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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
  
 
БГНЕС 
 
√ Васил Велев: Намаляване на средства, заложени в Плана за възстановяване, е неприемливо 
Виждаме заявки за влошаването на Националния план за възстановяване и устойчивост, което ни притеснява. Става дума 
за голямата икономическа трансформация и тези три фонда, които бяхме извоювали – за технологична модернизация, за 
цифровизации, за зелен преход на индустрията. Тук не говорим за грантове, а за съфинансиране на проекти. Сега 
разбираме, че има идеи да се влоши допълнително планът, като заложените средства се намалят от 900 млн. лв. на 500 
млн. лв. 
Това каза за БГНЕС Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
„До момента бяхме постигнали в програмата да има предвидени 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в 
съществуващи предприятия. Това е съфинансиране за такива инвестиции, това е за подтикване на такива инвестиции. Тези 
900 млн. лв. сега се предлагат да станат 500 млн. лв., което е неприемливо за всички организации на бизнеса. Ние искаме 
обратното – те да се увеличат, а не да се намаляват“, заяви Велев и поясни, че те са искали финансовият ресурс в това 
направление да бъде 2 млрд., като към тези 900 млн. лв. бъдат добавени още 400 млн. за технологична модернизация и 
още 700 млн. лв. за производство и съхранение на енергия от ВЕИ. 
Друг притеснителен момент за бизнеса е, че по-голямата част от целия размер на тези средства за икономическа 
трансформация се предвижда да бъдат под формата на финансови инструменти. 
„Финансовите инструменти първо, че ги има в достатъчни количества, второ те не стигат до реалния сектор. Те се разтварят 
в банковата система и са подкрепа за банките, не за индустрията и това ще забави възстановяването, а няма да го ускори. 
В момента се предлагат на пазара достатъчно финансови инструменти както като гаранционни схеми, така и като фондове 
за дялови инвестиции. Интересът към тях не е голям, има излишъци на предлагане. А това, което е огромен недостиг като 
търсене са съфинансиране на проекти за технологична модернизация, за цифровизация, за роботизация, за енергийна 
ефективност“, коментира той и уточни, че от всички организации на бизнеса това се възприема като отстъпление от 
завоюваните позиции и влошаване, а не подобряване на плана.  

 
Велев запита и защо държавата не предвижда 
използването на кредити, които се полагат по 
плана. 
„Ние имаме право на близо 9 млрд. лв. под 
формата на 30-годишен кредит по плана, освен 
12 млрд. лв. за грантове. При сегашната 
ситуация те биха били безлихвени, ако не с 
отрицателни лихви 30-годишни кредити, които 
могат да бъдат използвани за целево 
насърчаването на изграждане на ВЕИ, така и за 
една по-мащабна програма за енергийна 
ефективност, т.нар. саниране. Неползването на 
този финансов ресурс е необяснимо“, каза 
Велев и поясни, че именно тези въпроси ще 
бъдат обсъдени във вторник с ресорните 
министри, между които е и един вицепремиер. 

По отношение на социално-икономическите мерки, председателят на АИКБ заяви, че сегашният дизайн на мярката 60/40 
е изработен заедно и в диалог между правителството, бизнес и синдикати. 
„В условията на ограничения направихме най-добрия възможен дизайн на мярката за месеците юни и юли“, поясни Велев 
и каза, че съвсем скоро трябва да седнат на масата на преговорите, за да начертаят нови мерки за периода август-декември 
и да предвидят подкрепа на бизнеса в условия на евентуална нова вълна. 
„Трябва да направим проект за такива мерки за подкрепа на заетостта и предприятията за месеците от август до края на 
годината. Мярката, която предлагаме със синдикатите е 75/100. Тя означава, че когато предприятието работи, то плаща 
100% за времето, в което работи, а за времето, в което не работи, защото му е забранено или няма поръчки, респективно 
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не работи, или е минало на непълно работно време – затова време програмата компенсира 75% от възнагражденията на 
хората“, обяви той. 
По думите му тази мярка обаче трябва да бъде комбинирана с още една, която да подкрепи и самото предприятие, а не 
само работещите. 
„За подкрепа на самите предприятия с голям спад на продажбите, ЕК във временната рамка е предвидила друга мярка, 
която досега у нас я нямаше – мярка за подкрепа на фиксираните разходи със спад на продажбите над 30%“, добави още 
Велев. 
Председателят на УС на АИКБ коментира и новите по-високи цени на тока и парното от 1 юли. 
„За бизнеса цените на електроенергията отдавна са повишени. Това, срещу което ние се борехме и частично постигнахме 
резултат, е да не се увеличава допълнително планираната стойност на таксата „задължение към обществото“, която се 
определя от КЕВР. Тя щеше да се увеличи много повече, ако имаше заповед за три теравата държавна помощ за ТЕЦ 2. ТЕЦ 
2 се включи в регулирания пазар с такава заповед, която е неправомерна държавна помощ с 1 терават и това повиши 
таксата „задължение към обществото“ от 4 лв. както беше първоначално планирана на 7 лв., т.е. с 3 лв. на мегават час 
увеличи таксите за бизнеса, а и за гражданите“, обясни той и подчерта, че повишаването на цените не е на местно ниво и 
не може да бъде променено у нас. 
„То идва от увеличаване цените на CO2 квотите от 22 евро на 55 евро и това е главната причина. Други са цената на 
природния газ, която се качи значително; на петролните продукти също. Изобщо цената на всички суровини се покачва и 
това предвещава инфлация. За последния месец в САЩ има 5% на годишна база инфлация за май месец, а у нас вече е 
2,5%“, поясни той. 
Велев каза, че повишението на цените за бита дори е трябвало да бъдат по-високи от тези, които КЕВР е обявила на 1 юли. 
„Те реално трябваше да са много по-високи. КЕВР с това свое решение за бита на практика подтиска цените и се прави 
едно кръстосано субсидиране. Отново индустрията плаща по-високи цени, за да са ниски цените за бита поради липсата 
на пълна либерализация и защита на енергийно бедните“, заключи председателят на АИКБ. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев: Намаляване на средства, заложени в Плана за възстановяване, е неприемливо  
Виждаме заявки за влошаването на Националния план за възстановяване и устойчивост, което ни притеснява. Става дума 
за голямата икономическа трансформация и тези три фонда, които бяхме извоювали – за технологична модернизация, за 
цифровизации, за зелен преход на индустрията. Тук не говорим за грантове, а за съфинансиране на проекти. Сега 
разбираме, че има идеи да се влоши допълнително планът, като заложените средства се намалят от 900 млн. лв. на 500 
млн. лв. Това каза за БГНЕС Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в 
България.  
„До момента бяхме постигнали в програмата да има предвидени 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в 
съществуващи предприятия. Това е съфинансиране за такива инвестиции, това е за подтикване на такива инвестиции. Тези 
900 млн. лв. сега се предлагат да станат 500 млн. лв., което е неприемливо за всички организации на бизнеса. Ние искаме 
обратното – те да се увеличат, а не да се намаляват“, заяви Велев и поясни, че те са искали финансовият ресурс в това 
направление да бъде 2 млрд., като към тези 900 млн. лв. бъдат добавени още 400 млн. за технологична модернизация и 
още 700 млн. лв. за производство и съхранение на енергия от ВЕИ.  
Друг притеснителен момент за бизнеса е, че по-голямата част от целия размер на тези средства за икономическа 
трансформация се предвижда да бъдат под формата на финансови инструменти.  
„Финансовите инструменти първо, че ги има в достатъчни количества, второ те не стигат до реалния сектор. Те се разтварят 
в банковата система и са подкрепа за банките, не за индустрията и това ще забави възстановяването, а няма да го ускори. 
В момента се предлагат на пазара достатъчно финансови инструменти както като гаранционни схеми, така и като фондове 
за дялови инвестиции. Интересът към тях не е голям, има излишъци на предлагане. А това, което е огромен недостиг като 
търсене са съфинансиране на проекти за технологична модернизация, за цифровизация, за роботизация, за енергийна 
ефективност“, коментира той и уточни, че от всички организации на бизнеса това се възприема като отстъпление от 
завоюваните позиции и влошаване, а не подобряване на плана.  
Велев запита и защо държавата не предвижда използването на кредити, които се полагат по плана. „Ние имаме право на 
близо 9 млрд. лв. под формата на 30-годишен кредит по плана, освен 12 млрд. лв. за грантове. При сегашната ситуация те 
биха били безлихвени, ако не с отрицателни лихви 30-годишни кредити, които могат да бъдат използвани за целево 
насърчаването на изграждане на ВЕИ, така и за една по-мащабна програма за енергийна ефективност, т.нар. саниране. 
Неползването на този финансов ресурс е необяснимо“, каза Велев и поясни, че именно тези въпроси ще бъдат обсъдени 
във вторник с ресорните министри, между които е и един вицепремиер.  
По отношение на социално-икономическите мерки, председателят на АИКБ заяви, че сегашният дизайн на мярката 60/40 
е изработен заедно и в диалог между правителството, бизнес и синдикати. „В условията на ограничения направихме най-
добрия възможен дизайн на мярката за месеците юни и юли“, поясни Велев.  
Той уточни, че съвсем скоро трябва да седнат на масата на преговорите, за да начертаят нови мерки за периода август-
декември и да предвидят подкрепа на бизнеса в условия на евентуална нова вълна. „Трябва да направим проект за такива 
мерки за подкрепа на заетостта и предприятията за месеците от август до края на годината. Мярката, която предлагаме 
със синдикатите е 75/100. Тя означава, че когато предприятието работи, то плаща 100% за времето, в което работи, а за 
времето, в което не работи, защото му е забранено или няма поръчки, респективно не работи, или е минало на непълно 
работно време – затова време програмата компенсира 75% от възнагражденията на хората“, обяви Велев.  
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По думите му, тази мярка обаче трябва да бъде комбинирана с още една, която да подкрепи и самото предприятие, а не 
само работещите. „За подкрепа на самите предприятия с голям спад на продажбите, ЕК във временната рамка е 
предвидила друга мярка, която досега у нас я нямаше – мярка за подкрепа на фиксираните разходи със спад на продажбите 
над 30%“, добави още Велев.  
Председателят на УС на АИКБ коментира и новите по-високи цени на тока и парното от 1 юли. „За бизнеса цените на 
електроенергията отдавна са повишени. Това, срещу което ние се борехме и частично постигнахме резултат, е да не се 
увеличава допълнително планираната стойност на таксата „задължение към обществото“, която се определя от КЕВР. Тя 
щеше да се увеличи много повече, ако имаше заповед за три теравата държавна помощ за ТЕЦ 2. ТЕЦ 2 се включи в 
регулирания пазар с такава заповед, която е неправомерна държавна помощ с 1 терават и това повиши таксата 
„задължение към обществото“ от 4 лв. както беше първоначално планирана на 7 лв., т.е. с 3 лв. на мегават час увеличи 
таксите за бизнеса, а и за гражданите“, обясни той.  
Велев подчерта, че повишаването на цените не е на местно ниво и не може да бъде променено у нас. „То идва от 
увеличаване цените на CO2 квотите от 22 евро на 55 евро и това е главната причина. Други са цената на природния газ, 
която се качи значително; на петролните продукти също. Изобщо цената на всички суровини се покачва и това предвещава 
инфлация. За последния месец в САЩ има 5% на годишна база инфлация за май месец, а у нас вече е 2,5%“, поясни той.  
По думите на Велев, повишението на цените за бита дори е трябвало да бъдат по-високи от тези, които КЕВР е обявила на 
1 юли. „Те реално трябваше да са много по-високи. КЕВР с това свое решение за бита на практика подтиска цените и се 
прави едно кръстосано субсидиране. Отново индустрията плаща по-високи цени, за да са ниски цените за бита поради 
липсата на пълна либерализация и защита на енергийно бедните“, заключи председателят на АИКБ.  
 
