТО в Афганистан  
С тържествена церемония в град Карлово ще бъде разформирован 42-ия военен контингент, завърнал се наскоро от 
Афганистан. С тази церемония ще бъде отбелязан и краят на българското участие в мисията на НАТО за подготовка, 
съветване и подпомагане „Решителна подкрепа“. 
До момента участието ни в операцията беше най- мащабният ни принос в мисия на армията зад граница. Страната ни 
имаме военни там в продължение на 19 години. 

https://bnr.bg/horizont/post/101490026/izvanredno-zasedanie-na-nsts
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По данни на Министерството на отбраната за това време, в различен състав, през контингентите са минали близо 11 200 
военнослужещи. Някои от тях са участвали в повече от една мисия. 
На церемонията в Карлово ще присъстват министърът на отбраната Георги Панайотов и началникът на отбраната адмирал 
Емил Ефтимов. 
 
√ Приходите от тол системата не надхвърлят средствата за издръжката ѝ  
Репортаж на Добромир Цветков за предаването ''Нещо повече'' 
Тол системата не изпълнява предназначението си да генерира приходи за ремонт и строителство на пътища и работи 
колкото да се самоиздържа. Това е показала проверка, разпоредена от служебния министър на регионалното развитие 
Виолета Комитова. 
Системата е неефективна, загубите за държавата от необработени нарушения възлизат на десетки милиони, не е ясно и 
как се поддържа системата, показва проверката на ведомството. Данните обяви на пресконференция зам.-министърът на 
регионалното развитие Захари Христов.  
През последната година са събрани с 205 млн. лева по-малко приходи от тол системата в сравнение с 2019 г., когато 
събраните средства са единствено от електронни винетки, уточни зам.-министър Христов: 
"За 2019 година, събирайки само от ел винетки, сме събрали 392 милиона. През 2021 година до май месец сме събрали 
със 185 милиона по-малко.  Ние до края на тази година трябва да съберем 185 милиона, за да стигнем нулата и да кажем, 
че тази система се самоиздържа". 
Сред причините за това са недостатъчният, според Христов, обхват на пътищата в системата и занижените тарифи. Той 
обаче не се ангажира с мнение дали те трябва да се увеличат. 
Проверени са и сключените договори между Агенция „Пътна инфраструктура“ и консорциума, изградил системата. 
Установено е, че в Националното тол управление няма звено, което да контролира изпълнението на тези договори. 
Открити са нередности в договора за поддръжка на системата на стойност над 140 млн. лева: 
"Което прави около 2 милиона на месец единствено за софтуерна поддръжка. АПИ яма яснота има ли резервни части да 
поддържа тол системата".  
При стартиране на тол системата са изградени 295 контролни камери, но реално функционират между 30 и 70, е показала 
още проверката на регионалното министерство: 
"Причината е, че изпълнителят е трябвало да изработи софтуер, който да се самообучава и да обработва всички тези 
контролни точки. В случая той не го прави и те се обработват ръчно". 
В резултат на което 200 хиляди са необработените нарушения само за изминалата година, а загубите за държавата 
възлизат на 70 млн. лева.   
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Министър Минеков: Българската изложба в Париж през 2015 г. е струвала 700 хил. лева 
Новият директор на Националния институт за недвижимо културно наследство е арх. Петър Петров  
Репортаж на Светослава Кузманова за предаването ''12+3'' 
Вече официално е назначен новият директор на Националния институт за недвижимо културно наследство, обяви 
министърът на културата  Велислав Минеков. 
Новият ръководител е арх. Петър Петров. 
Професор Минеков е сезирал прокуратурата за ремонта на софийското Ларго и на Националната гимназия за древни езици 
и култури, но по думите му отговор засега няма. 
Българската изложба в Париж през 2015 година е струвала 700 хиляди лева. Това е първият случай, при който България е 
платила, за да покаже свое изкуство в чужбина - нещо, което е носило само приходи, заяви още министърът на културата. 
На 16 април страната ни открива в "Лувъра" изложбата "Епопея на тракийските царе - археологически открития в България". 
Показани са 1629 артефакта от 17 български музея, а експозицията продължава до 20 юли същата година. 
Проф. Минеков се възмути, че това е първият случай, в който България плаща, за да покаже историята си, а до този момент 
е било обратното и даде пример с 1974 година, когато е била първата изложба с български съкровища във Вашингтон: 
"В онези години, когато тази „валута“ се цени също толкова много, тя носи на България близо 5 милиона долара. След този 
успех започва показване на нашите съкровища по целия свят. Това е носило огромни приходи. За първи път ние плащаме, 
за да представим нашето културно наследство. Такова нещо никога не се е случвало". 
Минеков съобщи още, че скоро Великобритания, Германия и Норвегия ще ни върнат културни ценности. 
 
√ МТ: Ще има указания, които да улеснят туроператорите при кандидатстване за държавната помощ  
Министерството на туризма ще излезе днес с указания, които да улеснят туроператорите при кандидатстването за 
държавната помощ от 16,5 милиона лева и ще проведе обучения за тях . 
Парите са предназначени за разплащане към клиенти с неосъществени пътувания през миналата година заради Covid 
пандемията. 
Това стана ясно след среща на служебният министър Стела Балтова с протестиращите туроператори от сдружението 
"Бъдеще за туризма".  
„Аз мисля, че ще се постигне споразумение, което всъщност ще означава, че средствата ще бъдат разходвани правилно и 
прозрачно. Това е държавна безвъзмездна помощ, която е предназначен за тези туроператори, които изпитват ликвидност 
или частична ликвидност - имат затруднения, за да могат да върнат парите на гражданите - тези, които са платили техните 
почивки“. 

https://bnr.bg/post/101490812/prihodite-ot-tol-sistemata-ne-nadhvarlat-sredstvata-neobhodimi-za-izdrajkata
https://bnr.bg/post/101490452/turoperatori-izlizat-na-protest-pred-prezidentstvoto
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Опасенията на туроператорите са, че ако се стигне до нова нотификация от Европейската комисия за условията за 
кандидатстване, браншът няма да издържи. 
Позицията обяви Павлина Илиева от сдружението  "Бъдеще за туризма". 
„Това ни е супер крайна мярка, която ние да не можем да се възползваме от тази помощ и да обявим, че няма да 
кандидатстваме по нея, защото ако се наложи втора процедура, това означава месец и половина в най-добрия случай, така 
че не знам колко от туроператорите ще издържат на натиска, който ние имаме от клиентите“. 
В последната седмица са провеждани ежедневно срещи по казуса с помощта в сферата на туризма. Такава ще има и днес, 
обяви служебният министър Стела Балтова. 
 
√ Полина Карастоянова: България първа в ЕС да предложи безплатна ваксинация на чуждите туристи 
Не е време за оставки, трябват решения в туризма, смята тя  
Интервю на Людмила Железова с Полина Карастоянова в предаването ''Нещо повече'' 
"Сега не е време за оставки, трябва да се търсят решения. Искането на оставки в рамките на едно служебно правителство 
е на прага на абсурдното". Това заяви пред БНР Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по 
туризъм. Тя съобщи, че в предстоящата среща на бранша с министъра на туризма Стела Балтова ще участва и здравният 
министър Стойчо Кацаров, което определи като положителен знак на взаимоотношения между бизнеса и правителството. 
Карастоянова обясни, че на срещата ще бъдат представени две обобщени предложения от туристическия бранш - за 
ваксинационната кампания и за международната репутация на България: 
"Предлагаме България да бъде първата страна от ЕС, която да предложи на туристите, които ни посещават, безплатна 
ваксинация. Това е знак за солидарност, защото разполагаме с ваксини и е изключително силен имиджов знак за България. 
... Предложението ни за ваксинационната кампания за българските граждани има конкретна цел - в следващите три 
месеца да постигнем здравен щит срещу Covid-19 и неговите мутации, а именно - 1 милион повече български граждани да 
са ваксинирани. За да постигнем тази цел, предлагаме индивидуален ваучер за 50 лева, който да може да се ползва за 
много широк спектър от дейности".  
В предаването "Нещо повече" Полина Карастоянова коментира: 
"Политиката за управление на туризма в България е толкова объркана, че успя да противопостави всякакви групи от 
участници в този процес - хотелиери срещу ресторантьори, туроператори срещу туроператори, хора, които обичат 
къмпингуване, срещу хора, обичащи устроените комплекси. Всичко това означава, че повече от 5 години след създаването 
на Министерството на туризма и повече от 15 години, след като започна активното развитие на туристическата индустрия, 
не се намери модел на управление, интелигентна визия и интелигентни хора, които да осъществяват това управление". 
Интервюто на Людмила Железова с Полина Карастоянова в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ НАП запорира наличните средства на фирмата за дезинфекция на границата с Турция  
Приходната агенция е наложила ревизия и запор на средствата, налични по каса, на фирмата, която стопанисва пунктовете 
за дезинфекция на ГКПП Малко Търново, ГКПП Лесово и ГКПП Капитан Андреево.  
Това обяви на брифинг на българо-турската граница Росен Бъчваров от НАП.  
Издадени са 10 акта за административни нарушения. Въпреки че данъчните са очаквали да бъде представена значителна 
сума в брой, това не се е случило. Бъчваров коментира, че срокът на ревизията е 4 месеца.  
 
√ Иван Нейков: Заблуда е, че ще увеличават пенсиите на всички 
Говорим за актуализация на старите пенсии, уточни бившият социален министър 
Интервю на Снежана Иванова с Иван Нейков в предаването ''12+3'' 
"Има опасност да бъдат заблудени хората, че увеличават пенсиите на всички, а това не е вярно!", заяви пред БНР Иван 
Нейков, директор на Балканския институт за социална политика и бивш социален министър, в коментар на информацията, 
че НОИ разработва варианти за преизчисление на пенсиите, според който добавките от 50 лева да бъдат вкарани трайно 
в пенсиите. 
Той уточни, че тази заблуда ще създаде нови разочарования и ново напрежение: 
"Проблемът е в натрупаната разлика между старите пенсии и сегашните, т.е. между отпуснатите преди 10-15 години и 
днешните. Получава се така, че хора, които са работили една и съща работа, но са се пенсионирали в различни години, 
разликата в пенсиите им ще е вече над 100 лева. Това създава усещането да несправедливост, защото те са работили 
заедно, имат еднакъв принос към осигурителната система - за годините, когато са са се пенсионирали, а пенсиите са 
различни. ... Трябва да се каже на хората, че не всички ще получат увеличение - пенсионираните преди 1, 2, 3 до 5 години, 
зависи от формулата, която се избере, те няма да получат такава актуализация. Говорим за актуализация на старите 
пенсии". 
Нейков беше категоричен, че трябва да се изработи механизъм за адаптиране на старите пенсии към един среден 
осигурителен доход, който трябва да се избере по политически принцип, т.е. да се вземе политическо решение към коя 
година да стане това осъвременяване - дали към 2017, 2018 или друга година. 
По думите му 50-те лева към пенсиите нямат нищо общо с преизчисляването и определи отпускането им като "абсолютно 
погрешен ход за начина, по който се искаше да се помогне на хората": 
"Беше грешка да се пипат пенсиите. На хората, на които трябваше да им се помогне, се помага по линия на социалното 
подпомагане, а не по линия на социалното осигуряване. Когато веднъж дадеш нещо в социалната сфера, после е много 
трудно да го спреш!". 

