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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
  
 
В. Капитал 
 
√ Какво мислят политици, бизнес и синдикати за бъдещето на "Марица-изток" 
Какви са вариантите за разрешаване на критичната ситуация в комплекса през погледа енергийните експерти 
Този текст е част от темата за бъдещето на комплекса "Марица изток", който е изправен пред трудна и скъпа реформа. 
Засега служебното правителство предприе досегашната тактика на кабинетите на ГЕРБ да плаща за да поддържа статуквото 
без да заложи ясни реформи. Това обаче пречи на конкурентоспособността на икономиката. Частични такива се 
прокрадват в преработения план за възстановяване, но решения като нови паро-газови централи въобще не са достатъчно, 
тъй като не създават нужната алтернативна заетост и на практика не помагат за целите на Зелената сделка. В същото 
време други страни, включително на Балканите, работят много по-усилено за енергийната трансформация и вече 
изпреварват България. 
ТЕЦ "Марица-изток 2" трябва да си оптимизира персонала, а не да бъде включвана в регулирания пазар 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал 
Социален елемент за работещите в ТЕЦ-а ли? Социалният елемент засяга 2 000 000 души, които се налага да плащат, за да 
може централата да продължи работа и тези 2000 души там да си получават заплатите, при това често пъти, без да работят 
особено. ТЕЦ "Марица-изток 2" не работи на пълна мощност и дори не работи на половината от мощността си, но въпреки 
това за намаляване на техният брой и дума не може да става. Защо? Дори минималното включване на ТЕЦ-а в регулирания 
пазар ще доведе до увеличение на цената за бита и повишаване на цената "задължение към обществото" за бизнеса. А 
това ще намери директен израз в нарушена конкурентоспособност и повече разходи за хората. 
АЕЦ "Белене" трябва да се изгражда на пазарни начала, но инвеститорите искат държавни гаранции, което според нас е 
проблем. Да, държавата може да даде определени гаранции в някаква степен, но те не бива да засягат ангажименти за 
дългосрочно изкупуване на енергията, а по-скоро да дадат сигурност на инвеститорите, че такава централа ще има и 
правителството няма изведнъж да предприеме друг курс. 
Смятам обаче, че вероятно изграждането на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" би било по-рационално. Като цяло обаче основната 
задача трябва да бъде преходът и раздялата с въглищните централи и развитието на повече ВЕИ. Държавата трябва да 
освободи изграждането на последните, защото в момента строителството отнема три месеца, а изваждането на 
документите - около година. Това е абсурд. 
"Марица-изток" ще се трансформира, ще изглежда по друг начин, но няма как да спре 
Пламен Димитров, президент на КНСБ 
През 2017 г. по наше настояване, на двата синдиката, в Стара Загора бяха тогавашният премиер Борисов и тогавашният и 
сегашен председател на ПЕС Сергей Станишев, за да могат да артикулират бъдещето на комплекса "Марица-изток" с 
искането, което ние бяхме заложили - за 5-годишна визия за това как ще изглежда комплексът. Нито тогава, нито сега 
имаме такава визия. 
Да, работи (комплексът - бел.авт.), но работи с все по-големи сложности. Той не е предмет на социалните, синдикалните 
или каквито и да било други измерения на бъдещето на нашата енергийна система, а е предмет на националната 
сигурност. И който го разглежда по друг начин всъщност жестоко бърка. Да, той ще се трансформира във времето напред, 
ще изглежда по друг начин сигурно, но няма как да спре. 
Фактът е факт - този, който най-много е нужен, излиза, че е най-задлъжнял заради поредица от грешни решения, взети във 
времето назад и от енергийния регулатор, но и от управлението на БЕХ. Ние си даваме сметка, че през Плана за 
възстановяване и устойчивост и средствата през Фонда за справедлив преход е единственият шанс да видим бъдещето на 
комплекса "Марица-изток" и на въглищните региони. Държим да има равен достъп, ако има в някакво време напред 
хоризонт за газопреносната мрежа да стигне до "Мини Марица-изток", да стигне и до ТЕЦ "Бобов дол". 
България е закъсняла с 11 години за развитието на енергетиката си 
Рамадан Аталай, бивш депутат и член на Централното оперативно бюро на ДПС 
Според Рамадан Аталай е нужна "реконструкция" на "Марица-изток 2". "Първо минаваме на паро-газови централи в 
рамките на 2030 г. Вървим към по-новите технологии, които вървят в момента, докато стигнем до 2050 г. до водорода", 
обясни той пред БНТ. Аталай отбеляза още, че задълженията на ТЕЦ "Марица-изток 2" са притеснителни, а изход може да 
се намери единствено в излизането на свободния пазар на всички - ТЕЦ-ове, фотоволтаиците, АЕЦ. 

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/07/01/4227759_marica-iztok_bez_krai_no_s_novo_nachalo/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/07/02/4227762_visoko_naprejenie_za_industriiata/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/07/02/4228089_noviiat_plan_za_vuzstanoviavane_viatur_gaz_i_mnogo/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/07/02/4227857_ot_minyor_do_akcioner_vuv_vei/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/07/02/4227857_ot_minyor_do_akcioner_vuv_vei/
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"Така, както от името на ДПС аз бях предложил изменение в закона декември месец 2020 г., решавахме въпроса с ТЕЦ 
"Марица-изток 2". Щяхме да получим от ЕС съответното разрешение за капацитет и ТЕЦ-ът щеше да получи онази 
държавна помощ, която щеше да е достатъчна за производството на електроенергия", обясни Аталай. 
По думите му с този законопроект се даваше разрешение и визия за развитие на енергетиката. На първо място частните и 
държавните производители на едро на електроенергия излизат на свободния пазар. На второ място се разрешават 
проблемите с американските централи, като преговорите с тях щяха да са приключили, да са разплатени задълженията, а 
НЕК нямаше да е с такива тежки дългове. 
Промените, внесени от Аталай, обаче така и не получиха подкрепа. 
Българските потребители и индустрия плащаме за безхаберието на управляващите с по-високите сметки за ток 
Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум и кандидат депутат от "Има такъв народ" 
Имаме няколко варианта за поетапно развитие на комплекса "Марица-изток", включително и изграждане на индустриален 
парк, в който да се базират производства на високотехнологични системи за умни мрежи и електромобили с висок 
експортен потенциал. Обсъжда се и възможността за механизирано производство и използване в централата на бързо 
растяща енергийна дървесина. 
Част от вариантите са свързани и с ускоряване на изграждането на българо-гръцкия интерконектор за газификация на 
комплекса, която тема ще стане приоритет в дейността на енергийния екип на ИТН в близко бъдеще. Продължаващото 
изкупуване за регулирания пазар на тока от ТЕЦ "Марица-изток 2" е принудено непазарно решение, което не може да 
продължава дълго. То е резултат от некадърното управление на енергетиката и провала на опитите да се въведе 
механизмът за капацитети (единствената държава в ЕС, която не успя!), който да осигури регламентирана държавна помощ 
за комплекса. 
В резултат на това българските потребители и индустрия плащаме за това безхаберие на управляващите с по-високите си 
лични сметки за електроенергия. От друга страна, комплексът "Марица-изток" не може да бъде затворен просто така, като 
бакалия, защото е нужен на системата. 
Проектът АЕЦ "Белене" за мен и за енергийния екип на ИТН е затворена страница. Той се изхаби от многократните 
рестартове и прекратявания, а днес е загубил всички официални разрешения и оценки. Нашият екип има идея в замяна на 
този проект на площадка "Белене" да бъде изграден един друг, много по-модерен за България и Европа проект за 
производство, съхранение и експорт на водород. Усилено се готвим да представим обосновка за параметрите и 
целесъобразността. Това се много печеливши проекти, за които има достъп до европейски грантове и България може да 
се възползва в много кратък срок. 
Площадката на "Козлодуй" има потенциал за развитие с изграждане на нови мощности, които трябва да бъдат 
квалифицирани като заместващи на блокове 5 и 6. В същото време приоритетното строителство на ВЕИ в страната трябва 
да бъде балансирано с мощности, предлагащи независимо от външни атмосферни фактори електропроизводство. 
Друга много важна наша законодателна инициатива в областта на енергетиката и минералните ресурси, която е обявена в 
предизборната ни програма, е да бъдат възстановени текстове от действащия до 1944 г. Закон за подземните богатства, 
който дава права на собствениците на земи (без обработваеми земеделски земи) да се разпореждат с наличните 
общодостъпни минерални ресурси в имотите си. Този закон ще създаде условия за бързо развитие на малкия и средния 
бизнес в България и ще прекрати корупционните практики на предоставяне на този добив на фирми и лица свързани с 
властта. 
Ако минно-енергийният комплекс спре, ще настъпи катаклизъм 
Красимир Вълчев, бивш просветен министър и водач на листата ГЕРБ - СДС в Стара Загора 
Изходната позиция трябва да бъде запазването на комплекса "Мини Марица-изток" като произвеждащ енергия от 
въглища, а не да се бърза с неговото заличаване. Ако спре работа минно-енергийният комплекс, през зимните месеци ще 
останем без електрически ток и ще настъпи катаклизъм. 
Няма европейски документ, който да поставя дата или година за затваряне на централите. Проблемът са високите цени на 
емисиите и влизащите в сила от 2025 г. изисквания за намаляване на нивата на CO2, които обаче са свързани не с 
ограничаване работата на термичните централи, а с начина на предоставяне на държавна помощ. Правителството на ГЕРБ 
не само не е договаряло дата за затваряне на мините и централите, а водеше успешни преговори такава дата да няма. 
Преходните технологии могат да бъдат много, но два са основните варианти - паро-газова централа или улавяне и 
съхранение на CO2, съчетано с хибридно горивно решение. Служебното правителство скоро съобщи, че е избрало първия 
вариант, което означава затваряне на мините, социален катаклизъм за региона, зависимост от чуждо гориво и загуба на 
милиардите левове инвестиции, направени в техника и инфраструктура на рудниците. 
Високите разходи на ТЕЦ "Марица-изток 2" се дължат на високите цени на емисиите, за които централата плаща дори при 
ограничен производствен режим - над 350 млн. лв., а не на финансирането за ФК "Берое" (5 млн. лв. годишно). 
Територията на комплекса е огромна и на нея може и трябва да се изградят индустриален парк, фотоволтаици и други 
мощности, но те трябва да бъдат собственост на "Мини Марица-изток" ЕАД. Много вероятно е зад амбициите на новите 
управляващи за бързо ликвидиране на мините да стоят частни интереси за приватизация на терените. 
Газопровод до комплекса е необходим не за да се затворят мините, а за да се изгради най-добрата индустриална зона в 
България. Инвеститорите търсят газова свързаност. 
Срещу комплекс "Марица-изток" има много ясна политическа коалиция, включваща "Има такъв народ", ДПС и 
"Демократична България". Има и хищна бизнес коалиция, включваща ядрено лоби, газови интереси, собственици и 
инвеститори във фотоволтаични мощности. 
Енергийните щрауси от ГЕРБ заравяха глави, не признаваха, че има проблем 
Ивайло Мирчев, кандидат за депутат от "Демократична България" 
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Енергийната трансформация на Маришкия басейн изисква споделени усилия на държавната, регионалната и местната 
власт заедно с инвеститорите в комплекса и местния бизнес. Това следва да бъде интегрирана част от нова, адекватна с 
европейските регулации и приета с консенсус Енергийна стратегия на България. Ясно е, че политическата абдикация на 
ГЕРБ от истинските проблеми в енергийния сектор поставя новия парламент и редовно правителство пред тежки и 
непопулярни решения за социално-икономическо преструктуриране на региона. 
България закъсня фатално с енергийния преход, отказвайки се от фондове и програми на ЕС за плавен преход и от решения, 
които в Полша, Унгария, Чехия, Гърция вече помогнаха на хората и бизнеса в засегнати от въгледобива региони да стъпят 
на краката си и да развият нови индустрии. 
От две години със заповед на енергийния министър се дава квота за регулиран пазар на ТЕЦ "Марица-изток 2", а БЕХ 
ефективно плаща задълженията на централата за квоти въглеродни емисии. ЕК ни предупреждаваше, че това е 
недопустимо. Енергийните щрауси от ГЕРБ обаче още по-надълбоко заравяха глави, не признаваха, че има проблем и 
обещаваха още 60 години добив на въглища. 
Имаме конкретно и ясно решение, което да предложим за обсъждане и то е: газифициране на Маришкия басейн чрез 
интерконектора с Гърция, преминаване към по-екологична горивна база - природен газ/водород, изграждане на 
фотоволтаични централи върху терените за рекултивация. 
Предлагаме целенасочена програма за запазване на конкурентоспособността на местния бизнес в процеса на 
трансформация чрез съпътстващи дейности, със запазване на енергийния им характер и работни места - поддръжка на 
ВЕИ технологии, производство и поддръжка на модерни системи за съхраняване на енергия и други нови дейности. Заедно 
с това и програми за преквалификация на заетите и предефиниране на приоритетите на образователната инфраструктура 
в района. 
Така се предпоставя и модернизация на цялата енергийна система на България с големи и гъвкави производствени 
мощности, които в синхрон с очакваните инвестиции във ВЕИ да увеличат производствения капацитет и облекчат 
балансирането на електроенергийната система. Всичко това естествено ще привлече нови за региона индустрии. 
България трябва незабавно да спре всички плащания и разходи за проекта АЕЦ "Белене", който никога няма да се въведе 
в експлоатация. А при бързото развитие на новите технологии, поевтиняването на инвестициите във ВЕИ, огромния 
потенциал за развитие на енергийната ефективност и децентрализираното производство на ток е необходимо внимателно 
да се прецени има ли необходимост от допълнителна ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй". 
 
В. Стандарт 
 
√ Велев: 250 ВЕЦ-а може да затворят, токът ще поскъпне 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предупреждават, че 250 ВЕЦ-а могат да затворят тази година 
заради промяна в изискванията към тях. 
„Ако това се случи, електроенергията ще поскъпне“, заяви в студиото на „Тази сутрин“ на БТВ председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
Според него това е пример докъде може да доведе липсата на правна сигурност у нас. 
„До 2017 г. при изграждането на ВЕЦ-ове и при водоползване за други обекти е нямало изискване за учредяване на право 
на строеж за самото водохващане в реката. През 2017 г. се решава, че учредяване на такова право трябва да се иска при 
началото на строежа. От тогава насам тези, които вече са построени и са пуснати в експлоатация, са във „висящо 
положение“. На 23 март тази година се приема изменение в Наредбата за ползване на повърхностните води и проблемът 
се задълбочава. Там се казва, че за да се удължи разрешението за водополазване, трябва да се представи документ за 
учредено право за водовземането. Такъв документ може да се издаде постфактум“, обясни Велев. 
По думите му служебният кабинет може да стопира разпоредбата в наредбата, така че да не спрат работа ВЕЦ-овете, на 
които им изтичат разрешенията за водоползване, но това трябва трайно да се уреди чрез промени в законодателството за 
подобни заварени случаи. 
От вчера пък вече са в сила нови по-високи тарифи на парното, природния газ и тока. Увеличенията са по-големи от 
първоначално обявените. 
„На пазара на електроенергия това поскъпване е факт от доста време. Цените за електроенергия не само в България, но и 
в цяла Европа са необичайно високи. Основната причина за това е поскъпването на емисиите на въглероден двуокис“, 
коментира председателят на АИКБ. 
 
Expert.bg 
 
√ Ще затворят ли 250 ВЕЦ-а заради спорни нови правила? 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предупреждават, че 250 ВЕЦ-а могат да затворят тази година 
заради промяна в изискванията към тях. "Ако това се случи, електроенергията ще поскъпне", заяви пред bTV председателят 
на АИКБ Васил Велев.   
Според него това е пример докъде може да доведе липсата на правна сигурност у нас. 
До 2017 г. при изграждането на ВЕЦ-ове и при водоползване за други обекти е нямало изискване за учредяване на право 
на строеж за самото водохващане са пуснати в експлоатация, са във "висящо положение". На 23 март тази година се приема 
изменение в Наредбата за ползване на повърхностните води и проблемът се задълбочава. Там се казва, че за да се удължи 
разрешението за водоползване, трябва да се представи документ за учредено право за водовземането. "Такъв документ 
може да се издаде постфактум", обясни Велев. 
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По думите му служебният кабинет може да стопира разпоредбата в наредбата, така че да не спрат работа ВЕЦ-овете, на 
които им изтичат разрешенията за водоползване, но това трябва трайно да се уреди чрез промени в законодателството за 
подобни заварени случаи. 
От вчера пък вече са в сила нови по-високи тарифи на парното, природния газ и тока. Увеличенията са по-големи от 
първоначално обявените. "На пазара на електроенергия това поскъпване е факт от доста време. Цените за електроенергия 
не само в България, но и в цяла Европа са необичайно високи. Основната причина за това е поскъпването на емисиите на 
въглероден двуокис", коментира председателят на АИКБ. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев: 250 ВЕЦ-а могат да затворят тази година  
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предупреждават, че 250 ВЕЦ-а могат да затворят тази година 
заради промяна в изискванията към тях. „Ако това се случи, електроенергията ще поскъпне“, заяви в ефира 
на bTV председателят на АИКБ Васил Велев. Според него това е пример докъде може да доведе липсата на правна 
сигурност у нас.  
„До 2017 г. при изграждането на ВЕЦ-ове и при водоползване за други обекти е нямало изискване за учредяване на право 
на строеж за самото водохващане в руслото на реката. През 2017 г. се решава, че учредяване на такова право трябва да се 
иска при началото на строежа. От тогава насам тези, които вече са построени и са пуснати в експлоатация, са във „висящо 
положение“. На 23 март тази година се приема изменение в Наредбата за ползване на повърхностните води и проблемът 
се задълбочава. Там се казва, че за да се удължи разрешението за водополазване, трябва да се представи документ за 
учредено право за водовземането. Такъв документ може да се издаде постфактум“, обясни Велев.  
По думите му, служебният кабинет може да стопира разпоредбата в наредбата, така че да не спрат работа ВЕЦ-овете, на 
които им изтичат разрешенията за водоползване, но това трябва трайно да се уреди чрез промени в законодателството за 
подобни заварени случаи.  
От вчера пък вече са в сила нови по-високи тарифи на парното, природния газ и тока. Увеличенията са по-големи от 
първоначално обявените. „На пазара на електроенергия това поскъпване е факт от доста време. Цените за електроенергия 
не само в България, но и в цяла Европа са необичайно високи. 
Основната причина за това е поскъпването на емисиите на въглероден двуокис“, коментира председателят на АИКБ.  
 