В. Банкеръ 
 
√ Споровете около плана за милиардите от ЕС не стихват 
Служебното правителство даде заявка да прекрои част от българския План за възстановяване и устойчивост, което води 
след себе си нова вълна от спорове по темата как да се изхарчат милиардите от ЕС, предвидени за страната. 
Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов съобщи, че в Брюксел са 
изпратени предложенията за промени. Засега е известно, че те предвиждат повече разходи за здравеопазване и 
образование и намаляване с 200 млн. лв. за проекти в столицата. 
Очаква се до седмица служебният кабинет да представи за обществено обсъждане подобрен вариант на Плана за 
възстановяване и устойчивост. Междувременно Европейската комисия потвърди, че изпратеният от България план не 
е окончателен, а актуализиран проект. 
"Все още не сме на етап за извършване на официална оценка на българския план", казва говорител на Еврокомисията и 
допълва, че Брюксел ще продължи да работи усилено с властите в София, за да им помогне да изработят план с високо 
качество. България е от малкото страни от ЕС, които все още не са изпратили в комисията окончателен национален план 
за възстановяване и развитие. 
Бизнесът негодува в аванс 
Появиха се обаче и първите критики от страна на работодателските организации към служебния кабинет, тъй като бизнесът 
очаква и парите за предприятията да бъдат орязани. 
"Виждаме заявки за влошаването на Националния план за възстановяване и устойчивост, което ни притеснява. Става 
дума за голямата икономическа трансформация и тези три фонда, които бяхме извоювали – за технологична 
модернизация, за цифровизации, за зелен преход на индустрията... Сега разбираме, че има идеи да се влоши 
допълнително планът, като заложените средства се намалят от 900 млн. лв. на 500 млн. лв.", съобщи председателят 
на АИКБ Васил Велев 
Велев даде заявка, че работодателите ще настояват не само за запазване на сумата, предвидена за предприятията, но и за 
нейното увеличение.  
"До момента бяхме постигнали в програмата да има предвидени 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в 
съществуващи предприятия. Това е съфинансиране за такива инвестиции, това е за подтикване на такива 
инвестиции. Тези 900 млн. лв. сега се предлага да станат 500 млн. лв., което е неприемливо за всички организации на 
бизнеса. Ние искаме обратното – те да се увеличат, а не да се намаляват“, заяви Велев пред БГНЕС. 
Искането на бизнес асоциациите е финансовият ресурс в това направление да бъде 2 млрд., като към тези 900 млн. лв. 
бъдат добавени още 400 млн. за технологична модернизация и още 700 млн. лв. за производство и съхранение на енергия 
от ВЕИ. 
Политическите престрелки 
От началото на мандата на служебният кабинет бившите управляващи от ГЕРБ също критикуват действията му по Плана за 
възстановяване, въпреки че кабинетът "Борисов 3" имаше възможност да внесе своята версия в ЕК, но така и не направи 
тази стъпка. 
"Оставихме им план за възстановяване. От злоба и инат те го замразиха и докато нашите съседи вече ползват 
милиарди евро безвъзмездно, България още не си е подала плана", каза неотдавна Бойко Борисов пред симпатизанти на 
ГЕРБ. 
Служебният вицепремиер Атанас Пеканов отхвърли тези твърдения. 
Пеканов отговори, че не изпитва злоба и инат нито към бившите управляващи, нито към който и да било представител на 
политическата класа в България. "Много полуистини и дори откровени лъжи се казват и тази атмосфера на постоянни 
манипулации не помага на обществото", коментира той.  
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Вицепремиерът опроверга и твърдението на Борисов, че ако служебният кабинет беше внесъл плана, изготвен от ГЕРБ, 
"сега щеше да има пари и да се къпят в пари". 
"Нито една страна не е получила парите си по нейния план за възстановяване. Няколко такива плана са 
одобрени. Бившите управляващи имаха възможност да подадат техния план, за който имаха 9 месеца да работят. 
Аз не съм коментирал защо те решиха да не го правят, но решиха да не поемат тази отговорност. Парите по никакъв 
начин не са застрашени. Абсолютно невярно е, че Гърция е получила техните пари, нито пък, че се къпе в пари", изтъкна 
Пеканов. 
Той влезе в пререкание и със столичния кмет Йорданка Фандъкова, след като бе взето решение да се орежат от плана ВиК 
проекти в столицата. 
Ще се теглят ли кредити 
Другият спорен момент е дали страната ни да се възползва от кредитния ресурс, който ЕС може да й предостави. Досега 
тази възможност бе отхвърлена от предишната власт. Но и Атанас Пеканов не е дал индикации, че ще се прибегне до 
тегленето на кредити по Плана за възстановяване. 
Председателят на АИКБ Васил Велев обаче недоумява защо държавата не предвижда използването на заеми, които й се 
полага. 
"Ние имаме право на близо 9 млрд. лв. под формата на 30-годишен кредит по плана, освен 12 млрд. лв. за грантове. 
При сегашната ситуация те биха били безлихвени, ако не с отрицателни лихви 30-годишни кредити, които могат да 
бъдат използвани за целево насърчаването на изграждане на ВЕИ, така и за една по-мащабна програма за енергийна 
ефективност, т.нар. саниране. Неползването на този финансов ресурс е необяснимо“, отбеляза Велев. 
 
Cash.bg 
 
√ Васил Велев: Неприемливо е намаляване на средства от Плана за възстановяване  
„Виждаме заявки за влошаването на Националния план за възстановяване и устойчивост, което ни притеснява." Това 
заяви Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. Според него 
има идеи заложените в плана средства да се намалят от 900 млн. лв. на 500 млн. лв., което е неприемливо за всички 
организации на бизнеса. 
   По думите му става въпрос за голямата икономическа трансформация и трите фонда, които са били извоювани – за 
технологична модернизация, за цифровизации и за зелен преход на индустрията. Той поясни, че не става въпрос за 
грантове, а за съфинансиране на проекти, които са предназначени за пряка подкрепа на инвестициите в съществуващи 
предприятия.  
Велев поясни, че те са искали финансовият ресурс за пряка подкрепа на инвестициите в съществуващи предприятия да 
бъде 2 млрд. лева, като към тези 900 млн. лева бъдат добавени още 400 млн. за технологична модернизация и още 700 
млн. лв. за производство и съхранение на енергия от ВЕИ.  
Друг притеснителен момент за бизнеса е, че по-голямата част от целия размер на тези средства за икономическа 
трансформация се предвижда да бъде под формата на финансови инструменти, каза Велев. Според него има достатъчно 
такива инструменти, но те не стигат до реалния сектор.  
  „Те се разтварят в банковата система и са подкрепа за банките, не за индустрията и това ще забави 
възстановяването, а няма да го ускори. В момента се предлагат на пазара достатъчно финансови инструменти 
както като гаранционни схеми, така и като фондове за дялови инвестиции. Интересът към тях не  е голям, има 
излишъци на предлагане. А това, което е огромен недостиг като търсене, е съфинансиране на проекти за 
технологична модернизация, за цифровизация, за роботизация, за енергийна ефективност", коментира той за БГНЕС.   
Велев уточни, че от всички организации на бизнеса това се възприема като отстъпление от завоюваните позиции 
и влошаване, а не подобряване на плана.  
 