https://bnr.bg/post/101490878/poli-karastoanova
https://bnr.bg/horizont/post/101490138/noi-razrabotva-varianti-za-preizchislavane-na-pensiite-s-dobavkata-ot-50-lv
https://bnr.bg/horizont/post/101490138/noi-razrabotva-varianti-za-preizchislavane-na-pensiite-s-dobavkata-ot-50-lv
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Бившият социален министър подчерта, че трябва да се прецени и колко пари може да отдели бюджетът за 
осъвременяването на пенсиите: 
"Добрият ход на служебното правителство е, че вече има и политическа воля, не само да се приказва, а и да има 
актуализиране на старите пенсии. Това ще бъде направено".  
Интервюто на Снежана Иванова с Иван Нейков в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Наблюдатели от ОССЕ с междинен доклад за изборите  
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа откри наблюдателна мисия у нас за предстоящия вот на 11 юли. 
От Организацията оповестиха изготвения от тях междинен доклад за периода 9 - 23 юни. 
В него се определят като „подобрения“ промените в Изборния кодекс за задължителното машинно гласуване. Отбелязан 
е обаче и „твърде бързият процес на приемането им“, заради което „не е имало достатъчно обществени консултации“. 
В доклада наблюдателите от ОССЕ поставят „под въпрос капацитета“ на новата Централна избирателна комисия за 
„ефективно“ провеждане на „предвиденото по закон“ машинно гласуване. Изразяват се съмнения заради „кратките 
срокове за разяснителната кампания и за сертифициране“ на устройствата за гласуване. 
 
√ Жълт код за жега в цяла България  
Последният ден на юни ще бъде горещ - жълт код за високи температури е обявен за цяла България, сочи прогнозата на 
НИМХ. 
В сряда ще бъде предимно слънчево. Над западната половина на страната след обяд ще се развива купеста и купесто-
дъждовна облачност и на отделни места, главно в планинските райони там ще превали и прегърми. 
Преобладаващите максимални температури ще са между 34° и 39°. 
По Черноморието ще е предимно слънчево. След обяд ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури 
ще са между 26° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. 
На 30 юни от 13 часа Столична община организира раздаване на минерална вода на три пункта в града. Те са на площадното 
пространство при храма „Св. Неделя”, на Орлов мост при езерото Ариана и в парка на  Националния дворец на културата 
– при пилоните. Водата ще се предоставя до изчерпване на наличните количества. 
 
√ Деца от социални центрове изкараха базови курсове по програмиране  
Репортаж на Здравка Маслянкова 
Деца от социални центрове във Велико Търново изкараха безплатни курсове по програмиране и придобиха базисни 
умения по роботика. Без да имат собствен компютър, децата се научиха на различни дигитални умения. 
Това са деца в риск, изведени от семействата им. Живеят в центрове за наставяне от семеен тип във Велико Търново. По 
време на учебната година те учиха дистанционно, ходиха на училище, но им липсваха допълнителните извънучилищни 
форми на обучение, които струват пари и семействата им по никакъв начин не могат да си го позволят. 
С подкрепата на Община Велико Търново неправителственото сдружение „Тинузавър“ проведе обучение по роботика за 
11 деца от два от социалните центрове. 
„Те в момента решават какво искат да правят, какво искат да учат, къде да продължават. Това, което ние вярваме, че можем 
да помогнем, е те да открият математика, физика или програмиста в себе си. Започнахме през пролетта. Всяка седмица те 
идват тук след училище“, разказва пред НР Невен Боянов от обучителната организация. 
„Учат основно програмиране, математика и физика, като ние на това му казваме роботика. Сглобиха си по една малка 
електронна платка, която после се научиха да я програмират и са си направили по едно малко проектче“, допълва Боянов.   
14-годишнта Минка и 16-годишната Илияна са две от децата от социалните центрове, проявили желание да се включат в 
курса по програмиране.  
„Работихме с платки, които ги запоявахме, после работихме с компютрите. Добре обясняваха хората и много нови неща 
можем да научим. Няма да е лошо с тази насока да продължа“, споделя Минка.  
„Всичко ми беше интересно. Най-интересно ми беше запояването и най-лесно също. Затрудни ме програмирането. След 
години ще изискват такива познания повечето професии“.  
Да открият математика, физика или програмиста в себе си на децата от социалните центрове във Велико Търново помагаха 
преподавателите Радослав Евтимов и Кристина Николова.  
„Доста е трудно, но прилагаме някои по-специални методи, за да им е по-интересно. Самите неща, които правим, са по-
занимателни практически и де факто искат да учат по този начин. Когато има нещо практически да направят, това повече 
ги привлича да слушат и да внимават“, пояснява  Радослав Евтимов.  
„Занимавам се с децата, защото вярвам, че всяко дете има възможност да открие своето бъдеще без значение къде. 
Математиката, физиката, програмирането са от основните неща, които са важни за бъдещето на децата и смятам, че като 
им помагам да научат нещо, те имат по-голяма възможност да се реализират в бъдеще“, посочва Кристина Николова.  
12-годишният Щефан няма свой компютър, но в курса по роботика е придобил умения, които ще му бъдат полезни в 
бъдеще.  
„Например ако имам компютър и ако си го повредя, ще мога да си го поправя. Искам пак да продължа в този курс, за да 
се науча на нови неща. На съучениците си разказвах, че разглобявах платки. Даже бях снимал веднъж платката си и им я 
показах. Аз се гордея със себе си“.   
Децата от социалните центрове получиха дипломите си за завършения курс по роботика. Заниманията с децата от 
социалните институции ще продължат и догодина, уверява Невен Боянов от „Тинузавър“. 

https://bnr.bg/post/101490687/ivan-neikov-zabluda-e-che-shte-uvelichavat-pensiite-na-vsichki
https://www.osce.org/files/f/documents/6/9/491165.pdf
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„Това беше не толкова експеримент, колкото да видим дали ще има интерес от тяхна страна, дали ще се представят добре. 
Положителни са резултатите. Наесен отново ще говорим какво можем да направим в нашия регион. Да направим втора 
част на този курс, да надградим знанията за тези, които имат желание и са напреднали, и нови деца, които проявят желание 
да се включат. Аз още на тях не съм го казал, но който се представи най-добре догодина, за лятото ще му осигурим 
стипендия да участва в летните ни академии в Еленския Балкан“.  
 
√ Почина Евгений Бакърджиев  
Бившият вицепремиер Евгений Бакърджиев е починал в болница ИСУЛ. 
Новината потвърдиха за бТВ негови близки, предаде БГНЕС. 
Съболезнования на близките му! 
 
√ Гърция работи, за да облекчи преминаването през северните ГКПП  
Гръцките власти работят по въпроса повече гранични пунктове на северната граница на страната да заработят, за да се 
справят със засиления поток от туристи. Това съобщи гръцкият туристически министър Харис Теохарис, цитиран от Гръцката 
телеграфна агенция. 
Вероятно още от утре на „Кулата – Промахон“ ще заработят две ленти в посока вход към Гърция, и една - в посока изход. 
„Миналата събота е регистрирано увеличение на туристическия поток от 23 процента. Над 20 хиляди души са влезли в 
Гърция през сухоземните граници на север“, заяви още Харис Теохарис пред гръцкия парламент. 
 
√ Санчес и Арагонес се съгласиха да седнат на масата за диалог през септември  
Повече от 2 часа и половина продължи първата официална среща между испанския министър-председател Педро Санчес 
и премиера на Каталуния Пере Арагонес в Мадрид. На нея те са се договорили да активират отново диалога между 
централното и регионалното правителство. Това ще стане през третата седмица на септември, когато в Барселона ще се 
срещнат двете делегации. 
Според Арагонес срещата е послужила за "проверка на очевидните различия, потвърждаване на съществуването на 
политически конфликт между испанската държава и Каталуния, който трябва да бъде разрешен чрез диалог, преговори и 
воля за съгласие за референдум”. Той за пореден път заяви категорично, че няма да се откаже от амнистията на 
обвиняемите за провеждането на първия референдум за независимост, без която "политическият конфликт" не може да 
бъде разрешен.  
Попитан дали преговорите ще се водят от бившия премиер Ориол Жункерас, който има забрана да заема обществени 
длъжности, Арагонес отговори, че Каталуния ще бъде представена „институционално“. Той даде да се разбере, че Педро 
Санчес е против амнистията и провеждането на референдум за самоопределение на каталунците, но е склонен да има 
референдум, на който всички испански граждани да се произнесат за бъдещето на Каталуния.  
Освен за независимостта, ще бъде организирана и двустранна среща на върха между централното и регионалното 
правителство за средствата, които испанската държава отпуска на Каталуния от бюджета и по линия на европейските 
фондове за възстановяване. 
 
√ От 1 юли в Португалия Covid сертификати на ЕС ще могат да се използват при пътувания 
Както и за достъп до културни, спортни или други събития  
От 1 юли Португалия предвижда дигиталните имунизационни сертификати за Covid-19 на ЕС да могат да се използват при 
пътувания по въздух и море, вътре в страната и за достъп до културни, спортни или други събития. 
Притежателите на цифров сертификат се освобождават от представяне на тестове и от карантина. 
Документът може да бъде представен и на хартиен носител и той важи за цялата територия на Португалия, както и за 
dвтономните области Мадейра и Азорски острови. 
Децата под 12 години не е необходимо да представят сертификат или доказателство за направен тест.  
 
√ Чехия забранява пътуванията до Русия и Тунис  
В Чехия министерството на здравеопазването издаде забрана до чешките граждани да пътуват до Русия, Тунис и други 
страни заради новите варианти на коронавируса, съобщи Ройтерс. 
Забраната за Русия влиза в сила от четвъртък. Тогава чешкото правителство се събира на извънредно заседание, за да 
обсъди допълнителни мерки срещу разпространението на Делта варианта. 
Чехия вчера установи лек ръст на новозаразените – 157 в сравнение с 118 преди седмица, в знак за потенциална промяна 
на тенденцията на спад, която бе налице от последния пик на нови случаи през март. 
От следващата седмица ще бъде забранено и пътуването без наложителна причина до Тунис, който е популярна 
дестинация сред чешките туристи. В този списък са още Парагвай и Намибия. 
Дотук Чехия е установила 120 случая на Делта варианта на коронавируса. 
Ден по-рано в Русия отчетоха рекордна смъртност  - 652-ма починали за денонощие. 150 хиляди руснаци се лекуват в 
болници, главно заради делта . 
Заради опасения от индийския щам на Covid-19 от 28 юни в Германия е забранено влизането от Русия. Изключение се 
прави за германски граждани, но с двуседмична карантина. 
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√ Последен ден за плащане на корпоративния данък 
30 юни е краен срок за плащане на корпоративния данък, припомнят от НАП.  Близо 304 000 или над 90 % от фирмите, 
вече са обявили приходите си пред НАП към 29 юни. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и 
земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, 
надвишават 71 100. 
Изтича и срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, 
извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане. До края на 
юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на 
дължимите за предходната година осигурителни вноски. 
30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите 
от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на 
кораби. 
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, 
чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица 
или квалифициран електронен подпис (КЕП). 
Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 9.00 часа до 17.30 часа в 
делнични дни. Обаждането е на цена, според тарифите на съответния оператор. 
 