Publics.bg 
 
√ Васил Велев: 250 ВЕЦ-а могат да затворят тази година заради промяна в изискванията към тях 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предупреждават, че 250 ВЕЦ-а могат да затворят тази година 
заради промяна в изискванията към тях. „Ако това се случи, електроенергията ще поскъпне“, заяви в студиото на „Тази 
сутрин“ председателят на АИКБ Васил Велев. Според него това е пример докъде може да доведе липсата на правна 
сигурност у нас. „До 2017 г. при изграждането на ВЕЦ-ове и при водоползване за други обекти е нямало изискване за 
учредяване на право на строеж за самото водохващане в русото на реката. През 2017 г. се решава, че учредяване на такова 
право трябва да се иска при началото на строежа. От тогава насам тези, които вече са построени и са пуснати в 
експлоатация, са във „висящо положение“. 
На 23 март тази година се приема изменение в Наредбата за ползване на повърхностните води и проблемът се 
задълбочава. Там се казва, че за да се удължи разрешението за водополазване, трябва да се представи документ за 
учредено право за водовземането. Такъв документ може да се издаде постфактум“, обясни Велев. По думите му 
служебният кабинет може да стопира разпоредбата в наредбата, така че да не спрат работа ВЕЦ-овете, на които им изтичат 
разрешенията за водоползване, но това трябва трайно да се уреди чрез промени в законодателството за подобни заварени 
случаи. „На пазара на електроенергия това поскъпване е факт от доста време. Цените за електроенергия не само в 
България, но и в цяла Европа са необичайно високи. Основната причина за това е поскъпването на емисиите на въглероден 
двуокис“, коментира председателят на АИКБ. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ВРЪЧИ ОСМИТЕ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи Осмите национални награди „Икономика на светло“. 
Отличията бяха раздадени на официална церемония в София Хотел Балкан, а гости на събитието бяха служебния 
вицепремиер по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Гълъб 
Донев, служебния министър на туризма Стела Балтова, служебния министър на регионалното развитие и благоустройство 
Виолета Комитова, председателя на НСИ Сергей Цветарски, изпълнителния директор на ИАНМСП Бойко Таков, 
председателя на ИСС Зорница Русинова и още много представители на бизнеса, неправителствени организации и 
социални партньори. 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/vasil-velev-250-vec-a-mogat-da-zatvorjat-tazi-godina-zaradi-promjana-v-iziskvanijata-kam-tjah.html
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Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика взе приза в категорията за „За нормативен 
акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес 
средата“. Инициираният от асоциацията Закон за маслодайната роза, въвежда административна практика във връзка с 
контрола и спирането на износа и вноса на фалшиво розово масло. Номинирани в категорията бяха още Изпълнителна 
агенция по горите, Министерство на образованието и науката и Министерство на финансите. 
Победител в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика посредством активна позиция“ стана Сдружение „Движение за национална кауза“. Отличието бе присъдено 
за разработването и стартирането на платформата Bulgaria Wants You, чиято цел е да бъдат привлечени български 
граждани от чужбина да се завърнат в страната и да се включат в местния трудов пазар. Платформата обединява усилията 
на бизнеса и местните власти като гарантира реални и сигурни работни места и допринася за ограничаване и превенция 
на недекларирания труд. Грамоти в категорията получиха още Асоциация за квалификация на автомобилистите в България, 
Българска асоциация на заведенията и Фондация „Фридрих Науман“. 
Българско национално радио, програма „Хоризонт“ и предаването „Неделя 150“ са тазгодишният победител в 
категорията „Журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформална икономика“. Те пребориха конкуренцията на разследващия журналист на bTV Мария Цънцарова, 
предаването „Следите остават“ по БНТ 1 и електронния вестник „Икономически живот“, които бяха отличени с грамоти. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. 
Победителите се излъчиха чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от над 100 изявени личности: 
видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на 
Обществения съвет по Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др. 
Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
сивите практики. Така за поредна година АИКБ поощрява предприемането на активни действия в борбата с неформалната 
икономика и популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
 
ТВ+ 
 
√ СИВАТА ИКОНОМИКА ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА С КОРУПЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ 
Сивата икономика върви ръка за ръка с корупционните практики. Toва заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев на церемония при връчването на наградите "Икономика на светло" за 2020 
г. 
Целта на наградите е да бъдат поощрени добрите примери за изсветляване на българската икономика, споделя Добрин 
Иванов от асоциацията. 
"Вече 13-та година се връчват и се връчват за административна практика, за медия и журналисти, които са допринеслеи за 
изсветляване на икономиката, както и за личност с активна позиция за борба със сивата икономика." 
"Сивата икономика върви ръка за ръка и с корупционните практики", допълва председателят на асоциацията. 
Иденксът "Икономика на светло" изчислява динамиката на изменението на светлата част на икономиката, обясни 
председателят на Асоциация на индустриалния капитал у нас - Васил Велев. 
"От 2010 г. когато започнахме да мерим чрез него размера на сивата икономика - той беше от порядъка на 36%. За тези 10 
години сивата икономика в резултат и на нашето усилие се сви с близо 15 процентни пункта. И за 2019г. е от порядъка на 
21%. 
Колко процента е сивата икономика според индекса през изминалата пандемична година ще стане ясно едва в края на 
годината. 
"Икономиката на светло води до един по-добър икономически растеж, по-добро качество на труда, по-добър стандарт на 
живот за българските ражгдани." 
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Вицепремиерът Гълъб Донев награди победителите в категория за личност или организация, допринесли за ограничаване 
и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция. Той изтъкна, че сивата икономика ощетява 
всички. 
"Сивата икономика е тази, която разрушава и градката среда, способства за това и околната среда, чистотата на въздуха и 
всички онези неща, които са свързани с един по-добър живот, с това да имаме един по-добър икономически растеж да 
бъдат минимизирани и да се нареждаме на опашката в Европа по всички показатели за конкуреноспособност, за 
икономически растеж, за качесво на работните места, за равнище на доходите, всичко това пречи на развитието на 
Бълрагия." 
Министърът на регионалното развитие и благоустройство Виолета Комитова и министърът на туризма Стела Балтова 
наградиха лауреатите в останалите категории. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ връчи oсмите национални награди „Икономика на светло“ 
Acoциaция нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) вpъчи оcмитe нaциoнaлни нaгpaди „Иĸoнoмиĸa нa cвeтлo“. 
Oтличиятa бяxa paздaдeни нa oфициaлнa цepeмoния в Coфия Xoтeл Бaлĸaн, a гocти нa cъбитиeтo бяxa cлyжeбния 
вицeпpeмиep пo иĸoнoмичecĸитe и coциaлнитe пoлитиĸи и cлyжeбeн миниcтъp нa тpyдa и coциaлнaтa пoлитиĸa Гълъб 
Дoнeв, cлyжeбния миниcтъp нa тypизмa Cтeлa Бaлтoвa, cлyжeбния миниcтъp нa peгиoнaлнoтo paзвитиe и блaгoycтpoйcтвo 
Bиoлeтa Koмитoвa, пpeдceдaтeля нa HCИ Cepгeй Цвeтapcĸи, изпълнитeлния диpeĸтop нa ИAHMCΠ Бoйĸo Taĸoв, 
пpeдceдaтeля нa ИCC Зopницa Pycинoвa и oщe мнoгo пpeдcтaвитeли нa бизнeca, нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции и 
coциaлни пapтньopи. 
Бългapcĸa нaциoнaлнa acoциaция eтepични мacлa, пapфюмepия и ĸoзмeтиĸa взe пpизa в ĸaтeгopиятa зa „Зa нopмaтивeн 
aĸт или aдминиcтpaтивнa пpaĸтиĸa, ĸoитo вoдят дo oгpaничaвaнe нa cивaтa иĸoнoмиĸa и пoдoбpявaнe нa бизнec cpeдaтa“. 
Иницииpaният oт acoциaциятa Зaĸoн зa мacлoдaйнaтa poзa, въвeждa aдминиcтpaтивнa пpaĸтиĸa във вpъзĸa c ĸoнтpoлa и 
cпиpaнeтo нa изнoca и внoca нa фaлшивo poзoвo мacлo. Hoминиpaни в ĸaтeгopиятa бяxa oщe Изпълнитeлнa aгeнция пo 
гopитe, Mиниcтepcтвo нa oбpaзoвaниeтo и нayĸaтa и Mиниcтepcтвo нa финaнcитe. 
Πoбeдитeл в ĸaтeгopия „Зa личнocт или opгaнизaция, дoпpинecли зa oгpaничaвaнe и пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa 
иĸoнoмиĸa пocpeдcтвoм aĸтивнa пoзиция“ cтaнa Cдpyжeниe „Движeниe зa нaциoнaлнa ĸayзa“. Oтличиeтo бe пpиcъдeнo зa 
paзpaбoтвaнeтo и cтapтиpaнeтo нa плaтфopмaтa Вulgаrіа Wаntѕ Yоu, чиятo цeл e дa бъдaт пpивлeчeни бългapcĸи гpaждaни 
oт чyжбинa дa ce зaвъpнaт в cтpaнaтa и дa ce вĸлючaт в мecтния тpyдoв пaзap. Πлaтфopмaтa oбeдинявa ycилиятa нa бизнeca 
и мecтнитe влacти ĸaтo гapaнтиpa peaлни и cигypни paбoтни мecтa и дoпpинacя зa oгpaничaвaнe и пpeвeнция нa 
нeдeĸлapиpaния тpyд. Гpaмoти в ĸaтeгopиятa пoлyчиxa oщe Acoциaция зa ĸвaлифиĸaция нa aвтoмoбилиcтитe в Бългapия, 
Бългapcĸa acoциaция нa зaвeдeниятa и Фoндaция „Фpидpиx Hayмaн“. 
Бългapcĸo нaциoнaлнo paдиo, пpoгpaмa „Xopизoнт“ и пpeдaвaнeтo „Heдeля 150“ ca тaзгoдишният пoбeдитeл в ĸaтeгopиятa 
„Жypнaлиcт или мeдия, дoпpинecли зa пpoмянa нa oбщecтвeнитe нaглacи ĸъм нeтъpпимocт ĸъм нeфopмaлнa иĸoнoмиĸa“. 
Te пpeбopиxa ĸoнĸypeнциятa нa paзcлeдвaщия жypнaлиcт нa bТV Mapия Цънцapoвa, пpeдaвaнeтo „Cлeдитe ocтaвaт“ пo БHT 
1 и eлeĸтpoнния вecтниĸ „Иĸoнoмичecĸи живoт“, ĸoитo бяxa oтличeни c гpaмoти. 
Hoминaциитe зa нaгpaдитe бяxa нaпpaвeни чpeз шиpoĸo oбщecтвeнo дoпитвaнe cpeд члeнoвeтe нa Acoциaциятa нa 
индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия, вcичĸи coциaлни пapтньopи, члeнoвeтe нa Oбщecтвeния cъвeт зa oгpaничaвaнe и 
пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa, в чийтo cъcтaв влизaт пpeдcтaвитeли нa peдицa дъpжaвни инcтитyции, и мeдиитe. 
Πoбeдитeлитe ce излъчиxa чpeз тaйнo глacyвaнe oт гoлямo eĸcпepтнo жypи, ĸoeтo e cъcтaвeнo oт нaд 100 изявeни личнocти: 
видни иĸoнoмиcти, oбщecтвeници, пpeдcтaвитeли нa мeдиитe, члeнoвe нa Haциoнaлния и Koнтpoлния cъвeт нa AИKБ, нa 
Oбщecтвeния cъвeт пo Oгpaничaвaнe и пpeвeнция нa нeфopмaлнaтa иĸoнoмиĸa и нeдeĸлapиpaнaтa зaeтocт и дp. 
Koнĸypcът имa зa цeл дa oтĸpoи и нaгpaди вoдeщи инcтитyции и личнocти c aĸтивнa пoзиция и пpинoc в oгpaничaвaнeтo нa 
cивитe пpaĸтиĸи. Taĸa зa пopeднa гoдинa AИKБ пooщpявa пpeдпpиeмaнeтo нa aĸтивни дeйcтвия в бopбaтa c нeфopмaлнaтa 
иĸoнoмиĸa и пoпyляpизиpa гpaдивнaтa poля нa бизнeca в oбщecтвoтo зa пoдoбpявaнe нa coциaлнo-иĸoнoмичecĸaтa cpeдa. 
 
Infostock.bg 
 
√ Защо е важно икономиката да е на светло?  
Сивата икономика върви ръка за ръка с корупционните практики. Toва заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на връчването на годишните награди "Икономика на светло" за 
2020 г. 
За 10 години сивата икономика в резултат на усилията на работодателите и институциите се е свила с близо 15 процентни 
пункта и за 2019 г. тя е от порядъка 21%. Колко процента обаче е сивата икономика според индекса през кризисната и 
пандемична 2020 г. ще стане ясно едва в края на годината, когато през ноември излязат последните данни от статистиката. 
Велев обясни, че наградите "Икономика на светло" и композитният индекс "Икономика на светло" са двете най-видими 
дейности, които АИКБ години наред вече поддържа в усилията си да спомогне в ограничаването на сивата икономика. 
АИКБ прави изследванията за сивата икономика поради три причини. Първата причина е, че сивият сектор ощетява фиска. 
Втората причина е, че упражняващите сиви практики нелоялно конкурират лоялния и изряден бизнес. Третото - всичко 
това до води упадък на нравите. "Води до това, че прогресират и печелят тези, които от виновното си поведение и от 
неспазването на законите са получили конкурентно предимство." 

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=37707
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Васил Велев благодари на всички номинирани участници в националния конкурс "Икономика на светло" за 2020 г. Част от 
тях попаднали в късата листа и компетентното жури от над 100 експерти чрез таен електронен честен избор определил 
наградените в направленията. В тази година имало голяма избирателна активност и наградите са заслужени, 
представителни и честни, каза още той. 
Служебният социален министър Гълъб Донев заяви, че за него е чест да бъде част от националния конкурс "Икономика на 
светло", защото икономиката на светло води до един по-добър икономически растеж, по-добър стандарт на живота и по-
качествен труд. 
"Коронавирусът даде своя принос за това още повече да бъде изсветлена икономиката, защото всички разбраха, че когато 
обществото е сплотено, когато се декларират реалните доходите, когато бизнесът работи на честно и на светло, и 
обществото чрез своите механизми подкрепя тези, чиито доходи са били застрашени и чиято заетост е била застрашена. 
Работодателите, бизнесмените и предприемачите, които са получили подкрепата от държавата, за да продължат да 
съществуват, да осигуряват работни места, за да могат хората да се чувстват спокойни в такава кризисна година", 
категоричен бе Гълъб Донев. 
 