БГ Предприемач 
 
√ 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 
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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 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. 
 

 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Тристранният съвет обсъжда промени в Наредбата за медицинската експертиза  
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проект на правителствено постановление за изменения в 
Наредбата за медицинската експертиза. Документът предвижда промяна на критериите, въз основа на които се извършва 
оценката на уврежданията. Предлагат се и изменения при издаването на болнични листове на карантинираните.  
Eдна от целите е да се разшири кръгът на случаите, при които степента на трайно намалена работоспособност се определя 
пожизнено. Промените предвиждат в част от случаите актуализиране на величината на процентите. Например за децата 
до 16-годишна възраст със захарен диабет е определен по-висок процент -  от 50 на 80. Премахва се и зависимостта между 
възраст и оценка на степен на увреждане при доказани генетични аномалии.  
Заради недостига на специалисти по професионални болести за съставите на ТЕЛК ще има взаимозаменяемост между 
специалистите по трудова медицина и тези по професионални болести. 
 Други изменения се правят заради затруднения заради пандемията, когато хора които са карантинирани са ползвали 
преди това значителен брой болнични листове  - 180 календарни дни непрекъснат отпуск. По време на карантината те 
трябваше да се явяват пред комисии за да получат съответния болничен лист. С промяната болничният лист за карантината 
ще се издава от лекуващия лекар, независимо колко дни временна неработоспособност е имал човек преди това. 
 
√ Капка Панайотова: Пожизненият ТЕЛК е добро начало и капка в морето  
Интервю на Лора Търколева с Капка Панайотова 
„Не за първи път ще има тежка манипулация на вота чрез мобилните урни, но в момента това става още по-впечатляващо, 
защото ще бъде урна с хартиени бюлетини. Със сигурност ще има много кандидати за мобилна урна.“ Това заяви пред БНР 
Капка Панайотова от Центъра за независим живот. Според нея липсата на машина при гласуване по домовете е 
предпоставка за изборна манипулация.  
Относно планираните промени в режима на ТЕЛК-решенията Капка Панайотова коментира: 
„Това е по-скоро капка в морето, но никога не знаеш една капка в морето какво може да предизвика.“ 
Според Панайотова две са заинтересованите страни от ситуацията в момента – хора с трайни увреждания да продължават 
да се преосвидетелстват периодично, макар че състоянието им няма как да се подобри - това са самите ТЕЛК-комисии и 
НОИ.  
Понякога при повторно минаване на ТЕЛК без да има подобряване на състоянието, излиза решение за по-нисък процент 
изгубена работоспособност, а при изтекъл ТЕЛК могат да паднат под 50%, поясни Капка Панайотова в предаването „Преди 
всички“. 
Предложението да има пожизнен ТЕЛК Панайотова определи като „добро начало, но много далеч от необходимото, което 
трябва да се случи“. 
Отменената индивидуалната оценка на потребностите е ключът към всичко, смята Капка Панайотова. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Дигитализация и женско предприемачество – възможностите у нас 
Защо ЕС счита за важно да подкрепи бизнес дамите 
Ние сме тук в България и оставаме, каквото и да се случи 
Бъдещето на бизнеса на високи токчета или по какъв начин дигитализацията може да подкрепи женското 
предприемачество. 

https://bnr.bg/horizont/post/101493928/tristraniat-savet-obsajda-promeni-v-naredbata-za-medicinskata-ekspertiza
https://bnr.bg/post/101493957/kapka-panaiotova
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Какъв е потенциалът за развитие на женското предприемачество в България, как да бъде увеличена предприемаческата 
активност сред жените и защо това е важно? 
Европейската програма “Еразъм +“ дава възможност да бъдат обучени европейките, дръзнали да развиват свой бизнес, 
затова как той да стане по-успешен и как да порасне по-бързо. 
УНСС е ангажиран с разработването на учебна програма, с която да бъдат постигнати тези цели. 
Темата коментира в “Нашият ден“ доц. Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество към УНСС. 
“Учебната програма, която ние разработваме съвместно с няколко партньори от шест страни, се стреми да даде знания на 
жени, които нямат голям опит в дигитализацията на отделни дейности на своето предприятие, да научат в един кратък 
срок това, което ще ускори внедряването на дигитални технологии. Но по-важното е, че това ще доведе до повишаване на 
приходите и от там печалбите в техните предприятия." 
Защо ЕС счита за важно да подкрепи бизнес дамите 
"Възможността ни беше дадена от Ключова дейност 2: “Образование на възрастни“, където по инициатива на партньорите, 
с които работим се насочихме към тази важна тема. 
Една от темите е женското предприемачество поради исторически формиралото се по-малко присъствие на жените в 
бизнеса и дигитализацията, която трябва да се случи във всяко едно предприятие, независимо дали е ръководено от мъж 
или от жена. 
Именно важността и на двете теми ни накара да направим консорциум от неправителствени организации, подкрепящи 
жените и предприемачеството, фирми, които са повече специалисти в дигитализацията и в мениджмънта на малки 
предприятия, също така и изследователи в областта на предприемачеството и в частност женското предприемачество 
Конкретните партньори работим с италианска консултантска компания, подобна на структура в Австрия. Център за 
изследвания и политики в областта на предприемачеството в Загреб, Хърватска, Харповския политически институт, където 
имат много добри традиции в управлението на проекти. Наш партньор е и Асоциацията на гръцките жени предприемачи 
в Солун. Допълвайки се и с експертите от Балтийския регион в Латвия, съчетаваме разнообразие на опит и знания, които 
доведоха до създаването на една учебна програма – може би първа по своя характер. 
Проблемът ще бъде сега тя да се доразвие и популяризира и приложи на практика." 
Информация за предстоящите обучения 
"След като вече оформи своя първи продукт, проектът възнамерява да я популяризира програмата чрез свой уебсайт, към 
който ще има линк в страницата на УНСС. 
Отделно с партньорите ни от Италия сме предвидили да разработим страница във Фейсбук." 
Темата коментира в “Нашият ден“ и Ива Владимирова, основател на мрежата за женско предприемачество „Бизнес на 
високи токчета“. 
Новите технологии 
“Видя се, че подготвените хора за употреба на дигитални технологии много по-лесно и без стрес успяха да преминат през 
пандемията. Докато при други се наложи да преминават в движение. 
Жените се справиха доста добре, когато се случиха нещата с пандемията, те реагираха светкавично и успяха да прехвърлят 
своите бизнеси онлайн. 
Но се видя, че има и много пропуски, за които има нужда да се работи." 
Подкрепа на жените в предприемаческите усилия 
"Изключително щастлива съм, че направихме партньорство с УНСС и сме акредитирани партньори по този проект. Тъй като 
това отнема и финансови средства на много от дамите. Да не забравяме, че освен в бизнеса те трябва да инвестират и в 
своите нови знания, така че една такава програма е много добре дошла за тях. 
Поне от гледна точка на това, че когато трябва да спасяваме бизнеса и още не сме се развили, да можем да допълним чрез 
такава програма знанията си. 
В нашата организация подпомагаме жените и чрез полезни контакти, сдружения и консорциуми, които правим. Освен това 
правим и много съвместни срещи, на които те да могат да разкажат за своите постижения и да споделят своите проблеми." 
В колко градове на страната има членове организацията 
"Имаме членове почти от цялата страна. Но към момента представителства имаме в Пловдив, Варна и Шумен. Предстои 
да открием Петрич и Видин. 
Щастлива съм, че към нас е и “Клубът на младите дами в бизнеса“ и всъщност това най-много ме радва, защото имаме 
вече приемственост – младите могат да се учат от опита на успелите дами или преминали по този път и няма нужда сами 
да се блъскат по попрището, което започват. 
Факт е, че предприемачеството у нас започна да се развива по-късно, нямаме това наслагване в поколенията. Когато аз 
започвах собствен бизнес, се учехме на свой гръб, нямахме опита, от който да почерпим.  Докато сега те имат тази 
възможност и се радвам, че те са много активни и приемат подадената от нас ръка. Правим менторски програми, за да 
можем да ги подкрепим." 
Първото хоро на високи токчета 
"Това е едно продължение на започната кампания от нас “Горда съм българка“. Точно по време на пандемията ние 
заявихме – “Ние сме тук в България и оставаме, каквото и да се случи“. 
На 12 септември ще има Фестивал “Горда съм българка“, на който ще осъществим първото хоро на високи токчета." 
Чуйте разговора в звуковия файл. 
 