√ Пеканов и Фандъкова спорят за парите от Плана за възстановяване 
5% - толкова се оказаха средствата в Плана за възстановяване и устойчивост, които са предвидени за конкретни проекти 
на София. Това написа във Фейсбук столичният кмет Йорданка Фандъкова. 
Тя отбелязва, че според вицепремиера по европейските фондове Атанас Пеканов това е голямата концентрация на 
средства, която трябва да се намали. 
"Днес успях да споделя на г-н Пеканов, че зад тези "5% концентрация", стоят над 1,5 млн. граждани, които изпращат в 
държавната хазна 40% от данъчните приходи, които държавата събира. На фона на тази "концентрация" трябва да отчетем 
и фактът, че Столична община от години не получава т.нар. изравнителна субсидия - процент от данъците, които да се 
връщат от държавата в общинския бюджет", изтъква Фандъкова. 
Тя е категорична, че е крайно несъгласна с медийните изяви на Пеканов, който за два дни многократно е заявил, че търси 
възможности за намаляване на средствата, предвидени за София в Плана за възстановяване и че София взима огромен 
ресурс от този за цялата страна. 
По тази вчера столичният кмет е поискала спешна среша със служебния премиер Стефан Янев. Днес с неговия екип са 
разговаряли за финансирането на двете разширения на третата линия със средства от Плана за възстановяване и 
устойчивост. 
Фандъкова посочва, че някои от проектите на Столичната община, като този за метрото, не могат да получават пари от 
кохезионните фондове, тъй като те остават насочени към по-бедните региони. 
"Планът за възстановяване обаче е съвсем друг, нов механизъм. Неговата цел е да подпомогне държавите и градовете да 
се справят с последиците от пандемията и да развиват устойчиви и зелени политики. Проектът за метрото на София 
отговаря напълно на критериите за финансиране, каквато до момента беше и предварителната оценка на Комисията", 
заявява кметът. 
Като аргумент тя изтъква и факта, че от 12 одобрени до момента плана на държави в 5 са заложени проекти за метро, 
включително и на столици. 
Твърденията, че столиците са богати и не трябва да бъдат финансирани са просто несъстоятелни и 
манипулативни, подчертава Фандъкова. 
Тя изразява удовлетвореност, че премиерът е чул разликата между двата различни механизма за финансиране и че приема 
метрото на София за стратегически и екологичен проект. 
"София не моли за милостиня с това, че настоявам метрото да бъде включено в Плана с финансиране от 360 млн. лв. София 
има пълна готовност да започне строителството още тази есен и да осигури над 50% съфинансиране", изтъква кметът. 
Тя съобщава и че е получила уверения от министър-председателя, че проектът за двете разширения на метрото - през 
"Подуяне" и през "Гео Милев", "Слатина" и до бул. "Цариградско шосе" - ще останат в плана за възстановяване, но вероятно 
с "малко" намалени средства. 
От пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че на провелата се днес среща Пеканов е подчертал, че пет от шестте 
района на страната ни са сред най-бедните в Европа, като София не попада сред тях, а продължава да получава 
несъразмерно голяма част от средствата. 
Според него е сериозна грешка за общата стратегия на страната административното задържане на София в Югозападния 
район за планиране. Преобладаващата част от столиците в ЕС са отделени в самостоятелни икономически 
райони. Единствено България продължава да не следва този подход с цел да гарантира повече средства специално за 
столицата. Решението да не се извади област София от Югозападния район от предишното правителство за идния 
програмен период ни вещае съответно допълнителни проблеми и рискува парите за останалите населени места от 
Югозападния район, предупреждава Пеканов. 
По негови думи в столицата не е установен устойчив модел на финансиране на инфраструктурните проекти. 

https://news.bg/society/nad-60-ot-firmite-sa-se-otcheli-veche-pred-nap-za-korporativniya-danak.html
https://inetdec.nra.bg/
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"Европейските институции от години ни казват, че това трябва да спре и че парите, които ни дават, трябва да отиват за 
сближаване, а не приоритетно за единствения ни район, който се справя малко по-добре. Съответно именно той трябва да 
търси по-добри и устойчиви модели да се финансира в по-голяма степен със собствени приходи", подчертава 
вицепремиерът. 
На срещата той е пояснил, че важността на Софийското метро като водещ проект никога не е била поставяна под въпрос. 
Пеканов обаче е категоричен, че намаляване на средствата за столицата ще има. 
 
√ Румънското правителство оцеля след вот на недоверие 
Румънското центристко коалиционно правителство на премиера Флорин Къцу оцеля след вота на недоверие във вторник, 
предаде "Ройтерс". Така то потвърди стабилното си мнозинство шест месеца след идването на власт в разгара на 
пандемията. 
Вотът бе внесен от социалдемократите, но само 201 депутати го подкрепиха. Необходими са 234 минимални гласа, за да 
бъде свален кабинетът. 
Според опозицията, в страната се наблюдава падане на жизнения стандарт, чрез замразяване на пенсии и заплати през 
цялата година след пандемията и повишаване на сметките за енергия на домакинствата. 
В отговор правителството заяви, че очаква икономиката да нарасне с почти 7.0% тази година, тъй като инвестициите се 
увеличават, а бизнесът и вътрешното потребление се възстановяват от щетите, причинени от блокирането на 
коронавируса. 
"Храната е евтина, покупателната способност се увеличава, а потреблението се увеличава, заяви Къцу пред парламента. 
Румънците са по-щастливи". 
Къцу пое управлението на страната през декември. Тогава, румънският центристки президент Клаус Йоханис поиска от 
финансовия министър да положи клетва като премиер. Преди това държавният глава изпълняваше функциите на временен 
премиер.  
Дотам се стигна, след като премиерът Лудовик Орбан обяви, че подава оставка след разочароващото представяне на 
Националната либерална партия. 
Партията завърши на второ място зад Социалдемократическата партия на Румъния. 
 
БНТ 
 
√ Василев, Петков и Комитова ще говорят за "ин хаус" възлагания в обществените поръчки  
Изразходване на държавен ресурс без обществени поръчки. Това ще бъде тема на брифинг след редовното заседание на 
Министерския съвет днес. 
По темата за т. нар. "ин хаус" възлагания в обществените поръчки ще говорят трима министри: Асен Василев - на финансите, 
Кирил Петков - на икономиката и Виолета Комитова - на регионалното развитие и благоустройството. 
 
√ Транспортният министър: 4710 влака имат закъснения от началото на 2021 г.  
От началото годината се наблюдава тенденция на закъсняване на влаковете - 4710 влака са закъснели. А пътниците очакват 
да пътуват безопасно, да пристигат навреме и да пътуват комфортно. Нито едно от тези три неща не са налице. 
Това заяви в "Денят започва министърът на транспорта Георги Тодоров. 
По думите му хигиената е занижена, дори новите подвижни електрически локомотиви не са оборудвани по отношение на 
една система за безопасност и не кореспондират с европейската практика. 
"Сега можах да си направя пълна картинка на състоянието на холдинга, излязоха вече и одитните доклади в 
окончателния им вид. След като се запознах с тях, взех това решение да освободя изпълнителния директор и 
председателя на Съвета на директорите. Не смятам, че трябва да бездействам и да насърчавам недотам доброто 
оперативно управление на холдинга", категоричен беше министър Тодоров. 
Той уточни, че има доста задължения, които се формират по отношение на забавяне или неплащане на инфраструктурни 
такси към Национална компания "Железопътна инфраструктура". Според него те не се плащат заради липса на финансов 
ресурс или заради лошо управление на този финансов ресурс. 
"Последните години държавата доста направи за холдинг БДЖ, покриха се всички кредити, които имаше към 
финансовите институции. Стъпките, с които се върви напред от холдинга, в частност и на товарни и на пътнически 
превози не са достатъчни и те по никакъв начин не кореспондират с очакванията на обществото", каза още 
транспортният министър. 
На новото ръководство министърът ще постави задачата да помисли и да предложи график за движение на влаковете, 
който да снижи в голяма степен закъснението им. Много по-строга финансова дисциплина трябва да има според него, за 
да може този финансов ресурс да се управлява по най-ефективния начин. 
Цените ще се повишат тогава, когато се предложи качествена нова услуга - допълни министърът. 
По отношение на пътническите превози основният източник на приходи са билетите. А при товарните превози - цената на 
услугата, която предлагат към съответните товародатели. 
"Пандемията се отрази доста по-тежко по отношение на пътнически превози, защото имаше локдауни, карантини, 
хората спряха да пътуват масово. При товарните превози тя не се отрази така чувствително", обясни Тодоров. 
Той призна, че заплатите не са достатъчно високи, но и поради тези ниски нива на заплащане има отлив на желание за 
работа в железниците и машинисти предпочитат да работят в "Метрополитен" вместо в БДЖ. 
Вижте още от разговора във видеото. 

https://bntnews.bg/news/transportniyat-ministar-4710-vlaka-imat-zakasneniya-ot-nachaloto-na-2021-g-1160838news.html
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√ Първите ученици заминават на безплатна лятна почивка  
1118 ученици от 46 училища са първите, които ще заминат на лятна почивка по Националната програма „Отново заедно“. 
Това са заявките, постъпили в Министерството на образованието и науката от 17 до 28 юни. Децата ще бъдат разпределени 
в 103 групи. Ще ги придружават 120 учители или други педагогически специалисти. 
Някои пътувания са планирани още за началото на юли. Първата ваканция ще бъде от 4 до 9 юли. 56 ученици и четирима 
ръководители от София ще прекарат шест дни в Добринище. 
Училищата са избрали както планински, така и морски курорти. Сред тях са дестинации като Боровец, Банско, Чепеларе, 
Плиска, Балчик, Трявна, Китен. Одобрени са оферти за Приморско, Албена, Златни пясъци, Слънчев бряг, Несебър, Каварна, 
Черноморец и др. Учениците и придружаващите ги учители ще отсядат предимно в хотели с три и четири звезди. 
Училищата изпращат в просветното министерство попълнен формуляр и три оферти от туроператори, както и мотивирано 
решение на педагогическия съвет за избор на една от тях. Документите се проверяват за съответствие с изискванията по 
реда на тяхното постъпване. На този етап няма отхвърлени заявки. Две са върнати за допълване на документите. 
За първите одобрени 46 училища ще бъдат отпуснати 619 000 лева. Туристическият пакет за всеки участник е на стойност 
500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна, застраховка, културна, спортна или друг вид социална 
програма за шест дни. 
Одобрените училища са от различни населени места. Приети са заявките на осем училища от София-град, на пет от Ямбол 
и на четири от Пазарджик. По три училища има от област Монтана, Шумен и Разград. По две училища са одобрени от 
Силистра, Враца, Варна и София – област. От Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен, Сливен, Силистра, Кърджали, Габрово, 
Хасково, Пловдив, Велико Търново и Смолян има по едно училище. 
Първият етап от кандидатстването продължава до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият за програмата бюджет 
от 15 млн. лева не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново с до общо 165 ученици до 1 септември тази 
година или до изчерпване на финансовия лимит. 
 