B2Media 
 
√ АИКБ връчи Осмите национални награди „Икономика на светло“  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи Осмите национални награди „Икономика на светло“. 
Отличията бяха раздадени на официална церемония в София Хотел Балкан, а гости на събитието бяха служебния 
вицепремиер по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Гълъб 
Донев, служебния министър на туризма Стела Балтова, служебния министър на регионалното развитие и благоустройство 
Виолета Комитова, председателя на НСИ Сергей Цветарски, изпълнителния директор на ИАНМСП Бойко Таков, 
председателя на ИСС Зорница Русинова и още много представители на бизнеса, неправителствени организации и 
социални партньори. 
Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика взе приза в категорията за „За нормативен 
акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. 
Инициираният от асоциацията Закон за маслодайната роза, въвежда административна практика във връзка с контрола и 
спирането на износа и вноса на фалшиво розово масло. Номинирани в категорията бяха още Изпълнителна агенция по 
горите, Министерство на образованието и науката и Министерство на финансите. 
Победител в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика посредством активна позиция“ стана Сдружение „Движение за национална кауза“. Отличието бе присъдено за 
разработването и стартирането на платформата Bulgaria Wants You, чиято цел е да бъдат привлечени български граждани 
от чужбина да се завърнат в страната и да се включат в местния трудов пазар. Платформата обединява усилията на бизнеса 
и местните власти като гарантира реални и сигурни работни места и допринася за ограничаване и превенция на 
недекларирания труд. Грамоти в категорията получиха още Асоциация за квалификация на автомобилистите в България, 
Българска асоциация на заведенията и Фондация „Фридрих Науман“. 
Българско национално радио, програма „Хоризонт“ и предаването „Неделя 150“ са тазгодишният победител в категорията 
„Журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“. 
Те пребориха конкуренцията на разследващия журналист на bTV Мария Цънцарова, предаването „Следите остават“ по БНТ 
1 и електронния вестник „Икономически живот“, които бяха отличени с грамоти. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. 
Победителите се излъчиха чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от над 100 изявени личности: 
видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на 
Обществения съвет по Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др.  
Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
сивите практики. Така за поредна година АИКБ поощрява предприемането на активни действия в борбата с неформалната 
икономика и популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
 
В. Труд 
 
√ АИКБ връчи Осмите национални награди „Икономика на светло“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи Осмите национални награди „Икономика на светло“. 
Отличията бяха раздадени на официална церемония в София Хотел Балкан, а гости на събитието бяха служебния 
вицепремиер по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Гълъб 
Донев, служебния министър на туризма Стела Балтова, служебния министър на регионалното развитие и благоустройство 
Виолета Комитова, председателя на НСИ Сергей Цветарски, изпълнителния директор на ИАНМСП Бойко Таков, 
председателя на ИСС Зорница Русинова и още много представители на бизнеса, неправителствени организации и 
социални партньори. 
Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика взе приза в категорията за „За нормативен 
акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. 
Инициираният от асоциацията Закон за маслодайната роза, въвежда административна практика във връзка с контрола и 
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спирането на износа и вноса на фалшиво розово масло. Номинирани в категорията бяха още Изпълнителна агенция по 
горите, Министерство на образованието и науката и Министерство на финансите. 
Победител в категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика посредством активна позиция“ стана Сдружение „Движение за национална кауза“. Отличието бе присъдено за 
разработването и стартирането на платформата Bulgaria Wants You, чиято цел е да бъдат привлечени български граждани 
от чужбина да се завърнат в страната и да се включат в местния трудов пазар. Платформата обединява усилията на бизнеса 
и местните власти като гарантира реални и сигурни работни места и допринася за ограничаване и превенция на 
недекларирания труд. Грамоти в категорията получиха още Асоциация за квалификация на автомобилистите в България, 
Българска асоциация на заведенията и Фондация „Фридрих Науман“. 
Българско национално радио, програма „Хоризонт“ и предаването „Неделя 150“ са тазгодишният победител в категорията 
„Журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“. 
Те пребориха конкуренцията на разследващия журналист на bTV Мария Цънцарова, предаването „Следите остават“ по БНТ 
1 и електронния вестник „Икономически живот“, които бяха отличени с грамоти. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. 
Победителите се излъчиха чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от над 100 изявени личности: 
видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на 
Обществения съвет по Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др. 
Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
сивите практики. Така за поредна година АИКБ поощрява предприемането на активни действия в борбата с неформалната 
икономика и популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
 
В. Капитал 
 
√ БНР е сред победителите в годишната класация "Икономика на светло" на АИКБ 
Делът на сивия сектор в България се свива до 15% през 2019 г., показват изчисленията на работодателската 
организация  
Българското национално радио и изданията му "Хоризонт" и "Неделя 150" са победителят сред медиите, който в най-
голяма степен е допринесъл за промяна на обществените нагласи на нетърпимост към сивата икономика. Наградата се 
връчва като част от националните награди "Икономика на светло", организирани от Асоциация на индустриалния капитал 
в България (АИКБ) и провеждани за осма поредна година. 
Според сметките на АИКБ делът на сивата икономика в страната намалява през последното десетилетие - от 21% през 2009 
г. на 15% през 2019 г. Данни за миналата година ще бъдат оповестени към ноември. 
"Излаганите анализи и представяни репортажи дават възможност на пряко засегнатите граждани от предприеманите 
политики да изградят една информирана позиция по актуалните на деня теми и нетърпимост към неформалната 
икономика и "сивите" практики", пишат за номинацията от АИКБ. Конкуренция на БНР бяха Мария Цънцарова, сайтът 
"Икономически живот" и предаването "Следите остават" по БНТ 1. 
Другите победители 
В категорията за нормативен акт, водещ до ограничаване на сивата икономика, наградата тази година спечели Закона за 
маслодайната роза. Той урежда законодателната рамка на отглеждането на насажденията, изкупуването на цвят, 
производството и етикетирането на продукти от маслодайна роза, изискванията към обектите в сферата, към 
розопроизводителите и розопреработвателите, както и контрола върху дейността им. Законът беше иницииран от 
Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК). Номинация в категорията 
имаха също Изпълнителна агенция по горите към земеделското министерство, МОН и Министерството на финансите. 
В последната категория - личност или организация, допринесли за ограничаване на сивата икономика чрез активна 
позиция, награда печели Сдружение "Движение за национална кауза" за стартирането на платформата Bulgaria Wants You. 
"Платформата обединява усилията на бизнеса и местните власти, като гарантира реални и сигурни работни места и 
допринася за ограничаване и превенция на недекларирания труд", пишат от АИКБ. Номинации получиха също Фондация 
"Фридрих Науман" с проекта "Черна книга на правителственото разхищение в България", Асоциация за квалификация на 
автомобилистите в България за ограничаване на нерегламентираните практики в шофьорските курсове, Българска 
асоциация на заведенията за въвеждането на минимален осигурителен доход от 800 лв. в бранша. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Радев поздрави Байдън за Деня на независимостта на САЩ  
Страната ни е готова да продължи съвместната работа и да укрепва сътрудничеството със САЩ за включването ни в 
програмата за безвизово пътуване и за подписване на двустранна Спогодба за социална сигурност. Това заявява 
президентът Румен Радев в поздравителен адрес до американския държавен глава Джо Байдън по случай Деня на 
независимостта на САЩ - 4 юли. 
Радев изразява високата си оценка за участието на Щатите като стратегически партньор в инициативата „Три морета“, на 
която България е домакин тази година. 
Държавният глава изразява увереност, че предстоящата среща на най-високо равнище и бизнес форумът в София ще 
ускорят икономическия растеж, сътрудничеството и свързаността между държавите от инициативата. 
 
√ Стефан Янев: Купуването на гласове е грозно явление, подкопава демокрацията 
Служебният кабинет ще остави в завещание на новия парламент пакет законодателни промени 
Липсват политически визионери, обществото трябва да е водещо 
Интервю на Диана Янкулова със Стефан Янев в предаването ''Неделя 150'' 
"Служебният кабинет ще подготви пакет от потенциално добри законодателни промени, който ще бъде предоставен на 
46-ия парламент... Очаква се официалното предаване на Националния план за възстановяване да се случи до края на 
юли... През следващата седмица Министерството на здравеопазването ще представи план за реакция, ако Covid 
ситуацията у нас се влоши... В бюджета има пари, но те са в пера, от които не могат да се правят социални плащания и 
развиване на политики, важни от социална гледна точка".  
Това обяви в интервю за БНР служебният премиер Стефан Янев.  
Той поясни, че служебното правителство работи в рамките на закона, за да ограничи максимално купуването и 
продаването на гласове за предстоящите на 11 юли парламентарни избори:  
"Купуването на гласове е грозно явление, подкопава демокрацията. Правим всичко по силите си да го минимизираме и да 
предоставим увереност на хората, че техният вот е отишъл там, където те са пожелали. Когато обществото види, че 
неговите изконни права се защитават, независимо дали този феномен ще бъде ограничен, или ще бъде спрян, то ще оцени 
усилията".  
Според Янев в българския политически живот се забелязва отдалеченост - неангажираност на хората с политическия 
живот.  
"Политическото представителство е в криза. Има и лидерска криза. Ролята на политика е да бъде визионер. Това липсва в 
политическия ни живот, в партиите. Гражданското общество трябва да е водещо - партиите да следват хората, а не 
обратното. Очакването ми за следващото Народно събрание е да има такъв тип говорене. Взаимодействието между 
партиите и гражданското общество е ключът към всяко управление... Отчуждението между властта и хората трябва да се 
преодолее".  
В предаването "Неделя 150" министър-председателят допълни:  
"Порази ме мащабът на това, което заварихме. Картината не е добра, но тя не е неизвестна за българите. Винаги сме 
знаели, че нещо не е както трябва, сега виждаме пълния размер. Не се опитваме да правим пълна ревизия. Не бързаме да 
демонстрираме нещо, което не е довършено. Има документи, които вече са дадени на прокуратурата, може би ще има и 
други".  
Янев поясни, че отношенията между изпълнителната власт и съдебната система са институционални.  
"Институционалният подход е спазен. Какви са действията на съдебната система, не коментираме, защото съдебното 
решение се изпълнява, не се коментира".  
Премиерът посочи, че в момента имаме типично надпартийно правителство.  
"В работата ни не е имало партиен натиск откъдето и да било... Ако новият парламент реши, че този тип надпартийно 
управление е възможно, това е въпрос и изкуство на самия парламент да създаде необходимия инструментариум това да 
се случи".  
По темата за бюджета Янев коментира, че в него има пари, но те са в пера, от които не могат да се правят социални 
плащания и развиване на политики, важни от социална гледна точка.  
"С постановление взехме почти 500 млн. лева от "Автомагистрали" и ги пренасочихме към централния бюджет, като 
започва преразпределението им - мерките за медиците, за пенсионерите, за мярката 60/40".  
Министерството на здравеопазването работи по план за реакция, ако ситуацията с коронавируса у нас се промени. Планът 
ще бъде представен през следващата седмица, като фокус в него ще бъде ваксинацията като единственият начин за 
смекчаване на тежки последици от нова вълна.  
"Обсъжда се възможността при ваксиниране с втора игла на ваксинирания да се дават ваучери... Възможно е да сме 
изправени пред риска да бракуваме ваксини".  
Стефан Янев изрази надежда, че до края на следващата седмица философията на Националния план за възстановяване ще 
бъде представена в Брюксел, след което ще има обществено обсъждане. Очаква се официалното предаване на плана да 
се случи до края на юли.  
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Интервюто със Стефан Янев можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Видеоконферентна среща на върха на Берлинския процес  
Германският канцлер Ангела Меркел ще открие днес видеоконферентната среща на върха на инициативата Берлински 
процес, която ще е посветена на темата: "Седем години от началото на Берлинския процес: сближаване на региона - 
постижения, настоящи и бъдещи цели". 
В пленарната сесия ще участва и българският министър-председател Стефан Янев, който се очаква да акцентира на 
европейската перспектива като ключов двигател за трансформацията в Западните Балкани и на подписаните миналата 
година в София Декларации за изграждане на регионален вътрешен пазар и Декларацията за Зелен дневен ред за 
Западните Балкани. 
Берлинският процес за Западните Балкани е регионална инициатива, лансирана от канцлера на Германия Ангела Меркел 
през август 2014 г, а участници в нея са страните от Западните Балкани. 
Германия като председател на инициативата тази година поставя акцент върху отчитане на постигнатото през изминалите 
7 години и на изпълнението на набелязаните за региона приоритети и цели за приобщаването му към европейските норми 
и стандарти, както и по линия на изграждането на общ регионален пазар и укрепване на диалога и регионалното 
сътрудничество в Западните Балкани. 
В изказването си пред лидерите от инициативата българският премиер ще подчертае значението и потенциала на формата, 
неговите преки резултати свързани с подобряване на регионалното сътрудничество в областта на свързаността, 
социалното и икономическото сближаване, взаимното разбирателство и осигуряването на по-добър живот за гражданите 
от Западните Балкани. Стефан Янев ще отбележи и че европейската перспектива продължава да бъде ключов двигател за 
трансформацията в региона. 
 
√ За кои фирми продължава мярката 60/40  
Работещите в сектор "Туризъм", които са наети през първото тримесечие на тази година, попадат в обхвата на мярката за 
подкрепа на заетостта известна като "60 на 40". 
За останалите сектори компенсации за заплати и осигуровки ще се плащат само на работниците, наети преди първи януари 
тази година, които от 13 март миналата година до 31 декември са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск 
поради преустановяване на работа,  или са от секторите с временно преустановена дейност заради пандемията. 
Изключението за туристическия сектор е заради големите загуби от Covid кризата. 
От проведеното в Министерския съвет обсъждане става ясно, че за туризма не важи и изискването да се запази числеността 
на служителите. Мярката 60/40 беше продължена за месеците юни и юли, като по нея до 15 юни са платени 1 млрд. 303 
млн. лева с ефект - запазване на 300 000 работници от 13 000 предприятия. 
За предприятията, които имат спад на приходите между 30 и 40%, компенсацията ще е 50%. 39% от предприятията имат 
спад на приходите на 40 на сто и те ще продължат да получават компенсации от 60% за заплати и осигуровки. 
Около 30% от фирмите със спад на приходите под 30 на сто отпадат от схемата. 
Удължаването на мярката ще запази около 80 000 работни места. 
 
√ Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност на започващи работа  
Агенцията по заетостта съобщава, че наетите на нова работа на повече от 50 километра от дома си могат да получават 
компенсация - половината от средствата за транспорт. 
При смяна на местоживеенето заради нова работа се полагат до 200 лева месечно, с които могат се плащат наем, такса за 
ясла или детска градина и интернет услуги, за период от 12 месеца. 
От подкрепата могат да се ползват регистрирани безработни, включително и младежите, които напускат специализирани 
и социални институции. 
През миналата година 102-ма души са ползвали средства по насърчителните мерки. От началото на годината те са 70. 
 
√ Представиха новия Национален съвет по ваксинация 
В него са привлечени представители на религиозни общности, лица от шоу бизнеса, психолози и експерти  
Репортаж на Анелия Джамбазка в ''Хоризонт за вас'' 
Официално беше представен новосъздаденият Национален съвет по ваксинация. Това няма да е политическа организация. 
В него влизат представители на различни обществени организации и представители на различни малцинства и религиозни 
общности, както и популярни личности, здравни експерти, журналисти. 
Целта, която си поставя съвета, е ваксинацията до есента да бъде максимално висока, както и борба с предразсъдъците 
срещу ваксините. 
На първото заседание на съвета днес присъстваха представители на всички религиозни общности у нас, освен на 
православната църква. 
Сред членовете на съвета са и разпознаваеми и популярни лица, които да увеличат нивото на обществено доверие във 
ваксините. Това са например оперната прима Александрина Пендачанска, водещата Нана Гладуиш, като съветът ще бъде 
отворен и за други хора, желаещи да споделят свои идеи. 
Преди дни служебният здравен министър Стойчо Кацаров потвърди, че Ваксинационният щаб ще бъде закрит и на негово 
място ще бъде създаден Консултативен съвет по ваксинация.  
В него няма да има представители от администрацията на здравното министерство, а от различни общности - журналисти, 
пациентски организации, здравни експерти, каза тогава Стойчо Кацаров. 

https://bnr.bg/post/101493191/stefan-anev-kupuvaneto-na-glasove-e-grozno-avlenie-podkopava-demokraciata
https://bnr.bg/horizont/post/101486586/kacarov-vaksinacionniat-shtab-shte-bade-zakrit-na-negovo-masto-shte-ima-konsultativen-savet
https://bnr.bg/horizont/post/101486586/kacarov-vaksinacionniat-shtab-shte-bade-zakrit-na-negovo-masto-shte-ima-konsultativen-savet
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Съветът, който беше представен днес, отчита ниски нива на ваксинация сред ромската общност, където вече работят 
медиатори, но със слаб успех. 
Само 30% са ваксинираните лекари, ромското население с под 10 на сто, а децата над 12-годишна възраст - 3,5%. 
До есента се цели по-висок процент ваксинирани заради очакваната нова вълна от Covid-19, обяви, служебният здравен 
министър: 
"Това не е административна задача. Това е национално усилие. Искам да направим този разговор рационален, с аргументи, 
като не крием нищо - това е ползата, това са нещата, които могат да се случат, ако се ваксинирате. Най-лошото, което може 
да се случи, е да вдигнете температура", каза Стойчо Кацаров. 
Проф. Красимир Гигов, който оглавяваше Ваксинационния щаб, но остава и в новия Съвет, каза: 
"Колкото и да е доброволно, все пак обществото си има своите закони. Те трябва да се спазват. Това е мое лично 
становище. Създадохме всякакви условия. Има ваксини колкото искаме и просто наистина е престъпление както към себе 
си, така и към всички останали, да не се ваксинират". 
Със завършен цикъл на ваксинация са 812 хиляди българи, което е под 12 процента от населението. 
От ваксината на "Джонсън и Джонсън" пристигнаха още над 62 000 дози, които ще се разпределят към Регионалните 
здравни инспекции в страната. 
Още по темата в звуковите файлове. 
 