√ Един инженер логистик на края на света 
Петър Сапунджиев разказва за работата си на Българската антарктическа база  

https://bnr.bg/post/101493515/jenskoto-predpriemachestvo-kak-se-podkrepa-u-nas
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Колко е сложна работата на логистиците и инженерите на антарктическата ни база на остров Ливингстън, можете да си 
представите, като знаете как у нас прекъсване на кабел или захранване оставя населени места без ток за часове наред. А 
какво означава авария в антарктически условия? 
Пък и как се живее месеци наред на такова изолирано място, отдалечено на хиляди километри от всяко населено място? 
За всичко това става въпрос в събитието на Рацио „На края на света“, на което д-р Стефан Велев ще разкаже за миналото 
на ледения континент, когато той е бил покрит с разнообразна растителност, сред която са бродили и динозаври. Д-р 
Албена Атанасова ще сподели опита си на единствен лекар на антарктическата база. 
А дни преди събитието, един от инженерите логистици в екипа, Петър Сапунджиев, който отговаря за енергийната система, 
транспортната техника, инсталирането и поддръжката на всевъзможна научна апаратура, запознава с работата си. 
Като полеви асистент, Сапунджиев е бил част от палаткови лагери, където експериментира с преносими соларни системи. 
Заедно с другите инженери успява да превърне Българската база в една от малкото използващи основно соларна и вятърна 
енергия. 
Той е инженер по електроника, занимава се с алпинизъм и планинарство и е част от няколко антарктически експедиции. 
Заедно с другите инженери успява да превърне Българската база в една от малкото използващи основно соларна и вятърна 
енергия и разказва за живота в базата на остров Ливингстън. 
Петър Сапунджиев е част и от последната до момента 29-а Българска антарктическа експедиция, която беше отложена 
заради положителни проби за Covid-19 на част от екипажа на кораба, който трябваше да превози експедицията от Чили до 
Антарктида. А съставът беше сведен до шестима души, необходими за поддръжката на базата ни „Св. Климент Охридски” 
на остров Ливингстън, която нямаше да издържи, ако беше останала необитаема за повече от година на антарктическия 
климат. 
Чуйте Петър Сапунджиев, който разказва какво го кара да се подготвя за следваща експедиция, веднага след като се върне 
от ледения континент. 
 
√ Гражданите на Русия, Испания и Кипър със специален режим на влизане в България  
Гражданите на Русия, Испания и Кипър ще влизат в България след представяне на цифров Covid сертификат за изследване 
или равносилен на него документ за отрицателен PCR тест, проведен до 72 часа преди влизане у нас. 
Това гласи заповед на Здравното министерство. Тя ще влезе в сила на 8 юли. 
В случай на влошена епидемична обстановка в изброените държави спрямо гражданите ще се прилагат специфични 
противоепидемични мерки, се казва още в заповедта. 
 
√ ЕК: Изпратеният от българското правителство план за възстановяване не е окончателен, а актуализиран проект  
Планът за възстановяване и устойчивост, изпратен от българското правителство до Европейската комисия, не е 
окончателен, а само актуализиран проект, съобщи за „Хоризонт“ говорител на Комисията по повод вчерашното изказване 
на вицепремиера по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. 
Той заяви, че българският план, който бе ревизиран и променен от служебния кабинет, вече е изпратен в Европейската 
комисия за предварително одобрение. 
„Все още не сме на етап за извършване на официална оценка на българския план“, каза говорителят и допълни, че 
Комисията ще продължи да работи усилено с властите в София, за да им помогне да изработят план с високо качество. 
България е от малкото страни от ЕС, които все още не са изпратили в Комисията окончателен национален план за 
възстановяване и развитие. 
 
√ Ана Паула Закариаш: Отрицателната нагласа към ваксинирането отличава България от другите в ЕС  
Репортаж на Ангелина Пискова в предаването ''Нещо повече'' 
Отрицателната нагласа към ваксинирането отличава България на фона на други европейски страни, заяви в интервю за БНР 
държавният секретар по европейските въпроси на Португалия Ана Паула Закариаш. 
„И доколкото разбирам, в България хората не искат да се ваксинират, защото не вярват на ваксините или се боят от 
последствията или симптомите. Президентът на България каза преди няколко дни, че това е голям проблем за България. 
А имат ваксините. Защото явно ваксинирането не е част от културата там“, посочи Ана Паула Закариаш. 
В Португалия, където ваксинирани са над 36 процента от населението, вечерен час от 11 вечерта до 5 сутринта ще бъде 
въведен от 9 юли в Лисабон, Порто и още 43 общини в страната. Вечерен час беше в сила в Португалия и през изминалия 
уикенд. 
Целта е да се ограничи разпространението на Делта вариантът на вируса, след рязък скок в новите случаи през последните 
седмици. 
 
√ Между 800 и 1500 са засегнатите фирми от кибератаката срещу компанията "Касея"  
Между 800 и 1 500 фирми са засегнати от хакерската атака срещу американската ИТ компания "Касея", заяви 
изпълнителният ѝ директор Фред Вокола. Според него е трудно да се оцени точният мащаб от случилото се, тъй като 
пострадалите фирми, са главно клиенти на клиентите на компанията. 
 "Касея" предоставя софтуер на компании, които обслужват други по-малки фирми, които нямат възможност да поддържат 
собствен ИТ отдел. Голяма част от поразените от атаката са дребни бизнеси като зъболекарски кабинети или счетоводни 
къщи, но например в Швеция стотици супермаркети бяха принудени да затворят след като касовите им апарати излязоха 
извън строя, а в Нова Зеландия десетки училища и детски градини се оказаха без достъп до интернет. 

https://bnr.bg/post/101493389
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Хакерите поискаха откуп от 70 милиона долара, за да възстановят блокираните данни, макар че техен представител заяви, 
че са готови и да преговарят. Изпълнителният директор на "Касея" обаче отказа да потвърди дали ще води подобни 
преговори.  
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев: Нито политици, нито бизнесмени са затворени за корупция, въпреки че някои го заслужават  
Необходими са законодателни реформи, за да могат прокурорите и съдебната система да работят по-ефективно. 
Гласоподавателите трябва да изпратят ясно послание, че искат в политиката хора, които не мислят единствено за личния 
си интерес. Това заявява в интервю за швейцарското издание „Блик“ премиерът Стефан Янев. 
Той посочи, че българите са наясно, че корупцията е голям проблем от години. 
„Много политици не правят нищо по въпроса и дори когато медиите изнасят нарушения, обвинението често е 
неактивно. В България нито политици, нито бизнесмени са затворени за корупция, въпреки че някои го заслужават“, 
заяви служебният премиер. 
На въпрос какво прави той като премиер, Янев отговаря, че основната му задача е да организира предстоящите 
парламентарни избори на 11 юли. 
„Трудно ми е да допринеса с нещо значимо за толкова кратко време. Опитвам се да убедя хората да упражняват 
своите демократични права“, заяви премиерът. 
Попитан дали финансирането от ЕС е контрапродуктивно, защото захранва корумпираната система, Стефан Янев отговаря: 
„Много сме благодарни за тези пари. Първоначално българите смятаха, че европейците ще се грижат за това как се 
изразходват парите. Но се оказа, че всяка държава носи отговорност за това. Всъщност днес мнозина вярват, че 
европейските пари не са изразходвани добре и това е довело до корупция“. 
 
√ Външният министър: Имаме двойно повече секции в чужбина от изборите на 4 април  
Служебният министър на външните работи Светлан Стоев представи актуална информация за организацията на изборите 
зад граница. 
Може да се каже, че в момента имаме двойно повече секции от последните избори на 4 април, заяви Стоев. Сроковете 
и ангажиментите на министерството са едни и същи, така че това за министерството означаваше двойно повече 
работа и напрежение за дипломатическите ни представителства зад граница, обясни той. 
Гарантирането правото на вот на българските граждани в чужбина си остава основна наша цел, допълни министърът. 
При подготовката имахме нови моменти - нов Изборен кодекс, отпадането на ограниченията за брой секции в държавите 
извън ЕС, провеждане на избори на места, където през последните 5 години е имало повече от 100 избиратели, обясни 
министър Стоев. 
Има няколко посолства с максимална натовареност за вота в чужбина. Най-голям брой секции са разкрити в Турция, 
значително увеличение има и в Гърция със секции включително по островите, което ще даде възможност българите 
на почивка да гласуват. В Германия има безпрецедентен брой секции - 117. 
Много малко са отказите от държави за създаване на секции и те са свързани предимно със сигурността. Към днешна дата 
всички 421 машини са доставени в чужбина и започва доставката им по секции. Ако се наложи промяна на адресите на 
секции - ще бъде веднага съобщено на сайта на МВнР, подчерта министърът. 
Какво очакваме да се реши в спешен порядък от ЦИК: 

• На първо място - да се определи окончателният състав на секционните комисии 

• Второ - хората, които ще заминат, да бъдат подготвени за работа с машините. До момента те не са минали никаква 
подготовка и няма никакви методически указания 