√ Предлагат увеличение на глобите заради масови измами с везните на борси и тържища 
Темата с измамите от търговци на пазари и борси от няколко години е проблем за всички граждани и проверките, които 
правим показват една тревожна картина - много от кантарите са несъответстващи. Това обясни в "Денят започва" инж. 
Петър Горновски, председател на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. 
Всички търговци трябва да знаят, че когато започват да работят на пазарите, трябва да имат везни с одобрен тип или с 
оценено съответствие за европейския пазар, като има маркировки на тези кантари, категоричен е експертът. Всички други 
везни са за лична употреба, така че да не се заблуждават да ги купуват, защото ние ще ги санкционираме, допълни инж. 
Горновски. 
Глобите за физически лица са от 100 до 300 лв., а за юридически лица от 200 до 500 лв. За нас тези санкции не влияят 
на промяна, смята експертът. 
60% от всички установени нарушения са точно такива и затова ние сме предложили да променим тези санкции и те да са 
от 200 до 400 лв. за физически лица и 300 - 800 лева за еднолични търговци. 
Не може на един пазар везната да се крие от камарите с плодове и никой да не вижда - всичко това е приоритет на 
общинските пазари, на техните ръководства, обясни председателят на държавната агенция. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Investor.bg  
 
√ ЕБВР очаква ръст на българската икономика от 4,5% през тази година 
Политическата несигурност може да забави публичните инвестиции и усвояването на средства от Фонда за 
възстановяване и устойчивост, предупреждава банката 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) повиши прогнозата си за растеж на българската икономика през 
тази година на 4,5%, след като през есента на миналата година очакваше тя да нарасне само с 3%. 
През 2022 г. обаче растежът ще се забави до 4%, сочи макроикономическата прогноза на банката. Тя отчита спад на 
българската икономика с 4,2% през 2020 г., който е по-малък от предишните ѝ прогнози, публикувани през есента на 
миналата година, за свиване с 5,5%. 
ЕБВР е по-оптимистична в очакванията си за икономиката на страната ни през тази година от Европейската комисия, която 
в пролетната си макроикономическа прогноза заложи ръст от 3,5% през тази година, но е малко по-консервативна относно 
2022 г. от ЕК, която предвиди растеж от 4,7% догодина. Очакваният скок на родната икономика от ЕБВР за тази година е 
значително по-голям и от прогнозата на Световната банка, която съобщи в юнския си доклад за перспективите пред 
световната икономика, че очаква ръстът за България да достигне 2,6% през тази година и 3,3% догодина. През 
април МВФ прогнозира повишение на българската икономика с 4,4% през тази и следващата година. 
Спадът на българската икономика миналата година се дължи основно на слабото представяне на износа и на 
инвестициите, които намаляха със съответно 11,3% и 5,1%, пише ЕБВР. За разлика от останалите страни в региона обаче 
частното потребление у нас не е намаляло през 2020 г. главно благодарение на относително по-меките мерки за 
овладяване на коронавируса и силния ръст на заплатите през годината, посочва се в доклада. 
Свиване на износа, ръст на публичните разходи 
Разходите на правителството нараснаха значително през 2020 г. със 7,5% заради повишаването на минималната заплата и 
на възнагражденията в държавния сектор, както и мерките за подкрепа на икономиката на стойност около 3% от БВП. В 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/predlagat-uvelichenie-na-globite-zaradi-masovi-izmami-s-veznite-na-borsi-i-tarzhishta-1160733news.html
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-prognozira-seriozno-uskorenie-na-bylgarskata-ikonomika-prez-2021-g-327635/
https://www.investor.bg/drugi/338/a/svetovnata-banka-potvyrdi-prognozata-si-za-bylgarskata-ikonomika-tazi-godina-329387/
https://www.investor.bg/analizi/9/a/mvf-povishi-prognozata-si-za-rysta-na-bylgarskiia-bvp-do-44-325470/
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резултат на това след няколко години на фискален излишък балансът на правителството беше -3,4% от БВП през 2020 г. с 
прогноза за сходен дефицит и през 2021 г. 
Износът на стоки се възстановява по-бавно в сравнение в останалите страни в региона, докато износът на услуги, 
включително туризъм, беше силно засегнат и намаля с 28,6% през 2020 г., пише ЕБВР. Банката обаче отбелязва, че той се е 
възстановил леко през първото тримесечие на 2021 г. с ръст от 2,5% на тримесечна база въпреки въвеждането на нови 
мерки за овладяване на вируса през март. 
Инвестициите са се възстановили само частично, а нетният износ е имал отрицателен принос за растежа от 5,3%, тъй като 
вносът расте бързо. 
Оптимистичният сценарий за българската икономика на ЕБВР предвижда силен скок на потреблението на фона на високия 
ръст на заплатите и по-бързо възстановяване на инвестициите и износа на стоки. 
От друга страна обаче бавното разпространение на ваксините може да навреди на туристическия сезон това лято, а 
настоящите политически затруднения може да забавят публичните инвестиции и усвояването на европейски средства чрез 
Фонда за възстановяване и устойчивост. 
Югоизточна Европа и Западните Балкани с най-силен икономически ръст 
На регионално ниво ЕБВР повиши прогнозата си за растеж на 37-те страни, които наблюдава, като съобщи, че 
възстановяването на икономиката набира пара, въпреки че туризмът и преките чуждестранни инвестиции все още се 
представят колебливо. 
Банката, която следи икономическите тенденции в Европа, Азия и Африка, очаква ръстът в региона да достигне 4,2% през 
тази година спрямо прогнозираните през септември 3,6%. Той ще последва свиването от 2,3% миналата година. 
Страните от Югоизточна Европа и Западните Балкани се радват на най-голямо повишение нагоре на прогнозите за 
икономиките им с прибавянето на близо два процентни пункта. 
Силното глобално търсене на суровини и промишлени стоки дава тласък на някои икономики в региона, казва Беата 
Яворчик, главен икономист на ЕБВР. „Индустриалното производство е над или най-малкото достигна нивата преди 
пандемията, приходите от търговията на дребно се възстановяват, а износът отново расте“, допълва тя пред Ройтерс. 
Туризмът продължава да буксува 
Туризмът все още е в задънена улица, а перспективите пред пътуванията с цел почивка са много несигурни и страни, които 
са силно зависими от сектора, като Хърватия, Грузия, Египет и Тунис, продължават да изпитват затруднения, отбелязва 
Яворчик. 
Преките чуждестранни инвестиции се прибавят към спънките пред по-силен растеж в региона, като остават на ниво от 
около 80% спрямо периода преди пандемията, сочи докладът. 
На регионално равнище само Южното и Източното Средиземноморие отчитат ревизиране към понижение на прогнозите 
за растеж, като ЕБВР влошава очакванията си за Йордания, Тунис и Ливан. 
Турция – най-голямата страна, в която оперира ЕБВР, прибавя половин процентен пункт към прогнозите си и сега банката 
очаква икономиката ѝ да нарасне с 5,5% тази година. 
Макар че като цяло тече възстановяване, икономиките не могат да се върнат на нивата преди 2020 г. 
„Възстановяването е в унисон с тенденцията преди пандемията. С други думи – към момента не наваксваме, а 
наблюденията ни сочат, че… няколко пункта от ръста на БВП са изгубени за постоянно“, отбелязва Яворчик. 
 