√ НЗОК: До 15 юли без глоби за лекарите и аптеките, които не издават електронни рецептурни книжки  
Здравната каса все още няма да глобява лекарите и аптеките, които не издават електронни рецептурни книжки. 
Те ще имат време до 15 юли да инсталират необходимия софтуер или да купят устройства. 
Плащанията към лекарите за предписване на рецепти няма да бъдат нарушени. 
Медиците ще могат да въведат данните електронно веднага, щом са готови, но не по-късно от средата на месеца, посочват 
от Касата. 
Електронните рецептурни книжки са в сила от 1 юли. 
 
√ От началото на 2021 година: БАБХ е спряла внос на 1500 тона хранителни продукти от държави извън ЕС 
Агенцията по безопасност на храните (БАБХ) е спряла от началото на годината над 1500 тона негодни хранителни продукти, 
внесени от държави извън ЕС. 
Близо една четвърт от това количество е спряно заради наднормено съдържание на пестициди, а друга част от храните не 
са имали необходимите документи. 
Задържаната продукция е била или унищожена, или върната в съответната страна, от която е пристигнала, съобщават от 
агенцията. 
 
√ Руслан Стефанов: Парите, които купуват гласове - купуват и бездействие  
Интервю на Диана Янкулова с Руслан Стефанов в предаването ''Неделя150'' 
"Липсата на координация и обща стратегия между прокуратурата и МВР по отношение на осигуряване на некупуване на 
гласове по време на избори е очевидна. Фокусът трябва да бъде върху това откъде идват парите за купуване на гласове". 
Това каза пред БНР Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията.  
Според него парите, които водят до купуване на гласове, водят до купуване на бездействие.  
"Затова трябва да се съсредоточим върху липсващите 206 млн. от КТБ, липсващите фактури за стотици милиони от АЕЦ 
"Белене", непроследените поръчки за над 2 млрд. лева от "Турски поток". Това са огромни средства. С тях могат да се купят 
десетки избори, става дума за сериозни схеми с много хора".  
В предаването "Неделя 150" Стефанов допълни:  
"Прокуратурата може да създаде специално звено с 10 прокурори, които да работят следващите избори да са абсолютно 
чисти. Фокусът не трябва да е върху хората с тефтерчетата и раздават 20 лева, а върху онези, които дават парите".  
По думите на Руслан Стефанов мълчанието на партиите в предизборната кампания по темата за противодействия на 
корупцията, за модернизиране на икономиката е оглушително.  
"Всички партии носят отговорност, че не излизат с идеи за подобряване на ситуацията... Партиите смятат, че българските 
институции така са завладени, че е трудно без фундаментална промяна нещо да се постигне. Изисква се не само воля, но 
и сериозни умения".  
Интервюто с Руслан Стефанов можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Директор в ЕСО е избран за член на Борда на Европейската асоциация на електропреносните оператори  
Директорът на Централно диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор Димитър Зарчев е избран за 
член на Борда на Европейската асоциация на електропреносните оператори (ENTSO-E). 
Така за пръв път от създаването на организацията представител на българското енергодружество става част от 
ръководството й. 
От компанията посочват, че изборът на Зарчев е оценка и за постигнатото от Електроенергийния системен оператор за 
развитие на трансевропейската инфраструктура и за гарантирането на сигурността на доставките на ток в условията на 
преход към климатично неутрална енергетика. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101492461/predstaviha-novia-savet-po-vaksinacia
https://bnr.bg/post/101493251/ruslan-stefanov
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√ Туск обяви, че ще се оттегли като председател на ЕНП 
Бившият президент на Европейския съвет Доналд Туск заяви вчера, че ще се оттегли като председател на Европейската 
народна партия (ЕНП), предаде Ройтерс. Това стана ден след като обяви завръщането си в политиката на Полша като лидер 
на основната опозиционна партия. 
Туск, който в събота стана лидер на либералната „Гражданска платформа“, в чието създаване е участвал, от 2019 г. бе 
президент на ЕНП – формация, обединяваща дясноцентристки партии в Европа. 
Той каза, че разговорите за негов наследник начело на ЕНП ще започнат наесен. 
„Формално, разбира се, мога да оглавявам партията…, както и ЕНП“, заяви Туск пред репортери във Варшава. 
„Но, както казах, моето намерение е да съм 100%, не 90% или 80%, ангажиран с дейността в Полша, така че вече 
информирах моите партньори, премиери и президенти от Европейската народна партия, че взех решение да се върна в 
полската политика“, добави той. 
 
√ Испания: Частично възстановяване на пазара на труда, безработни са над 3 млн. души  
Испанският пазар на труда продължава да се възстановява от Covid кризата, предава кореспондентът на БНР. Според 
данните на испанското Министерството на труда през юни безработните са намалели с над 160 хиляди души , 
увеличавайки броя на заетите до 19,5 милиона. 
В момента безработните в Испания са над 3,614 милиона души, като 2,123 милиона са жени и близо 1,5 милиона мъже. 
Въпреки това премиерът Педро Санчес написа в „Туитър“, че посреща края на пандемията с оптимизъм, защото „добрият 
процент на ваксинация води до възстановяване, което вече се забелязва в домовете и компаниите“. 
Ръстът на заетите се дължи най-вече на хотелиерската индустрия, която отбеляза почти 12 % увеличение при наемането на 
работна сила. Към тях се добавят и близо 45 хиляди души, които са взимали помощ от държавата в продължение на 6 
месеца, след което са се върнали на работа. 
Работниците, които са се възползвали от този механизъм, продължават да намаляват и през юни вече са 447 800 души - 
най-малкият брой от началото на пандемията. 
При хората до 25 годишна възраст също се наблюдава спад на безработицата с 18,3 %, но все още остава най-високата в 
ЕС. 
Министерството на труда съобщи, че правителството е изплатило близо 2,332 милиарда евро под формата на 
обезщетения на повече от 2 милиона и 70 хиляди души от началото на пандемията досега, като средната помощ е 1 555 
евро на човек. 
 
√ Френският здравен министър предупреди за нова вълна от Covid-19  
За нова вълна на пандемията от коронавирус предупреди здравният министър на Франция  Оливие Веран. 
В страната пациентите с Covid-19 в интензивни отделения надхвърлиха 1100 , а от пет дни броят на новите случаи на 
зараза  расте. 
По думите на Веран бързото разпространение на Делта варианта показва, че четвърта вълна на пандемията може да 
настъпи във Франция към края на юли. Там досега малко над половината от населението са получили поне една доза 
ваксина. 
Снощи страната съобщи за 2549 нови случая на коронавирус за последното денонощие и за 9 починали. 
 
√ Джо Байдън: Икономиката на САЩ нараства с най-силно темпо от 1984 г.  
Президентът на САЩ Джо Байдън заяви в петък, че икономиката на страната отчита най-бързия си растеж от 1984 г. насам. 
Коментирайки от Белия дом по-добрия от очакваното доклад за работната заетост през юни, той отбеляза, че 
"историческият напредък", през който икономиката преминава, трябва да се отдаде на Американския спасителен план на 
президентската администрация. 
Според Байдън неговото правителство е добавило 3 милиона работни места от встъпването му в длъжност - най-голям 
брой в историята на САЩ. 
Президентът подчерта, че ръстът на работните места в страната е пряк резултат от спасителния антиковид план, приет по-
рано тази година, но отбеляза, че трябва да се направи още повече, за да се увеличи степента на ваксинация срещу Covid-
19 и да се върнат повече хора на работа. 
Джо Байдън също така посочи, че страната трябва да инвестира в инфраструктура и други области, за да продължи 
икономическия си напредък. 
 
√ Бюджетната служба към Конгреса на САЩ очаква дефицит от 3 трлн. долара за 2021 г.  
Бюджетният дефицит на правителството на САЩ ще намалее леко до около 3 трилиона долара през фискалната 2021 г. 
въпреки по-високите държавни разходи заради коронавирусната криза, съобщи Бюджетната служба на Конгреса (CBO), 
позовавайки се на по-силно икономическо възстановяване и по-високите данъчни приходи в сравнение с предишните 
прогнози. 
Надпартийната Бюджетна служба заяви в актуализираните си прогнози, че очаква растежът на брутния вътрешен продукт 
да достигне 7,4% през 2021 г., след което да се забави до 3,1% през 2022 г. и до 1,1% през 2023 година. 
Бюджетният дефицит за фискалната 2020 г. достигна рекордните 3,129 трилиона долара поради серията програми за 
помощи за преодоляване на коронавирусната риза и с оглед на сериозен спад на икономическата активност заради Covid 
локдауните в страната. 

https://bnr.bg/horizont/post/101493102/donald-tusk-poe-rakovodstvoto-na-grajdanska-platforma
https://bnr.bg/horizont/post/101493102/donald-tusk-poe-rakovodstvoto-na-grajdanska-platforma
https://bnr.bg/post/101492765
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През февруари тази година CBO прогнозира дефицит от 2,26 трилиона долара за фискалната 2021 г., който приключва на 
30-и септември, но тази сума тогава не отразяваше въздействието на пакета за Covid помощта на стойност 1,9 трилиона 
долара на президента Джо Байдън, който беше приет през март. 
CBO заяви, че законодателството, известно като Американски спасителен план, добавя около 1,1 трилиона долара към 
прогнозите за фискален дефицит за 2021 г. Прогнозите обаче не включват предложените от Байдън инвестиции в 
инфраструктура, грижи за деца, образование и други социални програми, които могат да добавят трилиони долари повече 
към разходите, ако не се компенсират от данъци или от други увеличения на приходите. 
Бюджетната служба обаче заяви, че по-силен от очакваното икономически ръст, подпомогнат от силното потребителско 
търсене и нарастващия брой американци, ваксинирани срещу Covid-19, могат да компенсира въздействието върху 
дефицита на някои от разходи, свързани с коронавирусната криза. 
"Прогнозираните приходи през следващото десетилетие сега са по-високи поради по-силната икономика и произтичащите 
от това по-високи облагаеми доходи", заяви агенцията в доклада, съдържащ новите фискални прогнози. 
Очакванията от CBO дефицит за фискален 2021 г. се равнява на около 13,4% от БВП в сравнение с 14,9% през фискалната 
2020 г. За 2022 г. се очаква рязък спад на дефицита до 1,153 трилиона долара, или 4,7% от БВП, и до 789 милиарда долара, 
или 3,1% от БВП, през фискалната 2023 година. 
Силният икономически растеж след пандемия обаче не е устойчив, до голяма степен в резултат на бавния растеж на 
работната сила в САЩ, посочва още Бюджетната служба към Конгреса. Тя предвижда ръст на БВП от 1,2% за фискалните 
2024 и 2025 г. и 1,6% годишно за периода 2026-2031 г., което би било под оценката за потенциалния реален растеж на БВП 
от 2 на сто. 
В същото време CBO очаква индексът на потребителските цени (потребителската инфлация) да нарасне с 3,4% през 2021 г. 
и с 2,3% през 2022 и през 2023 г. Нивото на безработица пък ще достигне 5,5% през настоящата фискална година, след 
което да се понижи до 3,8% през 2022 г. и до 3,7% през 2023 г. 
 
√ Ръст с 850 хиляди на новоразкритите работни места в САЩ през юни  
През юни 2021 г. заетостта в САЩ продължи да нараства, при това по-силно от очакваното, което е сигнал, че ускоряването 
на икономическото възстановяване от коронавирусната криза накара компаниите да разкриват повече работни места, 
примамвайки хиляди безработни американци да се върнат на работа чрез повишаване на заплатите. 
Неселскостопанските работни места нараснаха през юни с 850 000, докато осредните прогнози на финансовите пазари 
бяха за по-умерено повишение с около 700 000. Това е най-силното нарастване на заетостта от десет месеца насам (от 
август 2020 г.). 
В същото време имаше възходяща ревизия на данните за предходния месец, като през май бяха разкрити 583 000 работни 
места извън селското стопанство при предходна оценка за 559 000. 
Продължаващото разкриване на работни места остави заетостта в САЩ с около 6,8 милиона под нейния пик от февруари 
2020 г. 
Нивото на безработица обаче се повиши изненадващо през юни до 5,9% от 5,8% през май и прогноза за понижение до 
ново пандемично дъно от 5,7 на сто. Неочакваното повишаване на равнището на безработица обаче се дължеше на 
нарастване на американската работна сила през юни със 151 000, което е добър сигнал за завръщане на трудовия пазар на 
трайно безработните. 
По-силният от очакваното ръст на заетостта през юни се дължеше отчасти на значително увеличение на заетостта в сферите 
на свободното време и хотелиерството, както и в държавното и частното образование, където бяха добавени съответно 
343 000 и 269 000 нови работни места. 
Това стана на фона на напредналия процес на ваксинация срещу Covid-19, като вече над 150 милиона американци вече са 
напълно ваксинирани, което доведе до значително разхлабване на противоепидемичните ограничителни мерки. 
Значителен ръст на работни места се наблюдаваше и в професионалните и бизнес услуги, търговията на дребно и в други 
услуги, съобщиха още от Министерството на труда на САЩ. 
 
√ Китайска компания придобива най-големия производител на техно чипове в Обединеното кралство  
Най-голямата компания за полупроводникова техника в Обединеното кралство, Newport Wafer Fab (NWF) ще бъде 
придобита от Nexperia, нидерландска фирма, която обаче е изцяло собственост на китайска технологична компания, 
съобщи в петък бизнес телевизия CNBC, позовавайки се на двама анонимни източници, запознати с преговорите. 
Предполага се, че сделката е на стойност 63 милиона британски лири или 87 милиона щатски долара и ще се осъществи в 
началото на следващата седмица. 
"Водим конструктивни разговори с NWF и уелското правителство за бъдещето на NWF. Докато не стигнем до заключение, 
не можем да коментираме повече", посочи говорител на Nexperia. 
Британски активисти призоваха правителството да преразгледа сделката съгласно Закона за националната сигурност и 
инвестиции поради опасения за значителна заплаха за икономическата и националната сигурност на Обединеното 
кралство. 
Новината пристигна на фона на сериозен глобален недостиг на технологични чипове, засягащ най-вече автомобилната 
индустрия. 
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БНТ 
 
√ Експерти: Резултатите за ваксинацията у нас не са задоволителни  
Страната ни разполага с богат избор от ваксини, болнични заведения и разкрити центрове за ваксинация, но въпреки това 
резултатите към ваксинирането не са задоволили очакванията. Това заяви в "Денят започва" проф. Красимир Гигов от 
Националния обществен съвет по ваксинации. 
Той съобщи, че към момента ваксинираните в България с първа доза са около 1 800 000 души - около 25% от населението, 
а тези с втора доза около 800 хиляди. 
"Въпреки всичко резултатът не е добър, не е очакваният резултат. Това не е задача само на Министерството на 
здравеопазването, на Обществения съвет или на Ваксинационния щаб. Това е задача на цялото общество", заяви 
проф. Гигов. 
Според него интересът към ваксинирането е угаснал, като това се дължи на по-малкия брой заболели, хубавото време и 
факта, че все повече хора излизат в отпуска. По думите му така грижата към ваксинирането е минала на заден план. 
Според проф. Ивайло Търнев, началник на клиниката по нервни болести в Александровска болница, е важно максимален 
брой хора да бъдат ваксинирани. По думите му обаче има недоверие и скептицизъм към ваксинационната кампания. Вина 
за това според него имат противоречивите послания, които различни медицински експерти отправят по отношение на 
ваксините. 
"Смятам, че е необходима една много по-широка информационна кампания за ваксините и все още липсва адекватна 
комуникационна стратегия в страната по отношение на ваксинацията", допълни проф. Търнев. 
И двамата експерти посочиха, че рискът от болестта е много по-голям отколкото риска от усложнения от някоя от ваксините 
и споделят мнение, че повече хора трябва да се ваксинират. 
Вижте повече във видеото. 
 
√ ББР ще получи от европейския бюджет нови 1,7 млрд. лв. 
Българската банка за развитие (ББР) заяви официално пред Европейската комисия желанието си за привличане на 
допълнителни средства за възстановяване и развитие на малкия и средния бизнес чрез европейската програма InvestEU. 
Общият ресурс, с който банката ще може да разполага е до 1,7 млрд. лв. Очаква се окончателното одобрение за 
включването на ББР в InvestEU да стане през октомври, съобщават от министерството на икономиката. 
В края на май ББР проведе пазарни проучвания сред потенциални финансови посредници и браншови организации. Целта 
бе да се структурира най-подходящият за българския пазар гаранционен продукт по програмата на ЕК. 
В резултат на одобрението на новите средства от ЕК новият гаранционен продукт на банката ще мобилизира публичен и 
частен ресурс за осигуряване на достъп до финансиране за малките и средните предприятия в области, които банките 
считат за високорискови. 
Това ще бъде реална възможност за повишаване на конкурентоспособността на фирмите чрез увеличаване капацитета на 
предприятията в области като: цифровизация, иновации, интернационализация и нови устойчиви технологии. 
Очаква се да бъдат подкрепени над 3260 малки и средни български компании и да бъдат създадени най-малко 8000 
работни места, а над 18 000 да бъдат запазени. 
Програмата InvestEU ще се прилага за периода 2021 - 2027 г. като основен инструмент на ЕС за инвестиции във 
възстановяването на икономиките, екологичния напредък и заетостта в Европа. Това е един от механизмите за подкрепа 
на растежа след ковид кризата и за постигане на целите на ЕС за изграждане на екологична, цифрова и устойчива 
европейска икономика. 
 