Разликата в положителен аспект от последните избори е противоепидемичната обстановка и ограниченията, които са по-
малко, допълни Стоев. 
Ако искаме съвременен Изборен кодекс, е крайно време да се съобразим с препоръките на международните 
наблюдатели, подчерта министър Стоев. 
В брифинга участва и ръководството на Работна група "Избори" в Министерството на външните работи - председателят ѝ 
и постоянен секретар на министерството Иван Кондов и заместник-председателят на групата Калин Анастасов. 
Разкрити са 782 секционни избирателни комисии, а 68802 заявления са подадени, заяви Иван Кондов. 
Изпитваме затруднение във Великобритания, Германия и САЩ при съставяне на СИК, обясни Анастасов. 
Не сме получили разрешение от Куала Лумпур и в по една секция в Манхайм и Щутгарт. 
4262 е общият брой членове на СИК зад граница. 55 СИК са с 3 члена, 507 с 5 члена, 209 със 7 и 11 с 9 члена. 
Във Великобритания няма да бъдат изпратени членове на СИК от България заради въведената там 10-дневна карантина. 
421 машини са доставени за изборите в чужбина, каза Кирил Анастасов, ръководител на работната група. В 148 секции ще 
има по две машини съгласно решение на ЦИК, а в 125 ще се гласува с една машина. 
Общо 9 тона машини са доставени за гласуване в чужбина от администрацията на МВнР. Пренесени са и над 10 тона 
изборни книжа и бюлетини. 
В Испания са доставени 58 машини в 31 секции, в Германия в 56 секции от общо 115 ще се гласува с машини. Най-далечните 
точки за доставяне са САЩ, Канада и ОАЕ. 
Изборите в Сан Франциско ще завършат най-късно, а най рано ще започнат в Окланд. 
Представителите на МВнР съобщиха още, че има десетки отказали се за комисии, поради запълване на местата с 
представители на политически сили. В резултат на това цари огромно възмущение сред общностите в чужбина. 

https://bnr.bg/horizont/post/101493440/hakeri-poiskaha-70-mln-otkup-sled-petachnata-kiberataka
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Много малко от нещата, които МВнР е предложило на ЦИК за промени в Изборното законодателство, са взети под 
внимание. ЦИК е политически орган и много пъти обсъжданията там не са каквито трябва. Ако се вземат предвид 
препоръките на международните наблюдатели е време ЦИК да стане професионален, а не политически орган, каза 
министърът. 
 
√ Ново мобилно приложение на Здравната каса от днес 
Ново мобилно приложение на Здравната каса започва да работи от днес. 
Всеки здравноосигурен, след идентификация чрез уникален код за достъп на НЗОК, персонален идентификационен код на 
НАП или електронен подпис, ще може да получава на телефона си информация за извършени медицински дейности или 
изписване на лекарства, напълно или частично заплащани от НЗОК, или за прекратен договор с личния лекар. 
От следващата седмица в приложението ще има нов бутон "не съм аз", в случай че бъдете известени за услуга, която не 
сте използвали. 
Приложението ще подава информация и за личните лекари, които са прекратили практиката си. Съобщенията са 
безплатни. 
 
√ СЗО: Цената на прибързано връщане към нормалното ще бъде висока  
Държавите трябва да бъдат по-внимателни и да забавят облекчаването на карантинните мерки, заяви директорът на 
програмата за спешни случаи към Световната здравна организация Майк Райън. Нищо не е свършило, предупреди 
експертът. 
Той изнесе данни според, които в държавите от Северна и Южна Америка новите случаи на седмична база са над милион. 
В Европа случаят не е по-различен - около половин милион души се разболяват за същия период. 
Райън добави, че Световната здравна организация изпитва все повече затруднения и по отношение на финансирането, 
което допълнително спъва борбата с пандемията. 
"Мисля, че направихме много прибързано връщане към нормалността и мисля, че ще си платим цената за това. 
Защото по отношение на ваксинацията не сме на правилното място, вариантите на вируса циркулират и не сме 
защитили достатъчно хора. И честно казано, смятам, че трябва да намерим изход, защото иначе бързо вървим към 
епидемиологична ситуация и рисковете, свързани с нея.", заяви Майк Райън. 
 
√ Летищата във Варна и Бургас получиха акредитация за въглеродни емисии 
Те са сертифицирани от Международния съвет на летищата - Европа и WSP сертифициращия и независим проверяващ 
орган. Документът е признание за действията на двете летища за картографиране и намаляване на въглеродните емисии 
- част от поетите ангажименти на глобалната летищна индустрия срещу климатичните промени. 
Акредитацията за въглеродни емисии е единствената институционално одобрена, глобална програма за сертифициране 
на управлението на въглеродния отпечатък на летищата по света. Оценката е независима и признава усилията за 
управление и намаляване на въглеродните емисии чрез 6 нива на сертифициране: „Картографиране“, „Намаляване“, 
„Оптимизация“, „Неутралност“, „Трансформация“ и „Преход“. След достижението на акредитация Ниво 1: 
„Картографиране“ през 2019 година, летищата във Варна и Бургас работиха за намаляване на въглеродния отпечатък и 
новата им цел е до 2030 г. да задържат емисиите на въглероден диоксид на нивата от 2015 г. В момента това се постига 
чрез широк спектър от специфични енергоспестяващи мерки и използване на възобновяеми енергийни източници. 
Летище Варна и Летище Бургас вече си поставиха ясна цел да достигнат Ниво 3: „Оптимизация“ чрез по-добро управление 
на потреблението на електроенергия и горива, на отпадъци и опасни товари. Затова през следващите няколко години 
летищата ще направят сериозни инвестиции в проекти за подмяна на осветителните механизми и фотоволтаични 
инсталации. Чрез различни промоционални мерки, компанията активно ангажира своите служители, гости на летищата, 
партньори и други заинтересовани страни, за да ги приобщи към поставената цел, чрез ежедневен индивидуален и 
колективен принос към отговорно използване на енергия, горива и вода. 
 
√ По пътя към ЕС: Какви са шансовете за стартиране на преговорите с РСМ до края на годината?  
Добросъседството е един от пътищата за приобщаване на страните от Западните Балкани към ЕС - това е позицията на 
премиера Стефан Янев на Срещата на върха на Берлинския процес. Междувременно от ЕК призоваха Скопие да започне 
преговори до края на годината. 
Според външния ни министър Светлан Стоев Скопие трябва да убеди не само европейските партньори, но и София, че има 
желание за решаване на проблемите, които съществуват в момента. Какви са шансовете за стартиране на преговорите с 
Република Северна Македония по време на Словенското председателство до края на годината? 
Двамата стари приятели - Зоран Заев и бившият гръцки премиер Алексис Ципрас, които подписаха Преспанското 
споразумение през 2018-а, отправиха поредния силен призив Скопие да започне преговори с ЕС на "Преспанския форум" 
в Охрид. 
"България трябва да изпрати посланието, че можем да изградим бъдещето на европейските Балкани заедно, а не един 
срещу друг", каза Алексис Ципрас, министър-председател на Гърция (2015-2019 г.). 
И без България да оспорва съвременните реалности, премиерът Заев очертава червени линии у дома, бранейки се от 
опозицията. 
"Во Бугария не разговаряфме за македонскиот язик и за македонскиот идентитет", заяви Зоран Заев, министър-
председател на Република Северна Македония. 
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Споразумението, след което Македония се преименува в Република Северна Македония, стана факт след Договора с 
България от 2017-а. Гърция е категорична, че югозападната ни съседка трябва да реши всички спорове със съседите си. 
"Бих искал тази страна да стане член на ЕС, но тя трябва да уважава съседите си и споразуменията, които е 
подписала", отбеляза Костас Власис, зам.-министър на външните работи на Гърция. 
Именно от Охрид Америка също призова за начало на преговори със Скопие. 
"Настоящата блокада пред евроинтеграцията на Скопие вреди на доверието в ЕС и изпраща погрешен сигнал към 
Западните Балкани, че ЕС напуска региона", посочи Филип Рийкър, помощник държавен секретар по европейските и 
евразийски въпроси на САЩ. 
Експерти очакват Словенското председателство на Съвета на ЕС да продължи усилията на португалското. 
"Комисията е напълно ангажирана с това, да отбележим напредък в процеса на разширяване, отваряйки преговорния 
процес с Албания и Република Северна Македония", каза Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия.  
"Македонската и българската страна ще трябва да се приближат в своите позиции. И тук има няколко конкретни стъпки, 
които Заев и Янев уточниха. В момента се очаква от македонската страна да изпълни първите две от тези пет набелязани 
от двамата премиери мерки", обясни Весела Чернева, Европейски съвет за външни отношения. 
 

 
 
Сред условията са: Скопие да уведоми ООН, че името на страната се отнася до политическия субект и да снеме 
малцинствените си претенции. И гаранции, които да залегнат в Преговорната рамка за изпълнение на Договора за 
добросъседство от 2017-а. 
"Трябва да има показани или доказани действия от страна на РСМ, за да бъдат убедени европейските партньори, но 
и включително държавата-членка България, че те имат желание и по двустранна линия да решават проблемите", 
изтъкна Светлан Стоев, служебен министър на външните работи. 
Позицията ни е одобрена от Парламента през 2019-а. 
Промяна в българската позиция по еворинтеграцията на Скопие ще изисква корекция в Рамковата ни позиция от 2019 г., 
приета от Парламента. За целта ще трябва ново Народно събрание. И което е по-важното - обществен консенсус. 
 



11 

 

 
 
А такъв засега няма: 70% от българите, според проучване на "Галъп", са против отстъпки пред Скопие. 
 