√ Повече лечебни заведения ще могат да кандидатстват за учебни бази 
Предвижда се облекчаване на процеса по получаване на одобрение и оптимизация на редица критерии 
Министерството на здравеопазвнето предлага промени в Наредбата за изискванията към лечебните заведения, които 
извършват обучение на студенти и специализанти. Те са публикувани в проект за изменение и допълнение на Наредба № 
8 от 2019 г., качен за за обществено обсъждане. 
Целта на промените е да бъдат създадени условия повече лечебни заведения да могат да кандидатстват за получаване на 
одобрение за обучение на студенти и/или специализанти. Това трябва да стане чрез предвиденото облекчаване на 
процеса по получаване на одобрение на лечебните заведения за извършване на дейности по обучение на студенти и/или 
специализанти, като в същото време се запази целта одобрение да получават само лечебни заведения, които биха могли 
да осъществяват обучението, посочва се в мотивите към проекта.  
Лечебните заведения ще имат по-голяма ангажираност към обучението им, като за целта в проекта е предвидено 
изискване за договореност на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение с друга база за обучение за модулите и 
разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които лечебното заведение не може да 
проведе. 
С измененията ще се облекчи и процесът по извършване на проверка на съответствието на лечебното заведение с 
критериите и условията на наредбата, включително избягване на допълнителното финансово натоварване на 
кандидатстващото лечебно заведение, свързано със заплащане на командировъчни разходи на експертната комисия. 
В проекта на Наредба се предлага и оптимизация на изискванията към лицата, които могат да бъдат включвани в 
експертните комисии за проверка на съответствието.  
В момента лечебните заведения имат право да обучават студенти и/или специализанти, само ако са получили одобрение 
от министъра на здравеопазването. Регламентирани са голям брой индикатори за изпълнение на критериите, на които 
трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и 
квалификацията на персонала, за да може да се осъществява обучението, като голяма част от индикаторите не са пряко 
свързани с провеждането на обучение, пише още в мотивите на служебния здравен министър Стойчо Кацаров към проекта. 
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Оптимизирането на индикаторите (по брой и по съдържание) в настоящия проект на наредба предвижда: отпадане 
индикаторите, които нямат пряко отношение към обучението на студенти и/или специализанти; намалява се изискването 
за броя на работещите в лечебното заведение на пълно работно време по трудов договор специалисти с придобита 
специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години от двама на един; отпадане на изискването за минимално второ 
ниво на компетентност на кандидатстващите клиники/отделения; въвежда се изискване за наличие на договореност на 
лечебното заведение с друга база за обучение за модулите и разделите от практическото обучение по съответната 
следдипломна специалност, които лечебното заведение не може да проведе. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ НСИ отчете спад в бизнес климата в страната 
НСИ публикува и данни за пътуванията на българите в чужбина и производството и доставка на енергийни продукти 
По данни на Националния статистически институт през юни общият показател на бизнес климата намалява с 4 пункта в 
сравнение с предходния месец, като понижение на показателя е регистрирано в промишлеността и строителството.  
НСИ публикува и данни за пътуванията на българите в чужбина и производството и доставка на енергийни продукти 
Промишленост 
Показателят "бизнес климат в промишлеността" спада с 8.4 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания 
на промишлените предприемачи за състоянието на предприятията. Анкетата отчита подобрение на осигуреността на 
производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през 
следващите три месеца. 
Най-сериозният проблем за развитието на бизнеса в сектора продължава да бъде несигурната икономическа среда, 
следвана от недостатъчното търсене от страната. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното 
въздействие на фактора "недостиг на работна сила", който измества на четвърто място затрудненията, свързани с 
недостатъчното търсене от чужбина. 
По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, въпреки че 
преобладаващата част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца. 
Строителство 
През юни съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 6.5 пункта, което се дължи на по-
резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно 
обаче прогнозите им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната 
активност през следващите три месеца са благоприятни. 
Основните фактори, затрудняващи дейността, остават свързани с несигурната икономическа среда, недостигът на работна 
сила, конкуренцията в бранша и цените на материалите, като в сравнение с предходния месец се отчита нарастване на 
отрицателното им влияние. 
Относно продажните цени делът на мениджърите, които очакват повишение през следващите три месеца, се увеличава. 
Търговия на дребно 
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" запазва приблизително нивото си от май. Прогнозите на 
търговците на дребно за развитието на бизнеса през следващите шест месеца са неблагоприятни, като и очакванията им 
относно обема на продажбите през следващите три месеца са резервирани. 
Несигурната икономическа среда продължава да бъде основната пречка за дейността, като през последния месец се 
наблюдава намаление на негативното ѝ въздействие. На второ и на трето място са недостатъчното търсене и 
конкуренцията в бранша. 
По отношение на продажните цени търговците на дребно предвиждат известно увеличение през следващите три месеца. 
Услуги 
През юни съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 2.7 пункта, което се дължи на позитивните 
оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно настоящото и 
очакваното търсене на услуги също са благоприятни. 
Най-сериозните затруднения за предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в 
бранша и фактора "други". 
Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през 
следващите три месеца. 
Пътувания 
През май 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина 
са 332 хил. според данни на МВР, представени на НСИ. През май 2021 г. посещенията на чужденци в България са 365.6 хил., 
като транзитните преминавания са 58.6% (214.3 хил.) от всички посещения на чужденци в страната. 
От общия брой чужденци, посетили България през май 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 44.6%, или 163 
хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 47.3%, Гърция - 13.4%, Германия - 10.3%, и Полша - 
9.0%. 
Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 161.9 хил., или 44.3% от всички посещения в България. 
Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 85.5 хил., или 52.8% от посещенията от тази група. 
През май 2021 г. посещенията според целта са: с други цели - 66.2%, с цел почивка и екскурзия - 17.3%, и със служебна цел 
- 16.5%. 
Производство и доставка на енергийни продукти 
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През април 2021 г. спрямо март 2021 г. намалява производството на твърди горива - с 8.1% до 1846 хил. т, пропанбутанови 
смеси - с 28.6% до 5 хил. т, безоловен бензин - с 45.1% до 62 хил. т, дизелово гориво - с 32.7% до 169 хил. т, електроенергия 
- с 9.4% до 3868 гВтч. Производството на природен газ остава без изменение. 
През април 2021 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: твърди горива - с 3%, и 
електроенергия - с 26.2%. Намалява производството на: безоловен бензин - с 41.5%, дизелово гориво - с 24.6%, природен 
газ - с 25%. Производството на пропанбутанови смеси остава без изменение. 
Доставки на енергийни продукти 
През април 2021 г. спрямо март 2021 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 40.0% до 49 хил. т, и дизелово гориво 
- с 31.5% до 217 хил. т. Намаляват доставките на: твърди горива - с 8.7% до 1915 хил. т, пропанбутанови смеси - с 8.1% до 
34 хил. т, природен газ - с 22% до 294 млн. куб. м, електроенергия - с 14.4% до 2847 гВтч 
През април 2021 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива - с 3.4%, 
пропанбутанови смеси - с 88.9%, безоловен бензин - със 113%, дизелово гориво - с 88.7%, природен газ - с 26.7%, 
електроенергия - с 10.4%. 
 
√ РВД: Трафикът е на 50% от нивата от 2019г 
До края на годината очакваме до 70% връщане на нормалните нива 
Отпадането на повечето ограничения в Европа от началото на юни възстановиха наполовина трафика и в България. 
По данни на РВД /Булатса/ в момента сме на "около 50% от 2019г.". 
"Прогнозата на РВД е да има плавно и устойчиво повишение на трафика. В момента имаме около 50% от трафика от нивата 
на 2019 година. Силно се надяваме да имаме около 65-70% в края на годината от нормалните нива на трафика", каза 
директорът на РВД Георги Пеев. 
Прогнозата е базирана на плановете на Европа за ваксиниране на населението. "Ако няма повторно затваряне в отделните 
държави на големи зони от Европа, убедени сме, че тази прогноза приблизително ще се осъществи", каза Пеев в интервю 
за предаването Авиошоу по Bulgaria ON AIR на 29 юни 2021г. 
Сценарият на Евроконтрол за юли е възстановяване на трафика до 64% от предпандемичните нива в Европа и връщане до 
79% от нормалния трафик до края на годината. 
На 29 юни България отбелязва 74г от първия граждански полет, изпълнен от София до Бургас на днешния ден през 1947г. 
със самолет Юнкерс-52. 
 
√ Рекордното производство на царевица може да намали цената ѝ 
Васил Симов, директор на Софийска стокова борса, 29.06.2012 г. 
Пазарът на суровини в България е на изчакване на световните тенденции, което е традиционно за последните години. При 
всички зърнени култури има увеличение на цените от началото на годината, каза Васил Симов, директор на Софийска 
стокова борса, в ефира на предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова. 
„Очаквам промени при цените на пшеницата и царевицата в посока надолу. Очаква ни по-голямо предлагане на 
суровини отколкото търсене през следващата година“, прогнозира Симов и добави, че фактори като курса на долара 
и еврото също могат да окажат влияние. 
Хлебната пшеница има ръст с около 25% за България на годишна база; 20% в Черноморския регион, 27-30% на 
атлантическото крайбрежие. Това се дължи на по-слабата реколта през 2020 г. 
Има ръст и в цената на царевицата – до над 200-230 долара на тон от 160 долара през лятото на 2020 г. „В САЩ царевицата 
поскъпна с 44% за една година, което се дължи на повишената консумация. Тази година е отбелязала и рекорд на 
производството на царевица в световен мащаб – 1.195 млрд. тона по прогнози на Световния съвет по зърното. 
Прогнозите за лошо време в Северна и Южна Америка, които не се оправдаха, и новата реколта би трябвало да намали 
цените на суровината, смята Симов. „Цената върви леко надолу пред последните месеци, но не можа да навакса ръста от 
преди това.“ 
Металите станаха борсовата стока, което не зависи само от търсенето и предлагането, но и политиките, смята Симов. 
„Може да се очаква застой или дори повишаване.“ 
Петролът е поскъпнал с 46% от юни 2020 г. насам и това се отразява и в цените на продуктите по веригата. „Повече от 10 е 
увеличението при горивата. 76 долара за барел няма да са най-високите стойности, а и предстоят летните месеци“, 
прогнозира Симов. 
Очаква се световна реколта от слънчоглед от около 54 млн. тона (40-45 млн. тона през 2020 г.). „В България следим пазарите 
в Русия и Украйна и оттам си вадим изводите.“ Цената на слънчогледа се е повишила двойно през последнта година, 
добави Симов, 
Повече за цените на суровините и движенията на пазарите може да гледате във видеото. 
 
√ Огромната ликвидност, на която стъпват банките, ще ограничи пазара на покрити облигации 
Мартин Търпанов, ръководител на отдел „Дългови инструменти" в DeltaStock 
Изготвеният законопроект за покритите облигации цели да замени досега действащия закон за ипотечните облигации. 
Тази законодателна инициатива идва като отговор на евродиректива и регламент на ЕС, които ще влязат в действие през 
2022 г. Спецификата, практиката и обстоятелствата за емитиране на подобен структуриран продукт обсъждат Мартин 
Търпанов, ръководител на отдел „Дългови инструменти“ в DeltaStock и Делян Петришки, водещ на предаването „В 
развитие“ по Bloomberg TV България. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/95099-rekordnoto-proizvodstvo-na-tsarevitsa-mozhe-da-namali-tsenata
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„Сегашният (законопроект, бел. ред.) надгражда досегашния закон, така че да бъде хармонизирано в целия ЕС това 
понятие (на покритите облигации, бел. ред.) и всички изисквания“, казва Търпанов. 
Действащият закон приемаше като обезпечение първи по ред ипотечни заеми, a сегашният проект дава много по-голямо 
поле на действие при нужда банките да се финансират с подобен род дългови инструменти, посочва експертът. Освен 
имотите, които служат досега като обезпечение, вече разнообразни други базови активи могат да бъдат структурирани – 
всякакви вземания, които банките имат в своите активи. 
Сигурността на инвеститорите ще е гарантирана с промени в няколко закона, като се въвежда и фигурата на наблюдател 
на покритието, въвежда се публичен надзор над ипотечните облигации, който в България ще се извършва от БНБ, така че 
със сигурност можем да кажем, че това ще са първокласни активи, които ще служат за обезпечение на тези дългови 
инструменти. Това ги прави нискорискови и очакванията са да бъдат по-ниско доходни, тоест банките да се финансират на 
по-ниски цени. 
Покритите облигации ще са подходящи за за всички институционални инвеститори, които имат в своите стратегии 
инвестиции в ниско рискови инструменти и диверсификация: пенсионни фондове, застрахователни компании, някои 
колективни схеми, които имат за цел защита на инвестицията, посочва Мартин Търпанов. 
„В момента всички инвеститори изпитват глад за активи, които да им носят диверсификация. Това би била добра 
възможност. За съжаление не мисля, че на този етап банките ще имат интерес да емитират този тип 
инструменти.“ 
Процесът е по-сложен и скъп за емитента, но основният проблем е ликвидността, на която са стъпили банките в момента. 
Тя ще пречи на развитието на пазара на покрити облигации. 
„Има огромен потенциал, но може би в близките няколко години няма да има интерес.“ 
Въпреки това е добре, че ще съществува национална правна рамка, която в един момент ще послужи за финансиране с 
подобен тип инструменти, съгласяват се експертите. 
Извън конкретната тема от разговора ще научите още, че няма промяна на рисковите възприятия към българските ДКЦ и 
кредитния риск на страната. Въпреки политическата ситуация инвеститорите продължават трезво да оценяват добрата ни 
фискална позиция. 
Повече подробности вижте във видеото. 
 