√ МОН обсъжда проекта за Национална карта на висшето образование 
Публикуваният за обществено обсъждане проект за Национална карта на висшето образование ще се актуализира всяка 
година. Той ще отразява промените в приема и реализацията на студентите. Това стана ясно в петък от публичното 
обсъждане на проекта, организирано от Министерството на образованието и науката. 
В обсъждането участваха ръководството на Съвета на ректорите на висшите училища в България, представители на 
работодателските и синдикалните организации, Националното сдружение на общините, Националното представителство 
на студентските съвети и други заинтересовани институции. 
Числата в Картата са обективни и са взети от съответните регистри и бази данни в държавата. От данните се вижда, че 
въпреки напълно свободния прием до 2015 г. висшите училища са прилагали свои вътрешни механизми за отсяване на 
добрите студенти. Средно над 40% от кандидатите, приемани в бакалавърски специалности от 2012 г. насам, не са успели 
да стигнат до диплома. 
В 22 професионални направления през повечето от годините получилите бакалавърска степен са 50 или под 50% от 
постъпилите в първи курс. В осем от тях тази тенденция е трайна през последните пет години. Това са „Биотехнологии“, 
„Филология“, „Растениевъдство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Спорт“, 
„Животновъдство“ и „Горско стопанство“. 
Една от възможните причини за отпадане на студенти е трудното следване. Друга е липсата на достатъчно добра 
перспектива за професионална реализация в съответното направление. 
Общо за страната 27-29% от приетите в бакалавърски програми отпадат между първи и четвърти курс, като около 19-20% 
отпадат между първи и втори курс. Част от достигналите 4 курс или отпадат в рамките на годината, или не се дипломират. 

https://bntnews.bg/news/eksperti-rezultatite-za-vaksinaciyata-u-nas-ne-sa-zadovolitelni-1161337news.html
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Отпадналите студенти са по-малко сред приетите в магистърски програми след средно образование като например в 
„Медицина“ и „Фармация“. Над 60% от тях се дипломират. Още по-висок е делът на завършващите магистратура след вече 
придобито висше образование – между 74% и 78%. 
Преди шест години за последен път кабинетът удовлетвори изцяло заявките на университетите. С промяна в Закона за 
висшето образование от 2016 г. държавата започна да регулира бройките за прием според потребностите на пазара на 
труда. 
В рамките на дискусията министърът на образованието и науката проф. Николай Денков отбеляза и други важни аспекти 
на Картата на висшето образование. 
"Има висши училища, чиято дейност не може да бъде отразена изцяло чрез числата в документа. Такова е Висшето 
военноморско училище във Варна. Поради спецификата на професията на моряка много от неговите възпитаници 
работят на кораби, регистрирани в чужбина. В същото време те участват в икономическото развитие на страната, 
тъй като изпращат средства на своите семейства в България. Този принос обаче в момента не се отчита по 
съответния начин в официалните регистри, които използваме за Картата“, каза министърът на образованието 
проф. Николай Денков. 
Според него такива специални случаи трябва да бъдат изрично отбелязани и обяснени в документа. Най-важното според 
министъра е как ще бъде използвана Картата на висшето образование и как ще се преодолеят проблемите, откроени в 
нея. 
„Решенията ще бъдат политически, при което неминуемо ще се сблъскат две гледни точки“, смята министър Денков. 
Едната е, че е достатъчно да има 7-8 висши училища общо за цялата страна и че това ще осигури високо качество на висшето 
образование. Другата гледна точка е, че висшите училища са двигатели на икономическото развитие на регионите и затова 
във всеки по-голям регион трябва да има силно развито висше образование. 
„Задача на следващите политици ще бъде да съчетаят тези две гледни точки и да ги адаптират към условията в 
България, за да осигурят равен достъп до качествено висше образование в цялата страна“, подчерта проф. Николай 
Денков. 
 
√ 142 години от създаването на МВР  
На 5 юли Министерството на вътрешните работи отбелязва 142 години от създаването си. 
Тържествената церемония ще започне в 10.00 ч. пред Паметника на Незнайния воин с водосвет на знамената и поднасяне 
на венци в чест на празника. 
Церемонията ще продължи с поднасяне на венци пред Паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг 
служители на МВР – от 11.30 ч.; градинката до църквата "Св. Седмочисленици“. 
От 12.00 ч. в сградата на МВР ще се проведе церемония по награждаване на служители, постигнали високи професионални 
резултати, от ръководството на МВР. 
От 18.00 ч. в Борисовата градина – на Открита сцена- оркестърът към АМВР с диригент Александър Иванов ще изнесе 
концерт. 
 
√ Гърция затяга мерките от 15 юли - вижте какви са ограниченията 
Важна промяна на правилата в Гърция, която интересува всеки, който смята да я посети. От 15 юли кафенетата и 
ресторантите ще могат да се посещават само срещу актуален и отрицателен тест за COVID или ваксинационен сертификат. 
При това ще има заведения, които ще приемат само ваксинирани с две дози клиенти и смесени - където могат да седнат 
клиенти с отрицателни тестове и такива със сертификати. От понеделник влизат и новите изисквания за пътуване с 
фериботи и междуградски автобусни линии. 
Мярката предизвика бурни реакции сред гърците. От понеделник в Гърция влизат и новите изисквания за пътувания с 
фериботи, според които възрастните и децата над 12 години могат да пътуват само срещу сертификат за ваксинация, 
отрицателен PCR тест или бърз антигенен тест. 
От средата на месеца за неваксинираните срещу COVID-19 посещението в кафенета и ресторанти ще излиза твърде 
"солено". Според наредбата на здравните власти от 15 юли в страната ще има заведения само за имунизирани срещу 
коронавируса и смесени, в които клиентите без ваксина ще влизат срещу отрицателен PCR тест или антигенен тест. 
Тестовете, които се правят в домашни условия няма да се признават. Мярката ще се прилага също за фитнеси и спортни 
събития. 
Гърците реагираха остро. Освен паричните разходи, огромно притеснение е как ще бъдат защитени личните данни.  
Собствениците на заведенията се опасяват, че мярката ще доведе до нови фалити на ресторанти и кафенета. 
От понеделник започва да действа още една мярка срещу неваксинираните. При пътуване до островите, единствено от  
децата под 12 години няма да се изисква сертификат за ваксинация, отрицателен PCR или бърз тест. 
Над 60 процента от гърците над 60 години вече са имунизирани срещу COVID-19. Целта на правителството сега са младите. 
Интересът им за имунизация, обаче, продължава да е слаб, дори и след предложения от властите бонус от 150 евро, ако 
си сложат ваксина. 
"С тази сума те могат да покриват разноските по пътувания, за хотели, да плащат за културни събития, концерти, 
кина, театри, музеи", заяви премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис. 
Според плановете на правителството в Атина до края на август 80 процента от гръцкото население трябва да бъде изцяло 
ваксинирано. Сега процентът е наполовина. 
 
 



16 

 

√ Влиза в сила забраната за някои пластмасови продукти в ЕС 
От събота в ЕС влезе в сила забраната за някои пластмасови продукти за еднократна употреба. Става дума за пластмасови 
прибори, чинии, сламки и още няколко вида изделия. Решението беше взето от Европейския парламент преди 2 години, а 
целта е в следващите 5 години да се намали почти двойно използването на подобни продукти.  
Не е ясно обаче дали забраната ще бъде ефективна, защото част от държавите членки не са готови с националните си 
стратегии. У нас въвеждането на забраната също ще се забави. 
Пластмасовите продукти ще излязат от живота ни постепенно. В съответствие с политиката на ЕС за отпадъците се очаква 
държавите членки да намалят използването на тези продукти до 2026 г. Първата стъпка е забраната на пластмасовите 
продукти за еднократна употреба. 
"8 ще бъдат изцяло забранени. Това са прибори, чинийки, сламки, клечки за уши, оксоразградима пластмаса, дръжки за 
балони и стиропорни съдове всякакви", заяви Данита Заричинова от сдружение "ЗаЗемята". 
Това обаче ще се случи, след като бъде приета Наредба на екоминистерството. 
"Наредбата вече е факт, тя е разработена, но чисто процедурно предстоят вътрешни съгласувания, след това 
трябва да бъде обявена за обществено обсъждане, в рамките на 1 месец постъпват конкретни предложения и 
нашата амбиция е най-късно до края на август, началото на септември, да влезе в Министерския съвет", заяви Ренета 
Колева, заместник-министър на екологията. 
Количествата на пластмасовите продукти за еднократна употреба, които са на пазара преди влизането на наредбата в сила, 
ще могат да се продават в търговската мрежа и след това - до изчерпването им, за да не се превръщат в боклук. Но дори и 
след като приемем наредбата, тя няма да реши изцяло проблема с пластмасите за еднократна употреба. 
"Остават на пазара чашките, бутилките, пликчетата и кутиите за храна. Там се увеличава отговорността на 
производителя, ще има повече такси за тях, както ще трябва да се поставят различни знаци - като например за 
хигиенни продукти, че те съдържат пластмаса", каза още Данита Заричинова. 
Тези допълнителни такси и обозначения ще влязат в сила през 2025 година, а таксите за филтри за цигари ще бъдат 
въведени две години преди това. Според директивата на ЕС държавите членки трябва да уведомяват потребителите за 
алтернативни продукти за многократна употреба и за въздействието на неправилното изхвърляне на пластмасови 
отпадъци за еднократна употреба. 
 
Класа 
 
√ Министър Кирил Петков: До дни подписваме договор с голям европейски производител на електромобили  
Агенцията за инвестиции, която е към икономическото министерство, е на финалната права в преговорите за инвестиция 
от страна на голям европейски производител на електромобили. Буквално подписваме договора в рамките на следващите 
14 дни, каза в предаването "Неделята по Нова" на Нова телевизия служебният министър на икономиката Кирил Петков. 
Той не пожела да разкрие името на фирмата, защото все още се водят преговори.  
"Очаквам във вторник назначаването на нов надзорен съвет на ББР да е факт. До момента няма обжалване от страна на 
старите надзорници на третия ми опит да назначава ново ръководство", каза още Петков.  
Той се закани ако и този път старото ръководство подаде жалба в съда срещу смяната си, той да подаде иск срещу него за 
щетите, които абсолютно неправомерните според него обжалвания са нанесли на банката. "Ако обаче успеем да впишем 
новия надзор до вторник, няма да подавам иск за щети", каза Петков.  
В отговор на въпрос за влиянието на президента Радев върху икономическия екип на служебното правителство Кирил 
Петков заяви, че президентът никога не му се е обаждал откакто е министър на икономиката, освен по теми, свързани с 
предстоящото председателство на България на инициативата "Три морета" и конференцията, която ще се проведе в София 
на 8 и 9 юли. "Дал ми е пълна свобода, нито веднъж не ми е казал да направя нещо, не им е казал да се съсредоточа върху 
ББР. Аз сам реших, когато видях непрозрачността, която цари там", каза Петков.  
"Рано или късно промените, които съм намислил, ще се случат, също и в Държавната консолидационна компания", каза 
още Петков. Той разказа, че директорът й му се е криел, тъй като в петък го поканил да отидат заедно до ВМЗ и той не си 
вдигнал телефона.  
"В самото министерство има много кадърни хора, даже съм очарован от тях, те са професионалисти. Но системата с тези 
големи държавни фирми е така направена, че никой в министерството дори и министърът да не знаят какво става в тях. 
Там изглежда са поставени специално хора, които да усвояват едни пари по абсолютно непрозрачен начин", каза 
служебният министър, припомняйки сагата с договорите за ремонт на язовирите, с които над 600 млн. лв. бяха 
предоставени от ДКК на държавната фирма "Монтажи" без търг или конкурс.  
"Липсата на прозрачност в тези фирми е инструмент за кражби. Когато не искаш да се знае как се харчат парите, значи ти 
искаш да дадеш на наши фирми средства по непазарен принцип и това е кражба. Ние сме откраднали парите, които хора 
като съпругата ми са произвели. Тя трябва да изпече 300 торти, за да даде всеки месец на държавата 1200 лв. и държавата 
й ги открадва, като ги раздава по такъв непрозрачен начин", каза още Кирил Петков. 
"Направо се хванах за главата, когато видях какво става в министерството, нямаше място, на което да погледна и да не 
виждам проблеми. Не очаквах че ще правя това, очаквах, че ще правя икономически стратегии, за това съм учил, там е 
силата ми", оплака се той.  
 
√ Чужди медии: След лятото на протеста в България дойде пролетта на разкритията  
След лятото на протеста дойде пролетта на разкритията, които подхраниха съмненията в "мафиотската държава", пише 
"Нойе Цюрхер Цайтунг". Достатъчно критичен ли е Брюксел към София? 
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Още мнения на чуждестранни издания: 
"Много граждани в ЕС осъзнават корупцията като огромен проблем" - това стана ясно и от последния корупционен индекс 
на "Трансперънси Интернешънъл", коментира на сайта си мрежата от обществено-правни медии АРД в Германия. 
Изданието припомня, че докато в Дания и Финландия едва 12%, респективно 16% от анкетираните осъзнават собствените 
си правителства като корумпирани, в България подобно усещане имат 90% от гражданите. 
Германският "Ханделсблат" също обръща внимание на проблема с корупцията в ЕС и милиардите от Европейската 
програма за възстановяване. Изданието отбелязва във връзка с Унгария, че ЕС реално няма сериозни възможности да 
окаже натиск над корумпирани правителства. 
"Мафиотската държава" 
Милиардите от Европейския фонд за възстановяване хвърлят нова светлина върху българския проблем с корупцията, пише 
"Нойе Цюрхер Цайтунг". За разлика от София и Вашингтон, в Брюксел не обръщат прекалено голямо внимание на 
проблема, твърди Фолкер Пабст, автор на статията, озаглавена „ЕС остава встрани от борбата срещу корупцията“. 
Той отбелязва, че след лятото на протеста през миналата година е дошла пролетта на разкритията и информира за 
скандалните разкрития, направени от служебното правителство през последните седмици, които отново дали повод да се 
заговори за "мафиотската държава".  
Гръмотевичният удар на "Магнитски" 
Авторът споменава изрично подслушванията на опозиционни политици преди изборите през април, както и раздаването 
на кредити от ББР на тесен кръг от отбрани лица. Според него, има голяма разлика в начина, по който в чужбина реагират 
на подобни сигнали. 
За разлика от Брюксел, „САЩ напоследък излъчиха много ясен сигнал срещу корупционната култура в България. Според 
Вашингтон е ставало дума за най-суровата досега единична мярка за борба срещу корупцията“, пише „Нойе Цюрхер 
Цайтунг“ във връзка със санкциите по закона „Магнитски“.  
Ако американските санкции затруднят обслужването на клиентелистките мрежи, промени може и да настъпят. Но особено 
важно е какво се случва в самата България, е цитирана да казва политическа наблюдателка. 
Прогнози за изхода от изборите 
Швейцарският ежедневник коментира, че изходът на предстоящите предсрочни парламентарни избори е неясен и 
отбелязва, че ГЕРБ все още води в анкетите, но и това, че партията на Слави Трифонов също има шансове да излезе първа. 
„Трифонов се рекламира с радикалното си отрицание на старите елити. Но за какво точно се бори, остава неясно“, 
коментира Фолкер Пабст. 
Информация на „Евронюз“ също обръща внимание на прогнозите за изхода от предстоящите избори. Там е цитиран Христо 
Иванов, съпредседател на „Демократична България“, който казва, че ще направят всичко възможно, за да спечелят 
гласовете на онези 20% от избирателите, които не са гласували предния път, а сега казват, че смятат да го направят. Става 
дума за сериозен потенциал. 
Евронюз предрича, че партиите в бъдещия парламент няма да са много по-различни от сегашните. „Парламентът отново 
ще е твърде фрагментиран, с твърда разделителна линия между по-старите партии и новите, които се борят срещу 
истаблишмънта. А това затруднява създаването на функционираща коалиция, коментира „Евронюз“. 
 