√ ЕП ще гласува резолюция, в която призовава за незабавно приемане на България в Шенген 
Европейският парламент ще гласува тази вечер резолюция, в която отново ще призове за незабавното приемане на 
България и Румъния в Шенген. 
Европейската комисия също излезе с позиция миналия месец, че двете страни трябва да станат част от Шенгенското 
пространство. 
Окончателното решение за това трябва да бъде взето от държавите-членки на ЕС. 
Европейският парламент изслушва днес премиера на Словения Янез Янша, който ще представи приоритетите на 
словенското председателство. 
Очаква се евродепутати от групата на "Зелените" да организират пред парламента в Страсбург протест срещу Янша, срещу 
когото има обвинения за опити за упражняване на натиск върху медиите. 
 
√ Шарл Мишел с предупреждение към Беларус заради наплива на мигранти  
ЕС осъжда решението на Беларус да позволи на нелегални имигранти да преминават границата с Литва, като отговор на 
санкциите, които Брюксел наложи на Минск. Това заяви председателят на Европейския съвет Шарл Мишел часове преди 
да отлети за Литва, където заедно с премиера на страната ще посети граничните райони. 
От петък в страната е обявено извънредно положение заради наплива на мигранти, предимно от Ирак. Само за няколко 
дни, през граничната полоса, с дължина 679 км, са преминали 560 души. 
"Ние сме пределно ясни - в Съвета категорично осъждаме всички опити за използване на нерегламентирана и 
нелегална миграция като инструмент за оказване на натиск върху държавите-членки на Европейския съюз. Ще 
потвърдя пълната солидарност на Съюза в готовността му да мобилизира целия ресурс, и по-конкретно Фронтекс. 
Ще видим какво може да се направи.", каза Шарл Мишел. 
 
Investor.bg 
 
√ Одобрени са 24 проекта на стойност 107 млн. лв. на „Напоителни системи“ 
Финансирането е по подмярка 4.3 от ПРСР  
Общо 24 проектни предложения на „Напоителни системи" ЕАД на обща стойност 106 979 203,05 лв. са одобрени за 
финансиране по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или 
адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) (2014-2020 г.), 
съобщават от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).  
Проектите са подадени преди една година, а тяхното разглеждане и оценка приключи в петък миналата седмица. 
С изпълнението на проектите ще бъде извършена реконструкция, рехабилитация и модернизация на хидротехнически 
съоръжения, главни напоителни канали, магистрални канали, деривационни канали, напорни водопроводи, 
тръбопроводи, изравнители и дюкери, разположени на територията на цялата страна. 
Това ще спомогне и за ефективно използване на водните ресурси чрез въвеждането на нови технологии, за намаляване на 
загубите на вода в селското стопанство и повишаване качеството на услугите, предоставяни на земеделските 
производители. 
В началото на месеца МЗХГ увеличи с близо 5 млн. лв. бюджета по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 
стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. 
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С допълнителния финансов ресурс ще се осигури възможност за подпомагане на още общо 158 проектни предложения, 
които отговарят на условията за административно съответствие и допустимост и са получили до 26,83 точки по критериите 
за оценка. 
 
√ Какво означава ескалацията на спора в ОПЕК+ 
Ако и през август се прилагат юлските квоти, това може да създаде недостиг, което може да насърчи цената до 80 
долара за барел  
В рамките на спора между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства за разширяване на производството на 
петрол, който продължава от дни, не се задава решение. Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) 
прекъсна преговорите и отложи срещите, насрочени за началото на седмицата, за неопределено време, предава Ройтерс. 
В резултат на това цените на петрола се повишиха значително: цената на петрола от сорта „Брент“ се повиши с един 
процент до малко под 77 долара за барел (около 159 литра). Американският WTI поскъпна с 1,2% до над 76 долара за 
барел. 
Първоначално сделката беше насрочена за миналия четвъртък. Предвидено бе постепенно производството на петрол от 
разширения съюз ОПЕК+ да се разшири с около два милиона барела на ден, постепенно през следващите пет месеца. През 
август 23-те членове на ОПЕК+  искаха да вкарат на пазара още около 0,4 милиона барела на ден. 
Но Абу Даби продължава да настоява за коригиране на индивидуалните квоти за добив. Те се изчисляват въз основа на 
производството на петрол през октомври 2018 г. Емирствата искат да гарантират, че квотите ще се изчисляват на базата на 
април 2020 г. Това би позволило на страната да добива значително повече, но други страни биха били в неравностойно 
положение. Енергийният министър на ОАЕ Сухеил ал Мазруи се съгласи да подкрепи плана за увеличаване на 
производството на петрол до края на годината и да удължи сделката до края на 2022 г. само при условие, че базовото ниво 
на производството за страната ще бъде увеличено - от 3,2 милиона б/д до 3,8 милиона б/д. Това ще им позволи 
допълнително да увеличат производството на петрол с 0,6 милиона барела на ден в рамките на пет месеца.  
ОАЕ са четвъртият по големина производител на петрол в ОПЕК, емирствата разполагат с едни от най-значителните 
производствени мощности, почти една трета от които не работят, въпреки че поддържането им в работно състояние 
изисква постоянни инвестиции. 
Освен това Абу Даби прилага план за увеличаване на производствения капацитет с 1 милион б/д до 5 милиона б/д до 2030 
година. Но искането на емирствата не беше удовлетворено, макар страните от ОПЕК+ да са проявили разбиране. 
Освен това Обединените арабски емирства се съпротивляват на изкуственото ограничаване на производството на петрол 
до края на 2022 г. - ключово искане, отправено от саудитския министър на петрола принц Абдулазис бин Салман. 
Последицата от спора в ОПЕК: колкото по-дълго продължава той, толкова по-вероятно е квотите за добив, валидни за юли, 
да се прилагат и през август. 
В този случай много анализатори се опасяват от недостиг на пазарите на петрол и увеличение на цената към 80 долара за 
барел. Японският мениджър на активи MUFG беше представил предварително този сценарий с вероятност от 20 процента: 
„На теория това означава допълнителен потенциал за повишаване на цената на петрола, който от своя страна вероятно ще 
подсили допълнителния инфлационен натиск в световен мащаб“. 
Възможните сценарии  
Резултатът от преговорите представлява значителен провал за картела. Отношенията между двата основни члена на 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) се влошиха до такава степен, че не беше възможен какъвто и да 
било компромис. Това вреди на имиджа на групата като отговорен лидер на петролния пазар, издигайки призрака на 
разрушителната ценова война, която предизвика безпрецедентни колебания в цените през първите месеци миналата 
година. 
Американското правителство се опитва отново да съживи прекъснатите преговори. „Ние не участваме в тези преговори, 
но правителствените служители са разменили мнения със съответните столици, за да настояват за компромисно решение, 
което ще позволи на предложеното увеличение на производството да бъде наложено", каза говорител на президента във 
Вашингтон в понеделник. 
„Съединените щати наблюдават отблизо преговорите в ОПЕК+ и тяхното въздействие върху глобалното икономическо 
възстановяване от пандемията на коронавируса. Необходими са стабилни условия на петролния пазар, за да започне 
икономическото възстановяване от пандемията“, заяви съветникът на американския президент Джо Байдън, който не е 
пожелал да бъде назоваван. 
В средносрочен план една постоянна блокада на дейността на алианса ОПЕК+ също така може да предизвика колапс на 
картела. MUFG оценява вероятността за такъв сценарий на пет процента. „В този малко вероятен случай съществува риск 
от неправилна обработка на производствения лимит“. Пазарът би бил изправен пред пренасищане с петрол - и цената 
вероятно ще спадне.  
Не за първи път преговорите в ОПЕК се разпадат и предизвикват хаос на пазарите. През март 2020 г. преговорите се 
провалиха поради спор между Русия и Саудитска Арабия - това предизвика исторически ценови срив. 
Но шокът от тогава все още е пресен. Поради това анализаторите от MUFG очакват: „Типичният модел на спорове и 
компромиси задържаше ОПЕК+ през годините“. Решението все още е вероятно, казват от организацията. 
Но спорът разкрива, че ОПЕК е единен по време на кризата, но когато цените на петрола са високи, често избуяват различни 
интереси. Ойген Вайнберг, главен анализатор за суровините в Commerzbank, казва: „Веднага щом цените се повишат, 
различията между членовете се увеличават и дисциплината за добива намалява“. Във всеки случай инвеститорите трябва 
да се подготвят за по-нестабилни пазари на петрола, казва той. 
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√ Борис Джонсън планира да премахне социалното дистанциране в Англия от 19 юли 
Окончателното решение ще бъде потвърдено на 12 юли 
Премиерът на Великобритания Борис Джонсън обяви планове за прекратяване на социалното дистанциране и 
ограниченията на капацитета на обществените места в Англия от 19 юли, като заяви, че хората трябва да се научат да 
живеят с коронавируса, съобщава Bloomberg. 
Защитните маски за лице ще отпаднат като задължителна мярка, като правителството вече няма да съветва хората да 
работят от вкъщи. 
На онази част от бизнеса, която остава за момента затворена, ще ѝ бъде разрешено да отвори отново, включително 
нощните клубове, като повече няма да се изискват доказателства за ваксинация или COVID тестове преди влизане. 
Окончателното решение ще бъде потвърдено на 12 юли.  
Броят на заразените обаче се очаква да нараства, тъй като мерките постепенно отпадат, смятат от правителството. Въпреки 
това не се прогнозира нивото на новозаразени да достигне стойностите отпреди старта на ваксинационната кампания. 
Състезание с ваксини 
Великобритания се надпреварва да ваксинира населението си срещу бързо разпространяващия се делта вариант на 
вируса; 64% от възрастните вече са получили по две дози от ваксината до момента. Тази цифра не е достатъчна обаче за 
някои учени, които предупреждават, че премахването на почти всички ограничения сега - когато милиони все още не са 
напълно имунизирани - може да се окаже опустошително. 
Джонсън обяви, че програмата за ваксиниране ще бъде ускорена за хора на възраст под 40 години, намалявайки интервала 
между дозите от 12 седмици на осем. Хората все още ще бъдат задължени по закон да се самоизолират, ако дадат 
положителен резултат при тестване за коронавирус. 
Премиерът сигнализира за намерението си да позволи на напълно ваксинираните хора, които са идентифицирани като 
контактни на заразени с Covid-19, да бъдат освободени от задължителната карантина. 
Правителството също така работи с туристическата индустрия, за да премахне необходимостта хората, които са получили 
по две дози от ваксината, да бъдат поставяни под карантина при връщане от държава, включена в списъка с рисковите 
страни. 
Последният етап от плана на правителството беше отложен с четири седмици миналия месец, за да позволи на повече 
хора да бъдат ваксинирани, решение, което според правителството е спасило още хиляди животи. 
Без повече ограничения 
Новите правила сигнализират, че вече няма да има ограничения относно социалните контакти; в момента събиранията на 
закрито са ограничени до шест човека, докато на открито лимитът е до 30 души. 
Няма да има повече ограничения за броя на гостите на събития като сватби и погребения, а правилото за социално 
дистанциране „един метър плюс“ ще бъде отменено навсякъде, с изключение на някои видове обекти. 
Всички ограничения на капацитета в театрите, спортните и концертните зали ще бъдат премахнати. 
 