√ Казуси при хоум офис: защита на данни, трудови злополуки, изключване от работа 
Адв. Нина Трионджиева от Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов". „Бизнес старт“, 29.06.2021 г.  
Нормативната уредба за работата от вкъщи, която действа в България, е добре уредена, детайлна и отговаря на световните 
и европейски стандарти. Повечето работодатели преминаха успешно към такъв модел още в началото на пандемията, но 
се срещат и проблеми като защитата на лични данни и изтичането на информация. Това заяви адв. Нина Трионджиева от 
Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов" в ефира на предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо 
Николов. 
„Още от 2011г. бе възможно по взаимно съгласие да се въведе работа от разстояние. Уредбата бе приложима и преди 
пандемията, а някои сектори като IT идустрията въведоха този тип организация преди години и то доста успешно. 
Не всички професии могат да се извършват от вкъщи като лекари, полиция“, каза Трионджиева. 
Би могло да се направи допълване, за да се предвиди възможността на работодателите да възлагат работа от вкъщи без 
съгласието на работниците, каквото се изисква в момента, в ситуации на извънредно положение, смята специалистът. 
Правата и задълженията при работа от вкъщи или в офиса са едни и същи, и се срещат подобни проблеми – изпълненение 
на служебните задължения, спазвания на работно време. 
В момента са актуални проблеми със защитата на лични дании, изтичането на информация. „Работодателят е длъжен да 
осигури безопасни условия на труд и при работа от разстояние. Това са казуси, които могат и се случват и в момента.“ 
Трябва да се предприемат мерки за защита на данните от страна на самите работодатели – системи и правила кои 
служители да имат достъп до определен тип информация, по-честа смяна на пароли, защита на личните компютри на 
работниците, обясни адв. Трионджиева. Подобни проблеми са често срещани при работодатели в момента и трябва да се 
вземат адекватни мерки за тяхното решаване. 
В наредбата има добри критерии за трудови инциденти и условията за работа от вкъщи не правят изключения. 
Запитана за случаите с удълженото работно време покрай работата от вкъщи, Трионджиева напомни, че трябва да 
може да се докаже, че е така. „По-важна е ролята на работодателя да осигури механизъм за проверка дали 
работникът успява да уплътни своето работно време - като ежедевни отчети за свършена работа. Законът 
позволява на работниците сами да решават кога да почиват.“ 
Според Трионджиева работодателят е длъжен да закупи всякаква техника и безопасни условия на труд, нужни за процеса 
на работа, независимо дали се работи на място или от къщи. 
Експертът коментира и идеята за правото за изключване от работа. „В момента се подготвя директива на ниво ЕС и би било 
добре да се приложи в България, но зависи от спецификата на работата.“ 
Инспекцията по труда остава органът, който контролира дистанционната работа. Няма данни да са провеждани подобни 
проверки по домовете по време на пандемията и ще се види дали има смисъл от тях, каза Трионджиева. 
Повече за особеностите и казусите покрай работата от вкъщи може да гледате във видеото. 
  
√ Само България не е подкрепила новия закон за климата на ЕС 
Парламентът и държавите-членки ще подпишат текста, официална стъпка, тази седмица, преди той да стане 
закон 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/95075-ogromnata-likvidnost-na-koyato-stapvat-bankite-shte-ogranichi-pazara-na-pokriti-obligatsii
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/95090-kazusi-pri-houm-ofis-zashtita-na-danni-trudovi-zlopoluki-izkluchvane-ot-rabota
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В понеделник страните от Европейския съюз дадоха окончателно одобрение на закон, който да направи целите на 
емисиите на парникови газове в блока правно обвързващи, докато се подготвя огромен нов пакет от политики за борба с 
изменението на климата, предаде „Ройтерс“. 
Министри от 27-те страни от ЕС официално одобриха сделката в понеделник, с изключение на България, която се въздържа. 
"Окончателният компромис не отразява в достатъчна степен националната ни позиция", е казал говорител на 
българското правителство, без да уточнява повече. 
Преговарящите от Парламента и държавите-членки на ЕС постигнаха споразумение през април относно закона за климата, 
който определя цели за намаляване на нетните емисии на ЕС с 55% до 2030 г. от нивата от 1990 г. и тяхното премахване до 
2050 г. 
Лидерите от всички държави от ЕС се присъединиха към целта за намаляване на емисиите до 2030 г. през декември, която 
трябва да избегне най-лошите последици от изменението на климата. 
Целите се отнасят за общите емисии на ЕС, а не задължително изискване за всяка държава. 
Законът трябва да постави климата в основата на всички политики на ЕС, като гарантира, че бъдещите регулации подкрепят 
целите за намаляване на емисиите. 
Повечето закони на ЕС са предназначени да постигнат предишна цел за намаляване на емисиите с 40% до 2030 г. 
Европейската комисия ще започне да излага новите цели и инстументи на 14 юли, когато ще предлпжи дузина политики 
за преструктуриране на промишлеността, енергетиката, транспорта и жилищното строителство, за да се отделя по-малко 
CO2. 
Предложенията ще включват реформи на въглеродния пазар на ЕС, по-строги стандарти за CO2 за нови автомобили и по-
амбициозни цели за възобновяема енергия. Законът за климата също така изисква Брюксел да създаде независим 
експертен орган, който да консултира политиките в областта на климата, и бюджетен механизъм за изчисляване на общите 
емисии, които ЕС може да произведе в периода 2030-2050 г., в съответствие с неговите климатични цели. 
Европейският парламент одобри закона миналата седмица. Парламентът и държавите-членки ще подпишат текста, 
официална стъпка, тази седмица, преди той да стане закон. 
 
√ Продажбите на електромобили растат с навлизането на новите климатични цели на Европа 
Тези превозни средства са утроили дела си от продажбите на нови автомобили от 3,5% през 2019 г. 
Един на всеки девет нови автомобила, продадени в Европа през миналата година, е бил електрически или хибрид, като 
продажбите на автомобили с ниски емисии се увеличават, дори когато пандемията от COVID-19 намали общите продажби 
на автомобили, съобщи Европейската агенция за околната среда. 
Нарастването на продажбите на електрически автомобили доведе до 12% спад на средните емисии на CO2 от новите 
автомобили, продавани в Европа през миналата година, в сравнение с 2019 г., като обърна тенденцията, при която тези 
емисии се увеличават три последователни години. 
Това беше най-големият годишен спад на такива емисии, откакто ЕС въведе своите стандарти за CO2 на автомобилите през 
2010 г. 
От 11,6 милиона нови автомобила, регистрирани в ЕС, Исландия, Норвегия и Великобритания през миналата година, 11% 
са напълно електрически или хибридни. Тези превозни средства са утроили дела си от продажбите на нови автомобили от 
3,5% през 2019 г. 
По-строгите цели за CO2 за производителите на автомобили влязоха в сила през 2020 г., подтиквайки ги да ограничават 
емисиите си в целия автопарк, като продават повече автомобили с ниски емисии, купуват кредити от други производители 
на автомобили, които са превишили целите си, или са изправени пред глоби. 
EEA не съобщи кои производители на автомобили са изпълнили целите си. 
Страни, включително Франция и Германия, също включиха субсидиите за електрически превозни средства в пакетите за 
икономическо възстановяване от COVID-19 миналата година. 
Докато общите продажби на нови автомобили спаднаха, продажбите на електромобили и хибриди в Европа се увеличиха 
до над 1 милион през 2020 г. 
Кампанията „Транспорт и околна среда“ заяви, че данните показват, че целите за емисиите работят, но призова Брюксел 
да предложи стандарти за CO2, които да забранят продажбите на нови бензинови и дизелови автомобили до 2035 г., когато 
обяви пакет от климатични политики следващия месец, предаде „Ройтерс“. 
Представители на ЕС заявиха, че политиците все още не са потвърдили кои конкретни цели за CO2 ще бъдат предложени 
от Комисията. 
Средната кола остава на пътя от 10 до 15 години, а участниците в кампанията твърдят, че продажбата на замърсяващи 
превозни средства след 2035 г. ще осуети целта на ЕС да има нетни нулеви емисии до 2050 г. 
Средните емисии за нови автомобили, регистрирани в Европа, са били 107,8 грама CO2 на километър през 2020 г., което е 
намаление от 14,5 грама в сравнение с 2019 г. 
 
√ Индия разполага 50 000 войници на границата си с Китай 
Това е историческа промяна към офанзивна военна политика срещу втората по големина икономика в света  
Индия разположи поне 50 000 допълнителни войници на границата си с Китай. Това е историческа промяна към офанзивна 
военна политика срещу втората по големина икономика в света, пише Bloomberg. 
Въпреки че между двете страни имаше военни действия в Хималаите през 1962 г., стратегическият фокус на Индия беше 
насочен предимно към Пакистан. След като британците напуснаха континента, дългогодишните съперници водеха три 
войни за спорния регион Кашмир. След най-смъртоносните индийско-китайски сбслъсъци от десетилетия миналата 
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година, администрацията на министър-председателя Нарендра Моди се стреми да намали напрежението с Исламабад и 
да се концентрира върху Пекин. 
През последните няколко месеца Индия е преместила войски и бойни ескадрили в три отделни района по границата си с 
Китай. Делхи има вече около 200 000 военнослужещи на границата, което е увеличение с повече от 40% спрямо миналата 
година. 
Докато по-рано военното присъствие на Индия беше насочено към блокиране на китайските ходове, преразпределението 
ще даде на индийските командири повече възможности да атакуват и завземат територия в Китай, ако е необходимо, в 
стратегия, известна като „нападателна отбрана“. Тя включва повече хеликоптери за въздушен превоз на войници от долина 
в долина, заедно с артилерийски оръжия като M777. 
Въпреки че, не е ясно колко точно военни части има Китай по границата, Индия установи, че наскоро китайската Народно-
освободителната армия е преместила допълнителни сили от Тибет към военното командване Синдзян, което е отговорно 
за патрулирането на спорните райони в Хималаите. Китай добавя нови сгради и писти, защитени от бомби бункери, за да 
приюти изтребители и нови летища по спорната граница в Тибет. През последните няколко месеца Пекин добави 
артилерия, танкове, ракетни полкове и двумоторни изтребители с голям обсег. 
 