√ Монетарната политика не е решение на неравенството  
Трябва ли централните банки да направят нещо по отношение на неравенството и ако да, какво? Това се превърна в гореща 
тема, която накара Банката за международни разплащания (BIS) да се съсредоточи върху нея в последния си годишен 
доклад. Нейните изводи са очаквани: монетарната политика нито е основната причина за неравенството, нито е лекарство 
срещу него. Най-общо казано, това е вярно. Но в свят, в който централните банкери станаха толкова агресивни играчи, то 
може да не е достатъчно, пише Мартин Уулф за Financial Times. 
Поразителен факт, отбелязан от BIS, е, че след това, което тя нарича „Голяма финансова криза“, броят на речите на 
централните банкери, споменаващи неравенството, се е увеличил. Това отчасти отразява нарастващата политическа 
загриженост за неравенството. Но то отразява и конкретна критика. А именно, както се казва в доклада, че „централните 
банки са въвели политики с изключително ниски лихвени проценти и широко използване на балансите си в подкрепа на 
икономическата активност и по-ниската безработица. Такива мерки подхранват опасенията, че действията на централните 
банки, чрез повишаване цените на активите, са облагодетелствали най-вече богатите“. Тази критика е популярна сред 
консерваторите, които мразят активистките централни банки. 
Има обаче и противоположна критика от страна на хората, които укоряват централните банки, че не са достатъчно 
активистки настроени. Хората от този лагер твърдят, че провалът им се състои в прекалената пасивност, оставяйки 
инфлацията да остане твърде ниска, а пазарите на труда - твърде слаби. Понастоящем централните банки, дори 
Европейската централна банка, са далеч по-близо до тази позиция, отколкото до по-консервативната. Може да се каже, че 
централните банки са станали „по-събудени“.  
Това е важен дебат, отнасящ се до легитимността и последиците от това, което централните банки правят, особено в тази 
ера на кризи. Гледището на самата BIS е тройно. Първо, нарастването на неравенството от 1980 г. насам се дължи „до 
голяма степен на структурни фактори, далеч извън обсега на паричната политика, и най-добре може да бъде адресирано 
чрез фискалните и структурните политики“. Второ, като изпълняват своите мандати, централните банки могат да намалят 
въздействието на по-краткосрочните шокове върху икономическото благосъстояние, причинени от инфлацията, 
финансовите кризи и, без съмнение, пандемиите. И накрая, централните банки могат също да направят нещо за 
неравенството с добро системно регулиране, насърчавайки финансовото развитие и включването, и осигурявайки сигурни 
и ефективни платежни системи. 

https://www.dw.com/bg/%D0%B5%D1%81-%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%87%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD/a-56771440
https://www.dw.com/bg/%D0%B5%D1%81-%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%87%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD/a-56771440
https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BF-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%88/a-55062816
https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5-%D1%87%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE/a-57810547
https://www.dw.com/bg/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0/a-57800328
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Всичко това е разумно, доколкото може. Ясно е например, че падащите реални лихвени проценти и разхлабените парични 
политики са склонни да повишават цените на активите в полза на най-богатите. Но, интересното е, че измереното 
въздействие върху неравенството в богатството не е толкова драматично, колкото можеше да се очаква. 
По-важното е, че нямаше смисъл да се възприема умишлено по-рестриктивна монетарна политика единствено с цел 
намаляване цените на активите. Това щеше да намали икономическата активност и да повиши безработицата. Това е най-
лошото нещо, което би могло да се случи на хора, които са зависими от заплатите си за своето препитание. 
Междувременно как по-голямата част от хората, които не притежават почти никакви активи, биха били по-добре, ако 
милиардерите бяха малко по-бедни? Би било лудост централните банки да причиняват икономически спад, за да 
понижат цените на активите. 
По-релевантно безпокойство предизвиква доминиращото съвременно изискване за „поддържане на гореща икономика“. 
То поражда две реални (и вероятно свързани) опасности: инфлация и финансова нестабилност. 
 По отношение на инфлацията, привържениците на този подход твърдят, че човек не може да знае къде се крие този риск, 
ако не тласне икономиката отвъд предела й. Но това също може да се окаже с висока цена, ако, както се опасяват някои, 
инфлацията скочи и това превишение се окаже много скъпо за обръщане. 
Относно финансовата нестабилност, преобладава надеждата, че висшето регулиране ще я ограничи, дори и в най-лесната 
възможна монетарна среда. Това би могло да е вярно при идеална регулация. Но регулирането никога не е идеално. Освен 
това вече е лесно да се идентифицират уязвимости, особено в небанковия финансов сектор. Просто има толкова много 
дълг. Това може да е добре, ако лихвените проценти останат ниски. Но така ли ще бъде? Фокусирането върху резултатите, 
а не върху прогнозите (последният регулаторен завой на Федералния резерв – бел. прев.), прави това по-малко вероятно. 
Това, в което BIS е напълно права, е че фискалната и структурната политики са основният начин за справяне с 
неравенството. Всъщност някои държави с високи доходи са доста ефективни при използването на първата по този начин. 
Големият контраст между САЩ и други богати държави в областта на неравенството в доходите, например, е в 
относителната липса на преразпределение. В някои големи развиващи се икономики преразпределението също е слабо, 
особено в уж социалистическия Китай. 
Структурната политика е още по-сложен въпрос. Твърде често това е просто синоним на пазарната либерализация. Но 
финансовата либерализация със сигурност увеличи неравенството и финансовата нестабилност. Така че, добрата 
структурна реформа почти сигурно ще се стреми да ограничи областта на финансите. По същия начин, на пазарите на труда 
със значителни монопсони (монополи при търсенето – бел. прев.), дерегулацията може да бъде лоша за заетостта и 
неравенството. Нещо повече, нарастващото неравенство е почти сигурно фактор за създаването на структурно слабото 
търсене, което обяснява спадащите реални лихвени проценти и нарастващата задлъжнялост, характерни за нашата ера на 
„трайна стагнация“. Поради всички тези причини структурните реформи, за които трябва да мислим, са по-трудни, 
отколкото е според конвенционалното мислене. 
BIS е права, че паричната политика не може да реши проблема с неравенството. Тя може да цели единствено широка 
макроикономическа стабилност. Дори това е трудно да се постигне, като се има предвид хроничната ни зависимост от 
експанзионистичната монетарна политика. В този контекст финансовите екстремуми със сигурност ще се появят отново, 
превръщайки регулацията в безкрайнo запушване на дупки. BIS коректно призовава за радикални структурни реформи. Но 
те трябва да бъдат правилните. 
 
√ Защо Ердоган и Макрон изведнъж започнаха да се разбират?  
Докато американският президент Джо Байдън бе в светлините на прожекторите на първата си среща на върха на НАТО 
миналия месец, а германският канцлер Ангела Меркел също получи част от вниманието, тъй като за нея бе последна едно 
друго нещо остана малко забелязано. Най-антагонистичните членове на алианса се държаха добре един с друг, пише 
журналистът Боби Гош за Bloomberg. 
На среща в Брюксел френският президент Еманюел Макрон и турският му колега Реджеп Ердоган договориха „вербално 
примирие“ по време на това, което френският външен министър Жан-Ив льо Дриан нарече „възстановителен период“ в 
техните отношения. 
Терминологията на брачен консултант на Льо Дриан бе напълно подходяща. Ненавистта и възмущението, които 
характеризират отношенията на Макрон и Ердоган идват колкото от лична вражда, така и от геополитически пресмятания. 
Турският лидер открито и многократно е спекулирал за психическото здраве на френския си колега, а Макрон на свой ред 
го обвинява в лъжи и неуважение към Франция, наред с други неща. 
Каква тогава е причината за внезапното прекратяване на тази враждебност? Нямаше очевидно събитие преди срещата им 
в Брюксел, нямаше обща трагедия или споделена кауза, която може да ги обедини, нямаше и посредничество между общ 
приятел. 
Най-вероятното обяснение е промяната на главните герои в Брюксел. Появата на Байдън и напускането на Меркел 
означават, че Макрон и Ердоган трябва да оставят споделената си неприязън настрана, докато намерят мястото си в новата 
ситуация. 
Ролята на Ердоган вече бе отслабена. Турският лидер вече не се радва на прекия достъп до Белия дом, който имаше по 
времето на Доналд Тръмп. Байдън, който описа турския лидер като автократ, няма да е толкова снизходителен към 
неговата враждебност към САЩ и Запада, колкото беше Тръмп. 
Може би затова Ердоган смекчи тона през последните месеци. Той бе доста сдържан, когато в края на април Байдън 
определи масовите избивания на арменци по времето на Османската империя като геноцид. Когато двамата се срещнаха 
в Брюксел, турският лидер не показа характерната самоувереност, която демонстрираше с Тръмп. 
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Но Ердоган ще тъгува за Меркел още повече, отколкото дори и за Тръмп. канцлерът изглежда е единственият западен 
лидер, който той истински уважава. Той можеше да разчита на нея да озъпти европейските си съюзници – сред които и 
Макрон – от това да отговорят по-силово на турските провокации. 
Техните отношения не бяха винаги безпроблемни. Веднъж Ердоган обвини Меркел, че използва „нацистки похвати“, 
отменяйки турски предизборни събития в Германия, което доведе до остър отговор. Канцлерът от своя страна негодуваше 
срещу заплахите на турския президент да пусне към Европа стотици хиляди търсещи убежище сирийци в пика на 
бежанската криза. 
И все пак Меркел уважи Турция с визита през есента на 2018 г., сигнализирайки на останалата част от ЕС, че Германия няма 
да приеме конфронтация с Турция. В замяна Ердоган се вслушваше в нея повече, отколкото във всеки друг западен лидер. 
Когато Турция и Гърция бяха на прага на сблъсък в Източното Средиземноморие, обаждане от Меркел разсея 
напрежението. Макрон, който изглежда се готвеше за турско-френска конфронтация, разбра посланието и се отдръпна. 
Френският лидер ще е доволен, че Байдън споделя виждането му за Ердоган като автократ. Но той също така вижда и 
позицията на Меркел, която е фактическият лидер на Европа, която изисква по-комбинативен и по-политически подход 
към съсед, който може да „отвори вратите и да изпрати 3,6-те милиона бежанци“ на запад. 
На фона на тези съображения застават многото конфликти на интереси между Франция и Турция – от Северна Африка и 
Сахел до Източното Средиземноморие и Кавказ. Трудно е да си представим, че Ердоган и Макрон ще могат да продължат 
дълго устното си примирие. И двамата печелят много политически от враждата си както у дома, така и в чужбина. 
Макрон например използва съмненията в амбициите на Ердоган, за да подсили френско-арабските връзки. Той също така 
използва и мотива за турската заплаха за френската демокрация, твърдейки, че Анкара ще използва средства за 
дезинформация, за да повлияе на президентските избори догодина. 
Ердоган има време до лятото на 2023 г., когато ще са следващите президентски избори. Той обаче използва широкия 
спектър турски врагове, за да разсее народа от трудното положение на икономиката на страната. Един враждебен Макрон 
би му свършил идеална работа. 
Ако двамата лидери продължат да се разхождат по ръба, дали наследникът на Меркел ще може да ги върне обратно? 
Говори много това, че и двамата лидери се опитват да създадат връзка с Армин Лашет, фаворитът за канцлерския пост от 
групата на консерваторите. Ердоган побърза да го поздрави през януари, когато стана лидер на Християндемократическия 
съюз (ХДС), Макрон пък бе негов домакин няколко пъти. 
Ако малко познатата Аналена Беренбок от партията на Зелените в Германия спечели канцлерския пост през септември, 
това ще е лоша новина за Ердоган: тя е известен критик на автократите и по всяка вероятност ще предпочете ЕС пред НАТО, 
което пък ще зарадва Макрон. 
Но докато не минат изборите в Германия тази есен, има логика двамата президенти да кротуват. 
 
√ "Фигаро": Марин Льо Пен, Виктор Орбан и още 14 партии готвят "голям алианс  
Целта на този съюз е да „натежи повече в дебатите и да реформира Европейския съюз“. Ако „европейските патриоти“ 
успеят да се обединят, те биха представлявали потенциална сила от 115 евродепутати. 
Може ли унгарецът Виктор Орбан, който през март затръшна вратата на Европейската десница (ЕНП) и ядоса почти всички 
лидери на ЕС със своето анти-ЛГБТ законодателство, да се превърне в голяма политическа сила в ЕС, съюзявайки се с 
крайнодесните и консерваторите в общността? 
Дори на този етап нищо да не е сигурно, в петък беше направена стъпка към това. В съвместна декларация шестнадесет 
партии обявиха намерението си да работят заедно в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, чието завръщане 
се очаква през първата половина на 2022 г., при френското председателство. 
"ЕС се нуждае от дълбока реформа, тъй като днес вместо да защитава Европа и нейното наследство, вместо да позволи 
свободното развитие на европейските нации, той сам се превръща в източник на проблеми, безпокойство и несигурност 
”, заявяват авторите на общата декларация, посочвайки рисковете от „цивилизационна промяна“ и „отмяна на 
европейските традиции“. „Ние потвърждаваме убеждението си, че семейството е основната единица на нашите нации“, 
пишат те. 
Сред подписалите общата декларация са Марин Льо Пен, италианецът Матео Салвини, испанецът Сантяго Абаскал, 
италианецът Джорджия Мелони, полякът Ярослав Качински и, разбира се, унгарецът Виктор Орбан. Според Националния 
сбор на Льо Пен този текст е "първият камък в учредяването на голям алианс в Европейския парламент". Някои 
наблюдатели смятат обаче, че това е блъф. „Това е пиар операция и няма да има структурни последици за Европейския 
парламент“, казва член на ръковоството на ЕНП. 
Ако „европейските патриоти“ успеят обаче, те биха представлявали потенциална сила от 115 евродепутати, което ще ги 
нареди след християндемократите и социалдемократите, но ще изпреварят либералите от "Обнови Европа", 
политическото семейство на макронистите. Има ли интерес Виктор Орбан да бърза? Може би не. "Той ще изчака 
германските избори и формирането на коалиция", т.е. края на годината, заяви наскоро член на "Фидес". Засега 
подписалите общата декларация внимават да не обидят Берлин. "Алтернатива за Германия" наистина е големият 
отсъстващ от тази инициатива. „Германия е твърде мощна в Европа, за да се съюзят Унгария и Полша с тази партия, която 
се смята за нацистка“, коментират в ЕНП. 
Така или иначе други формации също биха могли да се присъединят към инициативата. Словенският премиер Янез Янша, 
близък до Виктор Орбан, не изключи тази възможност. 
„Присъединихме се към ЕНП, когато партията беше много силна и преживяше златната си епоха. Все още сме в тази партия 
и се надяваме, че ще се върнем към основната идея на партията, а именно популярна партия, партия на народа”, заяви 
консервативният лидер. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/makron-ochakva-opiti-za-namesa-na-turciia-v-izborite-vyv-franciia-324537/
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„Това е партия, която трябва да остане много силна и в центъра на европейския политически спектър. Ако ли не, има и 
други възможности”, предупреди той. 
 
√ Путин одобри новата Стратегия за национална сигурност, с основните приоритети на Русия  
Руският президент Владимир Путин одобри стратегията за национална сигурност на Русия в събота. „Изпълнението на тази 
стратегия ще допринесе за защита на хората в Русия, ще развие човешкия потенциал, ще подобри качеството на живот и 
благосъстоянието на гражданите, ще укрепи отбранителния капацитет на страната, единството и сплотеността на руското 
общество и ще постигне националните цели за развитие, повишаване на конкурентоспособността и международния 
престиж на Русия ", се казва в документа. 
Сред другите руски приоритети се споменава защитата на традиционните основи на руското общество, както и 
екологичната сигурност и рационалното използване на природните ресурси. 
Изправен пред прилагането на целенасочената политика на сдържане на Русия от чужбина, документът посочва 
„жизненоважното значение на укрепването на суверенитета на страната, нейната независимост, нейната държавна и 
териториална цялост, както и защитата на духовните основи, традиционния морал на руското общество, на гарантиране 
отбраната и сигурността и предотвратяване намесата във вътрешните работи на страната". 
„Курсът към укрепване на отбранителната способност, вътрешното единство и политическа стабилност, икономическата 
модернизация и индустриалното развитие ще осигури укрепването на руската суверенна държавност като държава, 
способна да провежда независима външна и вътрешна политика и да се противопоставя ефективно на опитите за външен 
натиск", посочва документа. 
„Само хармонично съчетание на силна държава и човешко благосъстояние ще гарантира формирането на справедливо 
общество и просперитета на Русия", продължава той. В този смисъл стратегията се основава на взаимовръзката и 
взаимозависимостта на националната сигурност на страната и нейното социално-икономическо развитие. 
Текстът подчертава, че военната и политическа ситуация в света се характеризира с формирането на нови глобални и 
регионални центрове на властта, както и с влошаване на борбата между тях за сфери на влияние. Също така се посочва, че 
нараства значението на военната сила като инструмент за постигане на геополитически цели на международно ниво. 
„Усилването на военните опасности и военните заплахи за Руската федерация се улеснява от опити за упражняване на 
натиск върху Русия, нейните съюзници и партньори, натрупване на военна инфраструктура на НАТО в близост до руските 
граници, засилване на разузнавателната дейност и учения за използване срещу Русия на големи военни формирования и 
ядрено оръжие ", се казва в документа. 
Стратегията гласи, че „за да се защитят националните интереси на Русия от външни и вътрешни заплахи, дори от враждебни 
действия на чужди държави, е необходимо да се увеличи ефективността на използването на съществуващите постижения 
и конкурентните предимства на Русия, като се вземат предвид дългосрочни тенденции в глобалното развитие." 
Проектът също така твърди, че планираното разполагане на американски ракети със среден и малък обсег в Европа и 
Азиатско-Тихоокеанския регион представлява заплаха за стратегическата стабилност и международната сигурност. 
Стратегията също така подчертава, че „в контекста на развитието на потенциала на глобалната система за противоракетна 
отбрана САЩ следват постоянен курс на отказ от международни задължения в областта на контрола върху оръжията". 
„В случай че чужди държави извършват враждебни действия, които застрашават суверенитета и териториалната цялост на 
Руската федерация, включително тези, свързани с използването на ограничителни мерки (санкции) от политически или 
икономически характер или използването на съвременни технологии за информация и комуникации, Русия счита за 
законно да се предприемат симетрични и асиметрични мерки, необходими за потискане на подобни враждебни действия, 
както и за предотвратяване на повтарянето им в бъдеще", се казва в документа. 
За разлика от предишния документ, новата стратегия съдържа повече данни за информационните и комуникационни 
технологии и предупреждава, че " бързото им развитие е съпроводено с увеличаване на вероятността от заплахи за 
безопасността на гражданите, обществото и държавата". 
„Използването на информационни и комуникационни технологии се разширява, за да се намесва във вътрешните работи 
на държавите, да подкопава техния суверенитет и да нарушава териториалната цялост, което представлява заплаха за 
международния мир и сигурност", предупреждава документът. 
Стратегията посочва още, че „дейността на специалните служби на чужди държави се засилва за извършване на 
разузнавателни и други операции в руското информационно пространство. "Въоръжените сили на тези държави 
предприемат действия за деактивиране на инфраструктурата на критичната информация на Руска федерация ", се посочва 
в текста. 
 