Банкеръ 
 
√ Спад в производството и доставките на ел. енергия и твърди горива  
Намалява производството на енергийни продукти през април спрямо март тази година, показват данните от Националния 
статистически институт. Краят на отоплителния сезон и задържането на процеса на възстановяване са сред факторите за 
това. 
Най-голямо е намалението при производството на 
безоловен бензин – 
с 45.1% до 62 хил. тона. Показателят отново се връща назад след като през март за пръв път от седем месеца премина 
границата от 100 хиляди тона на месец.  
При производството на дизелово гориво има свиване спрямо март с 32.7% до 169 хил. тона и се връща на нивото от януари. 
И така отново производството е под двеста хиляди тона, както и в последните седем месеца.  
Намаление има и при производството на пропан-бутанови смеси - с 28.6% до 5 хил. тона през април. Числата обаче 
показват, че след скока през март до 7 хил. тона, има отстъпление до нивото от първите месеци на тази година. 
По-малко е производството и на електроенергия, и на твърди горива през април спрямо март тази година. 
Без изменение е производството на природен газ 
(общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на националните граници, включително офшорното 
производство) -  3 млн. куб. метра, колкото беше и през февруари и март. И това е най-ниският добив в последните 
дванадесет месеца, показват числата от статистиката.  
Явно производството и търговията не успяват да се възстановят на очакваните нива, а и хората все още не пътуват толкова 
активно с личните автомобили въпреки разхлабването на някои от противоепидемичните мерки. 
Изследването на енергийните продукти се провежда месечно и осигурява информация за производството и доставките за 
страната на основни енергийни продукти - електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. То обхваща 
производители, вносители и износители на енергийни продукти. Основните наблюдавани показатели са производството 
и доставката на енергийни продукти 
Доставки на енергийни продукти  
Въпреки спада в производството, през април спрямо март тази година нарастват доставките на безоловен бензин – и то с 
40% до 49 хил.  тона, и на дизелово гориво - с 31.5% до 217 хил. тона (за трети пореден месец). 
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Намалява търсенето и съответно доставките на твърди горива - с 8.7% до 1.91 млн. тона, на пропан-бутанови смеси - с 8.1% 
до 34 хил. тона, на природен газ - с 22% до 294 млн. куб. метра и на електроенергия - с 14.4% до 2847 ГВтч. 
 
√ Берлинският процес - символ на добрата воля на Западните Балкани  
"Пандемията, причинена от COVID-19, нейните последици, както и предизвикателствата пред сигурността промениха 
много нашия живот, чувството за предвидимост и идеята за перспектива и сигурност" - обяви министър-председателят 
Стефан Янев. Той добави, че в това време на предизвикателства, Берлинският процес е показал капацитета си да устои и 
да се превърне в добър пример на споделени ценности и положителен опит, символ на добрата воля на Западните Балкани 
да намерят пътя си към обединеното европейско семейство чрез преодоляване на различията и изграждане на доверие в 
полза на техните общества и на Европа като цяло. 
Изказването си министър-председателят Стефан Янев направи по време на видеоконферентна Среща на върха на 
Берлинския процес, открита от канцлера на Германия Ангела Меркел. 
„Ние вярваме, че европейската перспектива продължава да бъде ключов двигател за трансформацията в Западните 
Балкани“, каза още премиерът.  
Германия пое функциите на председател на Берлинския процес и декларира готовност за надграждане на постигнатото от 
предходните председателства, като продължи изпълнението на набелязаните за региона приоритети в посока 
приобщаването му към европейските норми и стандарти. 
Пред лидерите българският премиер приветства заявената воля от страна на Германското председателство да надгражда 
постиженията на инициативата. По този начин се гарантира продължаването на усилията за справяне с 
предизвикателствата и възможностите за укрепване на европейската перспектива на Западните Балкани. 
Министър-председателят припомни, че през изминалата 2020 година, когато България и Република Северна Македония 
бяха съвместни домакини на Берлинския процес, бяха подписани важни за гражданите на региона документи 
-  Декларацията за изграждане на регионален вътрешен пазар и Декларацията за Зелен дневен ред за Западните Балкани. 
Янев добави, че приобщаването на страните от Западните Балкани към европейското семейство може да бъде постигнато 
именно чрез регионално сътрудничество, в което са залегнали политики за изграждане на доверие, разбирателство, 
укрепване на добросъседските отношения и подобряване на икономическото и социалното сближаване в региона. 
 
√ България няма да въвежда 15% корпоративен данък, увери Василев  
Служебният финансов министър Асен Василев увери, че България няма да въвежда 15% корпоративен данък. Той даде 
извънредна пресконференция по повод твърденията на ГЕРБ, че се подготвя повишаване на данък "печалба", без това да 
е минало през обществено обсъждане. Министърът определи твърденията на бившата управляваща партия като "пълни 
глупости" и "целенасочени лъжи". 
По-рано вчера от партията на Бойко Борисов заявиха, че на 30 юни, като 17 точка от дневния ред, кабинетът е гласувал 
позиция в подкрепа на инициативата на Г7 и едва ли не тайно е подписал предложението за вдигане на корпоративния 
данък. "В България корпоративният данък от години е 10%, за всички работещи това означава минимално 50% увеличение 
на данъка", каза кандидат-депутатът на ГЕРБ Александър Иванов. 
"Минималната данъчна ставка от 15% ще важи само за международни компании, които работят в повече от една държава 
и имат обороти над 750 млн. евро. За нито една българска компания не се отнася това, дори и да имат обороти над 750 
млн. евро. Т.е. оставаме на 10% данък. Ако сте международна компания с оборот под 750 млн. евро, това също не се отнася 
за вас", изтъкна финансовият министър. 
В последния ден на преговори в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) общо 130 
държави и юрисдикции, сред които и България, се присъединиха към предложението за въвеждане на глобална 
минимална ставка на корпоративния данък от най-малко 15 процента. Базираната в Париж организация, която беше 
домакин на двудневните преговори, заяви, че минималният корпоративен данък върху печалбата от поне 15% в световен 
мащаб може да доведе до около 150 млрд. долара допълнителни глобални приходи годишно. Предвижда се минимален 
праг от 15% корпоративен данък за големи международни компании, като авторите на предложението подчертават, че 
настоящата данъчна рамка не е осъвременявана от век и не отразява новите реалности на глобалния и дигиталния бизнес. 
Споразумението няма сила на закон - предстои да бъде приведено в законодателен вид първо на ниво Европейски съюз, 
а после и в националните законодателства, уточни Асен Василев. Затова процесът ще продължи още поне 4 години. 
По-малко от 10 са компаниите, които в момента работят у нас и отговарят на условията за по-високата ставка. Това са 
основно големи търговски вериги и големи мултинационални компании, обясни министърът. 
Той поясни, че разговори за единна корпоративна данъчна ставка се водят от повече от четири години, като идеята е да се 
преустанови избягването на данъци от международните компании, които оперират в различни държави. 
Три европейски страни са против предложението - Ирландия, Естония и Унгария. 
 