 
 
Опасението в момента е, че всяка грешка може да доведе до по-смъртоносен конфликт. 
„Да имаш толкова много войници от двете страни е рисковано, когато се нарушат протоколите за управление на 
границите“, каза Д. С. Худа, генерал-лейтенант и бивш командващ на Северната армия в Индия. 
„Двете страни вероятно ще патрулират спорната граница агресивно. Малък местен инцидент може да излезе извън 
контрол с непредвидени последици". 
В северния регион Ладак, където Индия и Китай се сблъскаха на няколко пъти миналата година, е имало най-голямо 
увеличение на войските, като според последни оценки 20 000 войници са разположени в областта. Преориентацията 
означава, че по всяко време Индия ще има повече войски, аклиматизирани да се бият във високопланинските Хималаи, 
докато броят на войските, предназначени единствено за западната граница с Пакистан, ще бъде намален. 
Кризата през последната година убеди взимащите решения в Индия, че Китай представлява най-голямото стратегическо 
предизвикателство в бъдеще. Това доведе до пренасочване на вниманието от Пакистан“, каза Сушант Сингх, старши 
сътрудник в Центъра за Изследване на политиката и гостуващ преподавател в Йейлския университет. 
„Зараждащият се конфликт между Индия и Китай ще промени значително геополитиката на региона“. 
"Въпреки стратегическата промяна на Индия и движението на войските, Китай запазва предимство по границата", каза 
Сана Хашми, гостуващ сътрудник в базираната в Тайван Taiwan-Asia Exchange Foundation. 
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Мениджър 
 
√ Над 300 хил. фирми са подали данъчните си декларации  
Ден преди крайния срок, 304 000 или над 90 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, вече са обявили приходите си 
пред НАП. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат 
като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишават 71 100, уточняат от приходната 
агенция. 
От НАП напомнят, че срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски 
за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, е 
30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец  № 6 с 
общия размер на дължимите  за предходната година осигурителни вноски. 
30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите 
от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на 
кораби. 
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, 
чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или 
квалифициран електронен подпис (КЕП). 
 
√ Близо 60% от чуждестранните пътувания у нас през май – транзитни  
През май, в условията на продължаващата епидемична обстановка, пътуванията на български граждани в чужбина са 332.0 
хиляди, съобщи Националният статистически институт. 
През май посещенията на чужденци в България са 365.6 хил., като транзитните преминавания са 58.6 на сто (214.3 хил.) от 
всички посещения на чужденци в страната. 
От общия брой чужденци, посетили България през май 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 44.6 на сто, или 
163.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 47.3 на сто, Гърция - 13.4 на сто, Германия - 
10.3 на сто, и Полша - 9 на сто. 
Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 161.9 хил., или 44.3 на сто от всички посещения в 
България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 85.5 хил., или 52.8 на сто от посещенията от тази група. 
През май 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е: с други цели - 66.2 на сто, с цел почивка и екскурзия - 17.3 на 
сто, и със служебна цел - 16.5 на сто. 
 
√ ДАНС влезе на проверка в БЕХ  
Държавната агенция "Национална сигурност" провежда проверка в Българския енергиен холдинг. Информацията беше 
потвърдена от изпълнителния директор на БЕХ Валентин Николов пред Нова тв. 
Според Николов става въпрос за рутинни проверки от страна на агенцията, както и за проверка по сигнал. 
„Този сигнал не засяга работата на БЕХ“, е коментирал Николов. 
Според информация на Нова тв става въпрос за подадения до служебния министър на вътрешните работи Бойко Рашков 
сигнал във връзка с изграждането на газовата връзка с Гърция. По него МВР образува проверка преди седмица. 
Проектът за интерконектор между България и Гърция, който да осигури повече от 1 източник на газ за страната ни освен 
Газпром, датира от 2009 г. Преговорите започнаха след като в началото на 2009 г. Русия спря подаването на газ за цяла 
Югозападна Европа заради спор с Украйна, която е транзитна страна за доставките. 
От тогава до днес вече повече от 10 години изграждането на връзката между Комотини и Стара Загора с обща дължина 182 
км се бави. През февруари тази година тогавашният премиер Борисов обяви, че газопроводът ще е готов до края на 2021 
г., но през май председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Ивано съобщи, че интерконекторът 
няма да е готов поне до средата на 2022 г. 
По проект тръбата трябва да осигурява около 3 млрд. куб. м. газ на година, голяма част от които ще се осигуряват чрез 
Трансанатолския газопровод от азербайджанското находище Шах Дениз през Грузия и Турция. 
 
√ Спад в производството на ток от възобновяеми източници у нас  
Водните електроцентрали в България са генерирали 3,3 млн. мегаватчаса електроенергия през първите шест месеца на 
2021 г. Това представлява ръст от цели 77% на годишна база. 
Това показват оперативните данни на Електросистемния оператор (ЕСО) за периода 1 януари – 27 юни 2021 г. Като цяло 
обаче възобновяемите енергийни източници са генерирали 970 хил. мегаватчаса ток в разпределителната мрежа, което е 
с 6% по-малко в сравнение със същия период на 2020 г. Най-голям спад (15%) има на тока от вятърни паркове, при 
биомасата понижението е 4%, докато при фотоволтаиците има ръст до 535 хил. мегаватчаса, което представлява ръст от 
1% на годишна база. 
Според данните общото производство на електроенергия в България през първите шест месеца на годината (от 1 януари 
до 27 юни) е нараснало с около 10% до 22 млн. меватчаса. 
В същото време потреблението на ток в границите на страната нараства значително по-бавно. То се е увеличило с 4% до 
19 млн. мегаватчаса. 
Това означава, че износът на произведена у нас електроенергия е нараснал значително. Той се увеличава с 87% на годишна 
база до 2,9 млн. мегаватчаса, докато през същия период на миналата година възлиза на 1,5 млн. мегаватчаса. 

https://inetdec.nra.bg/
http://www.eso.bg/?did=39
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По традиция базовите електроцентрали – АЕЦ и ТЕЦ – произвеждат най-голямата част от тока у нас. През първата половина 
на 2021 г. те са генерирали 17,3 млн. мегаватчаса електроенергия, което е с 4% повече в сравнение с 2020 г. 
 
√ В ЕЦБ започват да се чуват гласове за намаляване на спешните стимули  
Обхватът на програма за стимулиране на икономиката трябва да бъде намален стъпка по стъпка. Това заяви членът на 
управителния съвет на Европейската централна банка и ръководител на Бундесбанк Йенс Вайдман по време на финансов 
форум във Франкфурт, предаде Си Ен Би Си. 
Може би най-големият въпрос пред ЕЦБ в момента е кога да прекрати т.нар.  „Пандемичната програма за спешни покупки“, 
известна още като PEPP, която е в размер от 1,85 трлн. долара и в момента има срок на действие до март 2022 г. ЕЦБ обаче 
може да я прекрати преди тази дата, като според редица участници на пазара това зависи от икономическите данни за 
еврозоната. 
„Виждам две предпостави за цялостно прекратяване на покупките на активи в рамките на PEPP. Те са пълното премахване 
на ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19, включително тези за спазването на социална дистанция, 
и стабилно икономическо възстановяване“, коментира Вайдман. 
Развитието на пандемията в световен мащаб обаче носи много несигурност и въпреки добрите икономически данни от 
последните седмици съществуват опасения, че едно преждевременно премахване на стимулите би подкопало 
икономическо възстановяване. 
„Когато пандемията свърши и икономическите последици от нея започнат да отшумяват, PEPP ще бъде прекратена – това 
беше и първоначалната идея“, заяви по-рано вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос. 
По думите му управителният съвет на централната банка все още не е започнал да дискутира намаляване на стимулите. 
„Моят подход е много, много прост. Смятам, че трябва да опитаме да избегнем ефекта на достигане на „ръба на скалата“. 
Трябва да опитаме да направим така, че всичко да мине възможно най-гладко и винаги да отчитаме развитието на 
икономиката и инфлацията“, каза Де Гиндос. 
За да се избегне ситуация с достигане до „ръба на скалата“, Вайдман призовава за постепенно намаляване на стимулите. 
„Предвид все още съществуващата несигурност не можем да определим предварително дата за прекратяване на 
кризисната парична политика. За да не се наложи твърде внезапно прекратяване на PEPP, то покупките по програмата 
трябва да бъдат намалени предварително – стъпка по стъпка“, каза още Вайдман. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на данните за запасите в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сяда на фона на данните за спад на запасите на САЩ, които успокоиха 
търговците и инвеститорите, опасяващи се от ограничаване на търсенето заради нарастващия брой на случаите на COVID-
19 в някои страни, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,35  долара, или 0,47%, до 75,11 долара за барел. 
Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,42 долара, или 0,58%, до 73,40 долара за барел. 
Докато силно заразният вариант Делта на коронавируса се разпространява в много страни, налагайки въвеждането нови 
ограничения върху пътуванията, надеждите за по-широко възстановяване на търсенето остават непокътнати. 
В последния ден на юни Брентът се е насочил към нова месечна печалба, което би означавало, че сортът е поскъпнал в 
шест от последните седем месеца. Американският суров петрол регистрира месечни печалби от ноември насам. 
Според запознати източници данните на Американския петролен институт показват, че запасите от суров петрол на САЩ 
са намалели с 8,2 млн. барела през последната седмица. В същото време запасите от бензин са нараснали с 2,4 млн. 
барела, a тези на дестилати, които включват дизел и горивото за отопление, са се увеличили с 428 хил. барела. 
Надеждите за широко възстановяване на пазара бяха подкрепени и от изказването на генералния секретар на ОПЕК 
Мохамад Баркиндо, който заяви вчера, че очаква търсенето да нарасне с 6 млн. барела на ден през 2021 г. От тях 5 млн. 
б/д ще дойдат през втората половина на годината. 
Утре ще се проведе срещата 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. 
„В крайна сметка ще има нужда от много повече доставки от ОПЕК+, за да може петролния пазар да бъде балансиран до 
2022 г.“, коментират от Goldman Sachs, които очакват ръст на търсенето от 2,2 млн. барела на ден до кая на 2020 г. 
 