√ Най-богатият магнат в Индия ще революционизира енергийната индустрия  
Изграждането на две мегафабрики за производство на водород, обявено от главния изпълнителен директор на индийския 
конгломерат Reliance Industries Мукеш Амбани, може да даде силен тласък на използването на този газ като източник на 
чиста енергия, казва колумнистът на Bloomberg Натаниел Булард. 
В статия, журналистът, специализиран в областта на климата и технологиите, посочва, че въпреки че електричеството с 
нулеви емисии може да помогне за декарбонизиране на индустрията, то няма да може да замени горивата в сектори като 
производството на стомана и цимент, които са нараснали няколко пъти през последните десетилетия. Но изгарянето на 
водород, който не произвежда CO2, е идеален за тези цели. 
"За стоманата това би означавало заместване на коксуващите се въглища, използвани в доменните пещи, с водород, 
произведен на възобновяема основа. За цимента това може да означава замяна на част от природния газ, изгарян в 
производствения процес," казва Булард. 
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Амбани, най-богатият магнат в Индия според Forbes, обяви амбициозните си планове - той иска да създаде четири нови 
ферми, които „ще произвеждат и интегрират напълно всички критични компоненти на нова енергийна екосистема". 
"Една, за производство на слънчева енергия: ще изградим интегрирана фабрика за фотоволтаични слънчеви модули. 
Втора, за периодично съхранение на енергия: ще изградим модерна фабрика за акумулаторни батерии. Трето, за 
производство на зелен водород: ще изградим една фабрика за електролиза. Четвърто, за да превърнем водорода в 
двигателна и стационарна енергия, ще изградим фабрика за горивни клетки ", описа бизнесменът. Освен това той уточни, 
че работата по развитието на комплекса, в който ще се помещават фабриките, Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex, 
вече е започнала. Площта му е повече от 2000 хектара и се намира в Джамнагар, на запад в щата Гуджарат. 
С многомилионна инвестиция магнатът се надява да се позиционира като един от основните двигатели на тази нова 
технология. 
„Първо, като един от най-големите енергийни пазари в света, Индия ще ръководи трансформацията на глобалния енергиен 
пейзаж. Второ, Reliance ще осигури лидерство чрез комбинираната сила на нашия баланс, талант, технологии и доказани 
възможности за изпълнение на проекти .Трето, Reliance ще направи своя нов енергиен бизнес наистина глобален бизнес", 
каза Амбани. 
 
Мениджър 
 
√ Разкриха схема за купуване на гласове в Етрополе  
Прокуратурата в Етрополе е разкрила схема за изборна търговия, организирана от жител на града. Обвиняемият е 
задържан за период от 72 часа, но властите ще поискат постоянното му задържане. 
При претърсване в дома му са открити над 60 декларации за застъпници, при малко над 20 секции в общината, допълва 
БНТ. По време на разпити свидетели са потвърдили, че става въпрос за схема за купуване на гласове. Казали още, че 
трябвало да получат парите на 6 юли. 
Гласовете са били купувани за една от малките партии, която е останала малко под прага от 4% за влизане в парламента 
на изборите на 4 април. 
 
√ Бъдещето на сградите  
Устойчивата система за енергийна ефективност на сградите у нас зависи от начина, по който се харчат обществени средства, 
от познаването на технологиите и от правилата за строеж. 

• Обновяването на сградите спестява средства от енергийни разходи. Тези спестявания трябва да се трансформират 
в инвестиция в самото обновяване. 

Любимата ми напоследък Facebook група е „Архитектурни извращения“. Там прелива от недомислени архитектурни и 
конструктивни абсурди. Проблемът е, че това не са единични случаи. Накъдето и да погледне човек, ще види недопустими 
издевателства над така наречената „кота корниз“ – линията, от която би трябвало да започва покривът. У нас от кота корниз 
не започва покрив, започват строителни кошмари, които не попадат в никаква представа за нормално строителство. 
Огледайте по-старите сгради – ще видите хилядите нашенски своеволно остъклени балкони, които един с един не се 
връзват, и самостоятелно изолирани апартаменти. Не съм виждал такова чудо в никоя държава. 
Българската фавела архитектура и преустройство цъфти и процъфтява. Расте, загрозява и не спира. Тласка енергийната 
консумация нагоре и създава проблем на националната електроенергийна система. Щом падне температурата навън, 
електрическите печки из цялата страна се надуват, за да топлят зле изолирани жилища. България трябва да поддържа 
значителни електроенергийни мощности заради лоша изолация. Лошата къща е и основен фактор в замърсяването на 
въздуха, който дишаме. 
Ако искаме да не говорим за Европейския съюз като за нещо далечно, трябва да променим сградите си. 
Но как? 
България направи един опит за индустриално саниране, така наречената Национална програма за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради, или просто казано – Програмата за саниране. Опитът беше полууспешен. Успешен, 
защото подобри състоянието и облика на около 2 хил. многофамилни сгради. Полу, защото не създаде устойчива система 
за дългосрочно обновяване на сградния фонд. 
България похарчи 2 млрд. лв., но единственото, което научи, е, че това не е начинът. Кой обаче е той? Въпросът опира, 
първо, до начина, по който се харчат обществени средства, второ, до начина, по който се усвояват уроци, и, трето, до 
правилата за строеж и обновяване.  
Първо, харченето. У нас се е наложила андрешковско-ганьовската нагласа към обществените средства 
Ако някой плаща, да плаща. Ако може да не платиш, защо да плащаш ти. Тази нагласа е подкрепена от начините, по които 
се изразходват публични средства. Съответно двата милиарда свършиха своята работа, но не повлякоха крак. 
В следващия тур е задължително публичните финанси да се използват като катализатор за мобилизиране на допълнителни 
средства. Това не означава собствениците на жилища да дадат по 10% от средствата за ремонта на сградата. Необходима 
е сложна система за финансиране. Тя трябва да започне вероятно от Министерството на труда и социалната политика и 
помощите за отопление. Правителството трябва да въведе надеждна система за класифициране на различните форми и 
категории бедност, да я съчетае с оценка на състоянието на сградния фонд и да реформира системата на така наречените 
помощи за отоплителния сезон. 
Помощите днес са около 500 лв. на жилище за сезон. През 2019–2020 г. Агенцията за социално подпомагане е издала 252 
616 заповеди за енергийни помощи. Това са над 125 млн. лв. годишно. Част от тези помощи могат да се трансформират в 
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подкрепа за енергийно обновяване на сградите. Добра категоризация на енергийно бедните е крайно необходима за 
адекватно разпределение на подкрепата при обновяване на сгради. 
Енергийното обновяване спестява средства от енергийни разходи 
Тези спестявания трябва да се трансформират в инвестиция в самото обновяване. Повечето хора не могат да извадят 10 
или 20 хил. от джоба си, но финансов инструмент, който да прехвърли бъдещи спестявания в разполагаема сума (така 
нареченият ESCO механизъм) може да спести половината от този разход. 
Българинът държи в банките над 60 млрд. лева. Нулевите лихви, банковите такси и инфлацията само топят тези 
спестявания. Финансов инструмент, който да осигури минимална лихва при влагане в енергийно обновяване, ще вкара 
тези чезнещи спестявания в оборот. 
Подобни и ред други инструменти могат да раздвижат обновяването на сградите и да вкарат в действие милиардите, които 
са необходими. България разполага с около 200 млн. кв.м жилищна площ. Дълбоко реновиране за България струва около 
200 евро на кв.м. (Да достигне сградата до почти нулева употреба на енергия цената би била 350 евро/кв.м.) С други думи, 
за да бъде реновиран българският жилищен фонд, ще са необходими около 40 млрд. евро. 
Тази сума звучи невероятно висока, но разхвърляна в 20 години, би била поносима. Освен това тези пари не са хвърлени 
на вятъра. Това са пари, инвестирани в работа, производство на строителни материали, заплати, икономика. Това са добри, 
продуктивни пари. Те обаче няма как да дойдат от обществения джоб. Оттам могат да дойдат 1 млрд., 2 млрд. или, да 
речем, 4 млрд. евро. Задачата пред правителството, банките и собствениците е как да превърнат този разход в добра и 
задвижваща икономиката инвестиция. А за Плана за възстановяване и устойчивост въпросът е как със сума от порядъка на 
2 млрд. или 3 млрд. евро да се задвижат тези 40 млрд. евро. Възможно е, но изисква усилие, ум и ефективна 
администрация. 
Вторият въпрос са уроците. Сериозен пропуск на първата голяма програма беше, че нищо не беше отделено за анализ 
и обучение 
Така България изпусна възможността да създаде институция, която да притежава, развива и разпространява знание за 
сградите. Ние днес още не знаем коя технология работи добре и коя не, в коя климатична зона на България какъв тип 
изолация е необходима, какъв тип отопление, какъв тип охлаждане и каква вентилация. У нас не се проведоха масови 
курсове за строители, домоуправители и крайни клиенти, които да подпомогнат качественото обновяване и строителство 
на сградите. Онова, което трябва да се направи сега, е да се подкрепи солидна изследователска и образователна програма, 
насочена към строители, домоуправители и граждани. 
Третата сфера на дейност е регулаторната. България трябва да развие регулаторните изисквания и институции, 
които да гарантират качество на обновяването и на новото строителство 
Подобна дейност трябва да се извършва на национално и местно равнище, в проектен стадий и след приключване на 
работа. В България най-сетне трябва да се въведат техническите паспорти на сградите, но те задължително трябва да 
включват дългосрочен план за енергийно обновяване на сградата, включително и бъдеща интеграция на възобновяема 
енергия. Тези положения трябва да се закрепят законово, за да не зависят от моментни политически прищевки. Подобен 
закон работи добре в Чехия например. Разумно ще е да се актуализира и законът за климата и в него да се включат 
конкретни цели за енергийната ефективност и за обновяване на сградите. Такъв пакет от мерки ще може да осигури 
дългосрочна инвестиционна сигурност и така да се привлекат значително повече средства в процеса на обновление на 
сградите. Разбира се, всичко това трябва да се съчетае със строги законови норми за облика на сградите, за да започне да 
намалява изобилното разрастване на строителната грозота. 
Обновяването на сградния фонд е грандиозна икономическа задача, която може да повиши ръста на БВП с 1–2% на 
годишна база 
Извършено, както трябва, обновяването значително ще повиши качеството на живот на хората в България, ще направи 
въздуха по-чист и ще направи средата, в която живеем, по-здравословна. В този смисъл обновяването на сградния фонд е 
действително трансформационен акт, който ще промени страната. 
От това дали трансформационното значение на обновяването на сградите ще бъде най-сетне осъзнато от парламент, 
правителство и местна власт, зависи много дали след няколко години българите ще започнат да се чувстват част от един 
цивилизован и забогатяващ свят, или ще продължат да говорят за „тук, в България“ и „там, в Европа“. 
 
√ 10 стъпки за управление на онлайн репутацията на бизнеса  
В ролята си на съветник на малкия бизнес откривам, че много от вас все още твърдят, че имат незначително онлайн 
присъствие и не смятат за необходимо да следят какво се случва с репутацията им там. Трябва да отбележа, че останалият 
свят ви търси онлайн, преди да посети вашия бизнес, намира разговори за вас в социалните медии и това, което виждат, 
може да повлияе на вашия бизнес, пише Мартин Цвилинг за Inc.com.  
Днес вашата репутация онлайн е по-важна от вашата цена, услуга или местоположение. Бях впечатлен от насоките в новата 
книга „Контрол на разказа: Ръководство на изпълнителния директор за изграждане, обръщане и поправяне на вашата 
репутация“ от Лида Ситроен. Ето нейното обобщение на стъпките, които всеки собственик на бизнес трябва да следва при 
оценка и поправяне на всяка ситуация, когато смятате, че репутацията на вашия бизнес е застрашена. 
1. Оценете обхвата и въздействието на всякакви негативи  
В днешния свят е трудно да задоволим напълно всички, така че трябва да очаквате и някои не толкова положителни 
коментари. Ако откриете няколко негативи сред стотици отлични оценки, чувствата ви може да са наранени, но 
репутацията ви вероятно не е изложена на риск. Потърсете тенденции и хора, които скачат срещу вас. 
2. Не пренебрегвайте проблема или се преструвайте, че никой не го забелязва 
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От страх да не обърнете внимание на даден проблем, можете да изберете да не отговаряте публично, но никаква обратна 
връзка не трябва да се пренебрегва вътрешно. Всеки клиент или външна грижа трябва да се приема сериозно като 
възможност за подобрение. Всеки докладван проблем вероятно означава, че много подобни не са докладвани. 
3. Съпротивлявайте се на заличаването 
Опитът да изчезнете от онлайн света никога не е продуктивен и може да означава, че имате какво да скриете. Можете да 
премахнете елементи от статията или блога си, но хората забелязват и може да ескалират притесненията си в друг форум. 
Добавянето на повече позитиви е най-добрият начин за туширане на негативи. 
4. Отделете емоцията си от реалността с обратна връзка 
Когато получите емоция относно дадена ситуация или отрицателна обратна връзка, вероятно ще реагирате защитно. 
Преди да стигнете до някакви заключения относно въздействието или реакцията, попитайте доверените членове на вашия 
екип за тяхната перспектива относно възможните варианти. Те могат да ви помогнат да премахнете емоцията. 
5. Поставете конкретни цели за възстановяване, създайте стъпки за действие 
Обмислете вашите реални изисквания за отчетност, както юридически, така и бизнес, за всяка алтернатива за 
възстановяване. Може би би било подходящо публично извинение, или частно телефонно обаждане, или среща с 
засегнатите страни. Търсете дългосрочни решения. 
6. Бъдете реалисти относно това, върху което имате контрол 
Не можете физически да контролирате друго лице в или извън интернет или да го принудите да работи с вас. Винаги обаче 
можете да информирате, вдъхновявате и изграждате доверие чрез добри действия. Също така имате пълен контрол върху 
собствения си имидж и контекст, включително осигуряване на лидерство, умения и опит. 
7. Преценете дали да предприемете правни действия 
Преди да заведете дело, запознайте се с разликите между клевета, злословене и очерняне и потърсете юрист за съвет. 
Винаги обмисляйте дългосрочния сценарий. За съжаление, в някои случаи, когато съществува законен иск, не си струва 
личните и професионални разходи за законна победа. 
8. Минимизирайте обществения си отговор и защита 
Винаги се противопоставяйте на битката онлайн или публично. Онлайн бърборенето може бързо да стане враждебно и 
хората са склонни да се борят за аутсайдера. Интернет е скривалище за „тролове“ - хора, които публикуват анонимно, 
прикривайки се зад клавиатура с чувство за право, защото не можете да се изправите срещу тях лично. 
9. Помислете да привлечете експерти по репутация 
Ако имате ранни индикатори за сериозна заплаха или съществуваща ситуация, която се влошава, е време да помислите за 
привличане на специалисти по управление на кризи, юридически съветници и експерти по управление на репутацията. 
Препоръчвам да ги интервюирате лично, за да сте сигурни, че се чувствате комфортно с целите им.  
10. Дефинирайте показатели, измервайте въздействието и резултатите 
Те могат да бъдат толкова прости, колкото редовното отчитане на положителни спрямо отрицателни резултати от търсене 
с Google, до подобрения в анкетата за удовлетвореност с течение на времето. Въздържайте се да коментирате миналото 
пред нови клиенти и празнувайте всеки успех с всички свои избиратели. Бъдете избирателни в начина, по който общувате.  
Не забравяйте, че репутацията на вашата компания и вашата лична са две различни неща, но те са неразривно преплетени. 
И единият може да убие другия. Това означава например, че личните ви акаунти в социалните медии не трябва да показват, 
че противоречите на ценностите на вашата компания. Като лидер във вашия бизнес не можете да се скриете. Бъдете 
пример за подражание, за който искате потребителите да говорят.  
 