√ Оптимизъм на европейските борси  
Водещите европейски борсови индекси записаха повишения в ранната търговия във вторник, подкрепени от поскъпването 
на акциите в промишления и финансовия сектор, които са големите печеливши от стабилното икономическо 
възстановяване, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,41 пункта, или 0,31%, до 456,35 пункта, като промишленият сектор, 
банковият сектор и този на търговията на дребно напреднаха с между 0,4% и 1,1%. 
Немският показател DAX се повиши със 129,26 пункта, или 0,83%, до 15 683,44 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 5,95 пункта, или 0,08%, до 7 078,92 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 18,42 
пункта, или 0,28%, до 6 576,44 пункта. 
Оптимизмът около стабилното икономическо възстановяване постави бенчмакът STOXX 600 на път към пети пореден 
месец на ръст, макар че в последните сесии индексът не успява да прескочи рекордния си връх, достигна на 16 юли, заради 
опасенията от глобалното разпространение на варианта Делта на коронавируса. 
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Свързаните с пътуванията европейски акции се стабилизираха във вторник, след като предходната сесия записаха най-
лошото си представяне от повече от месец на фона на информацията, публикувана в някои медии, че Гepмaния иcĸa дa 
зaбpaни нa бpитaнcĸитe тypиcти дa пътyвaт в cтpaнитe oт EC. 
„Нарастват опасенията, че губим състезанието между ваксините и вируса“, коментира Майкъл Хюсън, главен пазарен 
анализатор от CMC Markets UK. 
Фокусът във вторник е върху  данните за икономическите нагласи в еврозоната, които се очаква да се подобрят спрямо 
тригодишния връх, отчетен през миналия месец. 
Акциите на Rexel поскъпнаха с 5,91%, достигайки до върха на STOXX 600, след като френската компания за доставки на 
електрическо оборудване повиши прогнозата си за продажби за 2021 г. 
Нови рекорди за S&P 500 и Nasdaq 
Американските борсови индекси записаха предимно повишения в понеделник, подкрепени от силното представяне на 
технологичния сектор, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 150,57 пункта, или 0,44%, до 34 283,27 пункта, след като акциите на 
компаниите от транспортния и енергийния сектор бяха подложени на натиск. Широкообхватният измерител Standard & 
Poor’s 500 напредна с 9,91 пункта, или 0,23%, до 4 290,61 пункта, регистрирайки трети пореден рекорд.  Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq също достигна нов рекорден връх, отчитайки ръст от 140,12 пункта, или 0,98%, 
до 14 500,51 пункта 
Зад движенията на пазара бяха основно акции от технологичния сектор. Цените на книжата на Apple и Salesforce се 
повишиха с  1,25% и 1,12%. Акциите на Facebook поскъпнаха с 4,18%, след като федерален съд в САЩ прекрати дело срещу 
компанията, заведено от Федералната търговска комисия (FTC). Производителите на чипове също регистрираха печалби, 
като книжата на Nvidia и Broadcom поскъпнаха съответно с 5,01% и 2,29% 
Джеф Милс, който е главен инвеститор в Bryn Mawr Trust, заяви, че скорошното силно представяне на технологичния 
сектор може да се дължи на отдръпването от цикличните сектори, които са изключително популярни от началото на 
годината. 
Акциите на авиокосмическия гигант Boeing поевтиняха с 3,39%, след като регулаторите казаха на компанията, че вероятно 
няма да получи сертификат за самолетите си за дълги разстояния до края на 2023 г. Главният изпълнителен директор на 
Boeing Дейв Калън заяви по-рано този месец, че очаква компанията да получи сертификата през четвъртото тримесечие на 
2023 г. 
Печалбите в понеделник дойдоха, след като Уолстрийт регистрира една от най-добрите си седмици от месеци насам, тъй 
като инвеститорите заложиха на позицията на Федералния резерв, че настоящата завишена инфлация е временна. 
Миналата седмица 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%. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижения във вторник 
въпреки печалбите на Уолстрийт. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 235,41 пункта, или 0,81%, до 28 812,61 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркрът Shanghai Composite се понижи с 33,19 пункта, или 0,92%, до 3 563,18 пункта, докато 
по-малкият измерител Shenzhen Compositе изтри 22,40 пункта от стойността си, или 0,91%, достигайки ниво от 2 441,26 
пункта. Хонконгският показател Hang Seng записа спад от 274,2 пункта, или 0,94%, до 28 994,1 пункта. 
Южнокорейният бенчмарк Kospi се понижи с 15,21 пункта, или 0,46%, до 3 286,68 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 6,1 пункта, или 0,08%, до 7 301,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 2,11 пункта, или 0,38%, до 554,03 пункта. BGBX40 се понижи с 0,24 пункта, или 0,19%, до 123,53 пункта. BGTR30 
изтри 0,23 пункта от стойността си, или 0,04%, достигайки до ниво от 594,30 пункта. BGREIT се понижи с 0,92 пункта, или 
0,60%, до 153,68 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Предстоящи събития на 30 юни 
София. 

- От 10.00 ч. в Министерски съвет ще се проведе заседание на Служебното правителство. 
- От 12.00 ч. от пл. „Народно събрание" ще започне 68-мата Международна колоездачна обиколка в София. 
- От 15.30 ч. в зала „Проф. Марин Дринов" проф. Стивън Кантрел и проф. Мина Тайшер ще изнесат лекции. 
- От 14.00 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Лятното приключение на Лука". 
- От 15.45 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Бързи и яростни" 9 3D. 
- От 18.15 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Бързи и яростни" 9 3D. 
- От 18.30 ч. на площад „Славейков" ще се състои литературен маршрут за Пенчо Славейков и Мара Белчева. 
- От 20.45 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Бодигард на убийцата". 

*** 
Бургас 

- От 10.00 до 12.00 ч. на Открита сцена „Охлюва" ще започне „Звуците на историята" - концерт на учениците от НЕГ 
„Гьоте". 
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- От 17.00 ч. в Културен център „Морско казино", зала "Петя Дубарова", НЧ „Асен Златаров 1940" представя изложба 
на детска школа по Батик и филм, посветен на 40-годишнината от основаването на школата. 

- От 17.30 ч. в Културен център „Морско казино", зала "Петя Дубарова", НЧ „Асен Златаров 1940" представя изложба 
на детска школа по Батик и прожекция на филма „Приказката батик", посветени на 40-годишнината от 
основаването на школата. 

- От 18.00 ч. в Дома на писателя ще бъде представена книгата „Минима моралия" на Теодор Адорно. Представя 
Слави Томов. 

- От 18.00 ч. в Галерия „Георги Баев" ще започне "Wine Gogh" - ателие за рисуване и вино. 
- От 19.30 ч. в Културен дом на нефтохимика ще започне годишен концерт на ТШ „Диамант". 
- От 19.00 ч. в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне „Лоши момчета" - комедия от Рей Куни и Майкъл 

Куни, постановка Богдан Петканин; костюми Мартина Варийска. 
- От 19.00 ч. в Открита сцена „Охлюва" ще започне концерт „Лято без наркотици". 
- От 19.30 ч. в Културен дом на нефтохимика ще започне годишен концерт на ТШ „Диамант". 
- От 20.00 ч. на сцена до Мостика на Крайбрежна алея ще започне „JulyMorning 2021". 

*** 
Велико Търново. 

- От 17.30 ч. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще бъде представена изложба на наивистично изкуство. 
- От 21:00 ч. в двора на ТАМ на ул. Велчо Джамджията 16 ще има прожекция на документалния филм „Случаят 

Бедечка". 
*** 
Видин. 

- От 14.00 ч. кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще приеме в кабинета си Н. Пр. Доан Туан Лин, посланик 
на Виетнам в България, който ще бъде на официално посещение във Видин. 

- От 20.30 ч. край крепостта „Баба Вида" ще бъде посрещнат Джулай морнинг с рок под звездите. 
*** 
Добрич 

- От 09.00 ч. в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се състои летен детски център за игри и забавления 
„Млад възрожденец". 

- От 10.00 ч. в Регионална библиотека „Дора Габе" ще се състои летен детски клуб „Играй и учи" за деца от 6 до 14 
години. 

- От 10.30 ч. в Художествена галерия - Добрич ще се състои лятната работилница за въображение. 
- От 11.00 ч. в Държавен куклен театър „Дора Габе" ще се състои куклен спектакъл „Вълкът и седемте козлета". 
- От 11.00 ч. на пл. „Свобода" ще се състои концерт на Духов оркестър - Добрич от Програма „Летни концерти". 
- От 18.00 ч. в Огледална зала „Нели Божкова" ще се състои годишен концерт на Музикална школа „Доминанта". 
- От 19.00 ч. в голямата зала на Драматичен театър „Йордан Йовков" ще се състои предпремиера на спектакъла 

„Големанов". 
- От 19.00 ч. в Концертна зала на Младежки център - Добрич ще се състои танцов спектакъл „Да се влюбиш в 

корените си" на Балет АРНА - Варна. 
*** 
Карлово 

- От 16.30 ч. на площад „Васил Левски" в град Карлово министърът на отбраната Георги Панайотов и началникът на 
отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в официалната церемония по посрещане на последния български 
военен контингент, участвал в мисията на НАТО в Афганистан. 

*** 
Ловеч 

- От 17.00 ч. в „Барокова къща" ще се проведе обществено обсъждане на отчета на бюджета на Община Ловеч. 
*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. в залата на Административната сграда на МТСП - Стара Загора ще се проведе пресконференция. 
- От 10.00 ч. в детски отдел на библиотека „Родина" ще се състои забавно лято в библиотеката с програмите „Нашата 

изумителна Вселена" - Съзвездия, и „Дърво на знанието". 
- От 20.30 ч. в Античен форум ще се състои концерт на Хилда Казасян, Васил Петров, Теодосий Спасов и Плевенска 

филхармония. 
*** 
Търговище 

- От 10.00 ч. в малката зала в читалище село Лиляк ще бъде представена книгата с автор - Станка Миланова. 
 
√ Преглед на вестниците 
 Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Слух за делта локдаун през октомври 
в. Труд - Цените в евро и лева от август 2023 година 
в. Телеграф - 159 млн. лв. от втората пенсия броени за такси 
в. Монитор - 6 пъти скок на мигрантите, закопчани у нас 



20 

 

Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 3 криптографски кода пазят гласът за една партия от машината да не отиде при друга 
в. 24 часа - 70 млн. лв. глоби от толтакси не били събрани -фишовете се обработвали ръчно 
в. Труд - Най-скъпият плаж е до Каварна 
в. Труд - Фандъкова защитава парите за метрото 
в. Телеграф - Кристиан Гьошев, секретар на РИК 17, пред "Телеграф": Лепило може да провали машините за вота 
в. Телеграф - БНБ пуска златна двулевка 
в. Монитор - COVID щитът на населението наесен пада на 35% 
в. Монитор - С 62 000 скочиха за месец пътуванията ни зад граница 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Величка Маркова, съпруга на Георги Аспарухов: Не сънувам Георги като възрастен, а млад, но с прошарена коса 
- веднъж не ме позна, събудих се и плаках 
в. Труд - Д-р Николай Клинкачев от болница "Свети Иван Рилски" пред "Труд": Зарязахме заради COVID другите болести, 
резултатът е печален 
в. Телеграф - Георрги Рачев, зам.-председател на Българската асоциация на туристическите агенции: Туристи остават без 
обезщетение за провалени почивки 
в. Монитор - Проф. Иван Киряков от Добруджанския земеделски институт: Чакаме до 600 кг пшеница от декар житницата 
на България 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Служебният кабинет прави промяна, не само и просто избори 
в. Труд - НЛО - измишльотина или факт? 
в. Телеграф - Две доживотни не са гаранция, че няма да се измъкнеш 
в. Монитор - Ваксината - въпрос на лична отговорност 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва 

- 50 години от смъртта на Георги Аспарухов - Гунди и Никола Котков 
- Възможно ли е да ни таксуват двойно в градския транспорт? 
- Уволнения в БДЖ и други транспортни казуси - говори Георги Тодоров, министър на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията 
- Пътната инфраструктура, ремонтите, строителството финансирането и нарушенията - разговор с инж. Апостол 

Минчев, председател на УС на АПИ 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- България избира новите депутати. Лидерските интервюта в ефира на NOVA продължават. В сряда - Ангел 
Джамбазки от коалицията "Българските патриоти". 

- Непознат нападна и прободе 11 пъти с нож 17-годишно момиче в Бургас. Какво е състоянието й и кой е 
нападателят? 

- Гражданските арести - между дълга и саморазправата. Какви са правата ни? Разговор с адвокат Марин Марковски 

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