√ Лондон си върна короната на най-големия център за търговия с акции в Европа  
Лондон отново е най-големият център за търговия с акции в Европа, след като през февруари бе изместен от върха от 
Амстердам на фона на пренасочването на голям обем търговия от Великобритания към континентална Европа заради 
Брекзит, предаде Блумбърг. 
През юни, на фондовите пазари в британската столица са се търгували средно 8,92 млрд. евро на ден спрямо 8,8 млрд. 
евро на различените борси в Амстердам, показват данни на Cboe Europe. 
За сравнение, през месец май обемът на търговия на акции в нидерландската столица се е равнявал на около 9,4 млрд. 
евро на ден, а в Лондон е бил 8,7 млрд. евро. Париж, който е третият най-голям център за търговия на акции в Европа, е 
регистрирал спад от средно 6,1 млрд. евро на ден през май до 5,8 млрд. през юни. 
Макар че завръщането на Лондон на лидерската позиция е добре дошло за британската финансова индустрия, която 
понесе сериозни щети заради Брекзит, преднината на Ситито пред Амстердам е минимална в сравнение с това, което беше 
преди излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. През декември 2020 г. дневната търговия с акции в 
Лондон е била средно за 14,3 млрд. евро спрямо 2,2 млрд. евро за Амстердам, сочат данните на Cboe. 
Великобритания изгуби правото си на достъп до единния пазар на ЕС на 31 декември, като блокът все още не е разрешил 
на инвеститорите на своята територия да търгуват акции на компании като Airbus SE и BNP Paribas SA в Обединеното 
кралство. Европейският съюз може да даде т.нар „еквивалентност“ на британските закони, която ще позволи 
извършването на операции с европейски бизнеси от Лондон, но от блока не дават знаци за движение в тази посока. 
 
√ Кристалина Георгиева приветства споразумението за глобалния корпоративен данък  
Ръководителят на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева приветства споразумението за въвеждане на 
глобален корпоративен данък, предаде Ройтерс. 
Договорът включва съгласието на 130 държави за въвеждането на минимален корпоративен данък, който да важи за 
всички държави. Той ще касае само 100-те най-големи компании. 
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„Очевидно е, че този проект е задвижен и на практика“, коментира Георгиева. „Ще продължим работата, за да 
гарантираме, че страните, които все още не са част от споразумението могат да разпознаят своя собствен интерес.“, добави 
тя. 
Междувременно МВФ обяви, че увеличава своята прогноза за развитието на икономиката на САЩ през 2021 г. до 7% на 
годишна база. Прогнозата е свързана с новия план на президента Джо Байдън за възстановяване на инфраструктурата на 
страната. За сравнение предишната прогноза на МВФ показваше ръст от  4,6% на американския БВП. 
Както вече съобщихме 130 страни и юрисдикции подкрепиха въвеждането на  глобална минимална ставка на 
корпоративния данък. 
Предложението, което бе договорено първо от финансовите министри на Г-7 в началото на миналия месец, получи 
подкрепа в последния ден на преговори в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Ако бъде реализирано, то ще сложи край на практиката глобалните компании да пренасочват печалбите си към държави 
и територии с ниски корпоративни данъци като Ирландия и Британските Вирджински острови, макар че техните клиенти и 
операции не са базирани там. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на продължаващите преговори между страните от ОПЕК+  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, докато инвеститорите и търговците чакат ключовите 
разговори на страните от ОПЕК+ на фона на несъгласието в рамките на групата, което може да доведе до изпомпване на 
големи обеми петрол на пазара в опит на някои производители да грабната пазарен дял, предаде Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,07 долара, или 0,09%, до 76,24 долара за барел, след като 
миналата седмица регистрира първи спад от 6 седмици. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,06 
долара, или 0,08%, до 75,22 долара за барел, след като миналата седмица напредна с 1,5%. 
Организацията на страните износителки на петрол и на техните съюзници, начело с Русия, известни като групата ОПЕК+ 
гласува в петък за увеличаване на доставките на петрол с 2 млн. барела на ден от август до декември 2021 г., но 
Обединените арабски емирства изразиха недоволство от споразумението и блокираха неговото подписване. ОАЕ изискват 
преразглеждане на параметрите на споразумението за намаляване на производството на петрол, като Саудитска Арабия 
постави като условие част от ограниченията да останат в сила не до април, а до края на 2022 г. 
„Последното развитие вдига летвата за алианса ОПЕК+, който демонстрира голямо единство по време на пандемията, 
което помогна за стабилизиране на пазара на фона на срива на търсенето“, коментират от ANZ Research. „Разминаване 
позициите може да създаде ситуация, в която всяка страна сама решава колко да произвежда, а това би довело до срив 
на цените.“, добавя те. 
Енергийният министър на Саудитска Арабия призова в неделя за „компромис и рационалност“, за да може днес групата 
да стигне до окончателно споразумение. 
„Трябва да балансирате настоящата пазарна ситуация със способността да реагирате на бъдещ и развития“, коментира 
принц Абдулазиз бин Салман. 
 
√ Ръст на борсите в Европа преди данните за работните места в САЩ  
Европейските акции се повишиха в ранната търговия в петък, подкрепени от силното представяне на производителите на 
чипове, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,49 пункта, или 0,33%, до 457,12 пункта и бе на път да завърши 
седмицата без съществена промяна. Технологичният подиндекс SX8P се повиши с 1,02%, като акциите на ASML Holding 
поскъпнаха с 1,47%, след като Micron Technology съобщи, че планира да започне да използва EUV литографските машини 
на нидерландската компания за производство на чипове от 2024 г. Акциите на ASM International NV поскъпнаха с 1,94%, 
след като компанията прогнозира ръст на доставките през второто фискално тримесечие . 
Немският показател DAX се повиши с 66,01 пункта, или 0,42%, до 15 669,82 пункта на фона на данните, че продажбите на 
дребно в Германия са се възстановили през май. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 8,57 пункта, 
или 0,12%, до 7 133,73 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 5,67 пункта, или 0,09%, до 6 559,49 пункта. 
Фокусът на пазарите е върху данните за работните места в САЩ, като очакванията са за сериозен ръст, тъй като компаниите, 
желаещи да увеличат производството на фона на голямото търсене, предлагат по-високи заплати и други бонуси, за да 
привлекат обратно към работната сила милионите безработни американци. 
„Следващият катализатор за действията инвеститорите ще бъде доклада за работните места, който ще даде повече яснота 
за състоянието на икономическото възстановяване, а и за потенциалните планове на Фед за паричната политика.“, 
коментира Джим Рейд от Deutsche Bank. 
Акциите на Volkswagen поскъпнаха с 0,83%, след като американското подразделение на компанията заяви, че е продало 
над 211 000 автомобила през първата половина на 2021 г. - рекорден брой продажби за последните 50 години. 
Цената на книжата на датската компания Ambu се срина с 11,8% до дъното на STOXX600, след като производителя на 
еднократни медицински изделия понижи прогнозата си за печалба. 
S&P 500 започна второто полугодие с нов рекорд 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в четвъртък, давайки позитивен тон за търговията 
през втората половина на 2021 г., предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна със 131,02 пункта, или 0,38%, до 34 633,53 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 22,44 пункта, или 0,52%, до 4 319,94 пункта, като по този начин за първи път 
завърши търговска сесия над прага от 4300 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 18,42 
пункта, или 0,13%, до 14 522,38 пункта. 
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За добрите резултати на широкия индекс допринесе най-вече енергийният сектор, който напредна на фона на 
поскъпването на американския лек суров петрол West Texas Intermediate над 75 долара за барел. Цената на книжата на 
Chevron скочи с 1,40%, а тази на Exxon Mobil – с 0,29%. 
Сред другите големи печеливши бе производителя на спортни стоки Nike, чиито акции поскъпнаха с 2,27%. Цената на 
книжата на веригата за аптеки Walgreen Boots Alliance обаче се понижи с цели 7,41%, въпреки че компанията обяви по-
добри от очакванията финансови резултати. 
Серията от добри икономически данни продължи и в четвъртък, след като броят на подадените за първи път заявления за 
помощи при безработица достигна 365 хил. през последната седмица – най-ниското ниво от началото на пандемията. 
Освен това проучването на Института за управление на доставките (ISM) показа, че промишлената активност в САЩ се е 
повишила през юни.  В същото време Бюджетната служба на Конгреса на САЩ (CBO) повиши прогнозата си за растежа на 
брутния вътрешен продукт на САЩ на 7,4% за 2021 г. и по 2,8% на година до 2025 г. 
Най-очакваната икономическа новина тази седмица е месечният отчет за работните места, който ще бъде публикуван днес. 
Според проучване на Dow Jones икономистите очакват през юни да са добавени 683 хил. работни места. 
Движенията в четвъртък идват, след като предходната сесия Уолстрийт завърши със солидно представяне първото 
полугодие. 
Силните първи полугодия на фондовия пазар исторически предвещават добро представяне и през останалата част от 
годината. Винаги, когато е имало двуцифрен растеж през първата половина на годината, Dow и S&P 500 завършват цялата 
година с ръст, сочат данните на Refinitiv от 1950 г. 
Когато S&P 500 поскъпне с повече от 12,5%, през първите 6 месеца на годината, второто полугодие има среден ръст от 
9,7%, сочат финансовите данни на LPL,датиращи от 50-те години насам. 
От началото на годината S&P 500 се повиши с 14,4%, докато Nasdaq и Dow напреднаха с повече от 12%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Азиатските борсови индекси записаха смесени резултати в петък, след като ОПЕК+ отложи решението си за доставките на 
петрол за днес. 
Обедините арабски емирства блокираха плана за връщане на пазара на 2 млн. барела на ден през втората половина на 
годината, подкрепен от Саудитска Арабия и Русия - двете водещи страни в ОПЕК+. Той предвижда добавяне на по 400 млн. 
барела петрол на ден към пазара през всеки месец от август до декември 2021 г. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 76,24 пункта, или 0,27%, до 28 783,28 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 70,02 пункта, или 1,95%, до 3 518,76 пункта, докато 
по-малкият измерител Shenzhen Compositе изтри 45,48 пункта от стойността си, или 1,86%, достигайки ниво от 2 396,78 
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 517,53 пункта, или 1,8%, до 28 310,42 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 43 пункта, или 0,59%, до 7 308,6 пункта. Южнокорейният бенчмарк Kospi записа 
спад от 0,28 пункта, или 0,01%, до 3 281,78 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,57 пункта, или 0,10%, до 555,05 пункта. BGBX40 се понижи с 0,26 пункта, или 0,21%, до 123,14 пункта. 
BGTR30 изтри 0,52 пункта от стойността си, или 0,09%, достигайки до ниво от 591,21 пункта. BGREIT напредна с 0,71 пункта, 
или 0,46%, до 154,97 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Предстоящи събития на 5 юли 
София. 

- От 9.00 часа в сградата на ИА „Автомобилна администрация" министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Георги Тодоров ще инспектира новите изпитни зали на Агенцията. 

- От 10.00 часа пред Паметника на Незнайния воин с водосвет на знамената и поднасяне на венци ще бъдат 
отбелязани 142 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. 

- От 10.00 часа в БТА ще се проведе представяне на първите резултати по проекта на ИПИ „Намаляване на бедността 
и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги". 

- От 11.30 часа пред Паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР ще се състои 
церемония по поднасяне на венци и цветя по повод 142 години от създаването на Министерството на вътрешните 
работи. 

- От 12.00 часа в сградата на МВР ще се проведе церемония по награждаване на служители, постигнали високи 
професионални резултати, от ръководството на МВР. 

- От 12.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция на тема „Смъртността от остър инфаркт в България - какво се 
крие зад цифрите". 

- От 13.00 часа в Литературен клуб „Перото" ще се проведе десетият модул от академията за журналисти „Часът на 
диабета". 

- От 14.00 часа пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Националната здравноосигурителна каса на 
тема „Стартиране на мобилно приложение за известяване от НЗОК на пациентите за извършени дейности". 

- От 14.00 часа в сградата на Камарата на строителите в България ще се проведе пресконференция на тема „Лъжите, 
спекулациите и реалността за състоянието на строителния бранш". 
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- От 18.00 часа на Открита сцена в Борисовата градина оркестърът към АМВР с диригент Александър Иванов ще 
изнесе концерт по повод 142 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа пред Експоцентър „Флора" ще започне безплатен концерт на група „Горещ пясък". 
- От 18:30 часа в Дома на писателя ще бъде представен романът „Лабиринтът на необуздания" с автор Елена 

Инджова. 
- От 19.00 часа в Културен дом на нефтохимика ще започне хореографският проект „Горещи тела". 

*** 
Враца. 

- От 15.30 часа в Десети механизиран батальон ще се състои брифинг на началника на отбраната адмирал Емил 
Ефтимов. 

*** 
Добрич. 

- От 9.00 часа в Младежкия център ще се проведе инициативата „Еко лято 2021". 
- От 9.00 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе Летен детски център за игри и 

забавления „Млад възрожденец". 
- От 10.00 часа в Регионалната библиотека ще се проведе инициативата „Екскурзия в библиотеката". 
- От 10.30 часа в Художествената галерия ще се състои Лятната работилница за въображение. 

*** 
Перник. 

- От 20.00 часа в централния парк ще бъде представен проектът „Мемоарите на един въргал". 
*** 
Пловдив. 

- От 21.00 часа в Античния театър ще бъде представен мюзикълът „Фантомът на операта". 
*** 
Сопот. 

- От 17.30 часа в Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ" ще се проведе „Нощ в Етнографски център 
- Сопот". 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 часа в Регионалната библиотека „Захарий Княжески" ще се проведе Лятна програма 2021 „Създай. Играй. 
Прочети. Научи". 

- От 21.00 часа в Лапидариума на Регионалния исторически музей ще бъде представена постановката 
„Криворазбраната цивилизация" по Добри Войников. 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа на пл. „Свобода" ще заработи шатра за измерване на кръвната захар в рамките на кампанията 
България срещу диабета". 

- От 13.00 часа в сградата на Областната администрация ще бъдат доставени бюлетините за предстоящите 
парламентарни избори. 

 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - От 1 януари 2024 г. всичко в евро - цени, заеми, влогове. С левове ще се плаща още месец след това 
в. Монитор - 22 престъпления по-малко на ден 
в. Монитор - Куриерските услуги поскъпват близо 8 пъти 
в. Телеграф - Млади гъби напълниха болниците 
в. Труд - Обсъждат вдигане на възрастта за пенсия 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Ваучери срещу ваксина обмисля правителството 
в. 24 часа - Алкохолът ще поскъпне наесен 
в. Монитор - Разкриха схема за търговия с вот чрез мрежа от застъпници 
в. Монитор - Фирми пращат принудително служители на 4-часови договори 
в. Телеграф - Редим поне 50 желания за гимназия 
в. Труд - Всеки трети осигурен на минимална сума 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Цветелина Спиридонова изпълнителен директор на МБАЛ "Хигия" - Пазарджик: Коронавирусът все още 
изненадва и не се знае какво ще порази - мозък, сърце, съдове, бял дроб или краката 
в. Монитор - Любомир Дацов, бивш зам.-министър на финансите и член на фискалния съвет: Няма риск хората у нас да се 
объркат от въвеждането на еврото 
в. Телеграф - Росен Плевнелиев, президент в периода 2012-2016: Има опасност българия да падне в плен на популисите 
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в. Труд - Проф. д. ик. н. Нина Дюлгерова, специалист по геополитика, пред "Труд": Има геополитически модел за 
дестабилизация на постсъветското пространство 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Нужна ни е национална синергия 
в. Монитор - Игра на шефове 
в. Телеграф - Морков и тояга за ваксините 
в. Труд - Писмените упражнения за борба с мафията 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва. 

- Ще бъде ли ускорен процесът на ваксиниране срещу КОВИД-19 и как ще продължи информационната кампания 
за ползата от ваксините - гости проф. Красимир Гигов и проф. Ивайло Търнев от Националния съвет по ваксинация 

- Защо се допуска спекула с цените в търговски обект в бежанския лагер от затворен тип в Бусманци и какво е 
решението - коментар на Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията 

- За организацията на предсрочните парламентарни избори в чужбина - говорят наши сънародници от Виена, 
Лондон и Дания 

- На живо: Кой е новият кмет на Благоевград и какви са приоритетите на предстоящото управление на общината 
- На живо: Как да реагираме при близки срещи с влечуги в градска среда 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- България избира новите депутати - лидерите на партиите в ефира на NOVA - Халил Летифов от ДПС. 
- Култура за милиони. Има или няма злоупотреби при проекта за Ларгото? Гост: културният министър проф. 

Велислав Минеков. 
- Броени дни до изборите. Показваме в студиото как ще гласуваме с машини в неделя? 

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