√ След като приемем еврото: Цените ще са и в лева още 1 година  
Година след въвеждането на еврото цените в магазините ще бъдат и в лева, и в евро, Това съобщи служебният финансов 
министър Асен Василев. Той коментира плана за въвеждане на еврото у нас, където е заложен индикативен срок 1 януари 
2024 г. Пет месеца преди тази дата цените също ще бъдат в двете валути, за да се избегне изкуствено завишаване на 
цените. 
Двете валути ще са в паралелно обращение един месец, а шест месеца обмяната на лева в евро ще бъде безплатна. 
"Двойното обращение в търговските вериги е един месец и причината за това е, че ако го направим за шест месеца, ще 
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трябва да се води двойно счетоводство от абсолютно всички, като се започне от баничарниците, което ще затрудни и НАП 
и баничарниците", обясни финансовият министър. 
"Не се очаква приемането еврото да генерира инфлация. В държавите, където инфлацията не е задържана изкуствено, това 
не се случва. В България сме във валутен борд. И да искаме, не можем да потискаме инфлацията, тя си върви паралелно 
на еврото. Курсът си остава така, както е записан в БНБ - 1.95583", обясни Василев. 
Министърът коментира пред репортери и обвиненията на строители, че служебният кабинет е "спрял" средствата за 
строежа на магистрала "Хемус". "Платили сме 71% от цената на магистралата, а сме получили 5% завършеност на пътя. 
Мисля, че с останалите 65 процента разплатени можем да работим тази и следващата година. Въпреки това в 
"Автомагистрали" сме оставили почти 100 млн. лв., за да сме подсигурени, че няма причина да се спрат каквито и да било 
плащания. Това е презастраховка, която вероятно не трябваше да бъде правена", смята Василев. 
По повод фирмите, които работят с Агенция "Пътна инфраструктура" по редовните ремонти на пътищата, министърът 
посочи, че Агенцията има гласуван бюджет за редовни ремонти малко под 370 млн. лв. След направена проверка по 
рамкови договори, част от които са изтекли, а друга част са над лимитите, е станало ясно, че АПИ е възложила дейности за 
2 млрд. и 800 млн. лева. "Разликата, според тях (АПИ - бел. ред.), може да бъде покрита от приходи от тол таксите. Това е 
обяснението, което получихме. Към момента приходите от тол таксите са 80 млн. лв. Има договори, които са с лимит 19 
млн. лв., има възложени 188 млн. лв. Има възлагания по договори от 2015 година, които по закона за обществените 
поръчки вече не може да се възлага по тях. Има най-различни други практики", отбеляза финансовият министър. 
В отбраната има договори за следващите три години, които са разплатени на 100%. В транспорта има дейности, които са 
разплатени на 70-80%. Това е изключително порочна практика, която трябва да спре, защото е лъжа и към изпълнителните, 
смята Василев. 
Той посочи, че за инхаус процедурите и за рамковите договори няма задължение в закона те да се публикуват. Според 
министъра точно по този начин са се извършвали представените от него порочни практики. 
 
√ Андрей Живков иска БЕХ да уволни началниците на "Булгартрансгаз"  
Енергийният министър Андрей Живков поиска от Българския енергиен холдинг да отстрани ръководството на 
"Булгартрансгаз" ЕАД. Причината е проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране в газовото дружество, която 
потвърждава основни изводи на Министерството на енергетиката за управлението на "Булгартрансгаз". 
В края на миналата седмица регулаторът оповести резултатите от тази своя проверка. От нея става ясно, че при 
реализацията на проекта "Балкански поток" „Булгартрансгаз“ не е поискало предварително одобрение от КЕВР както на 
сключването на договорите за изпълнение на строителните дейности, така и на банковите заеми, с които са извършени 
плащанията за тях. Всичко това е в нарушение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 
Сключените контракти за заем от страна на „Булгартрансгаз“ са увеличили задлъжнялостта му от 4 млн. лв. в началото на 
2019 г. на над 2.6 млрд. лв. днес. 
Изводите на държавния регулатор потвърждават изнесените факти от служебния екип на енергийното министерство в 
началото на неговия мандат. Увеличението на задълженията на газовия оператор би било оправдано, само ако предполага 
повишаване на получаваните парични потоци – прогноза, която не се потвърждава от направения финансов анализ на 
"Балкански поток". Напротив, проектът "Балкански поток" оказва негативно влияние върху цялостното финансово 
състояние на „Булгартрансгаз“ и води до неговата свръхзадлъжнялост. 
 
√ Освободен е директорът на АДФИ Георги Начев  
За поредна рокада от служебния кабинет съобщи NOVA. С поста си вчера се е разделил директорът на Агенцията за 
държавна финансова инспекция Георги Начев. Кой ще го наследи, ще стане ясно след ден, твърди медията. 
Начев още при встъпването в длъжност на финансовия министър Асен Василев е представил болничен лист за домашно 
лечение до 17 юни, но не може да бъде открит на адресната си регистрация. 
Затова министърът разпореди одит на дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Той е по сигнали 
за нарушения в дейността на структурата, включително при предоставянето на държавен имот – почивна база в к.к. 
"Албена", за стопанисване от сдружение с нестопанска цел „Асоциация на експертите по финансов контрол в България“, 
основано на 10 август 2020 г., както и за стартирани обществени поръчки от АДФИ за ремонт на почивната база, след 
предоставянето й на Асоциацията. 
 
√ Бойко Рашков: Корупцията в България е с чудовищни размери 
Темата "корупция" в момента е много по-мащабна като резултат, защото ние ще бъдем свидетели на 
престъпленията, свързани с подкупа на гласове, до петък, до събота. Другата корупция, която е много страшна, 
която отслабва България като държава, е с чудовищни размери. Това заяви служебният министър на вътрешните 
работи Бойко Рашков. 
Рашков обясни, че не помни период в новата история на страната, в който някой да си позволява да раздава или да 
подарява бюджетни средства все едно, че са негова собственост.  
"Затова препоръчах на главния прокурор тези дни да прочете Одитния доклад на Сметната палата, и да обърне внимание 
на изказването на моите колеги - министрите Петров и Комитова, тези дни, когато те съобщиха една ужасна сума - 8 млрд. 
и 600 милиона лева, които просто са дадени на фирми, вероятно такива, които са близки до управляващите, които бяха до 
4 април, и в нарушение на Закона за обществените поръчки, като няма никакви изгледи тези средства да бъдат вложени в 
строителство или да бъдат върнати на държавата, няма никакви гаранции за това и дали ще извършат изобщо строителна 
дейност", каза Рашков. 
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Според него Борисов е оставил впечатлението у гражданите, че той лично раздава суми - за пенсии или за заплати - 
демонстрирал е, че разполага с богатствата на държавата като със свои собствени.  
По думите на служебния министър прокуратурата е обвързала със задължение прокурорите да надничат в тайните на МВР, 
за което те нямат право по закон. "Веднага прекратих тази практика, тази вездесъща прокуратура трябва да си дойде на 
демократичното място", заяви Рашков пред бТВ.  
Парите, които се използват за купуване на гласове, идват от наркотрафик и други криминални дейности. Източник може 
да са и бизнесмени, които искат да са близо до властта, каза още той. 
"Разкритията за покупка на гласове са ежедневие, сигналите за около 150, а вече започнатите дела са 20. Най-серозният 
случай е в Хасковско, където са намерени списъци с данните на 28 хиляди души", заяви МВР шефът. 
Според него на вота в следващата неделя ще има десетки хиляди българи, които ще участват в изборите формално, без да 
изразят своята позиция. "Има българи, които са с толкова нисък социален статус, че са готови срещу 30, 50 или малко 
повече пари да гласуват за когото им се каже", категоричен бе Рашков. 
Запитан дали може да докаже произхода на средствата, с които е закупил имотите си, Рашков отговори, че няма никакви 
притеснения. "Повече от 20 години съм подавал декларации. Откакто Сотир Цацаров оглавява КПКОНПИ, аз нямам 
бележка от комисията. От тогава започна да витае в публичното пространство това, което ме питате сега. Готов съм да 
седна пред всеки един контролен орган и нямам никакви притеснения", отвърна министърът на вътрешните работи.  
 
√ Меркел и Макрон обсъдиха със Си отношенията ЕС - Китай  
Канцлерът на Германия Ангела Меркел и президентът на Франция Еманюел Макрон обсъдиха вчера чрез 
видеоконферентна връзка с китайския президент Си Дзинпин отношенията между ЕС и Китай, съобщи канцеларията на 
Меркел, предаде Ройтерс. 
Те са разговаряли също за международната търговия, опазването на климата и биоразнообразието. Засегнати са били 
също теми като сътрудничеството в борбата с пандемията от Ковид-19, доставките на ваксини по света, както и други 
международни и регионални въпроси, се казва в съобщението. 
Според източник от Елисейския дворец тримата държавници са призовали всички страни от преговорите за иранската 
ядрена програма да създадат възможност за постигането на споразумение. Тристранният разговор е продължил повече от 
час, твърди източникът на Ройтерс. 
Агенцията цитира китайската централна телевизия, според която Си Дзинпин е изразил пред двамата си събеседници 
надежда, че Китай и Европа ще разширят сътрудничеството си, за да реагират по-добре на глобалните предизвикателство. 
Китайският държавен глава е казал, че европейците може да участват по-активно в международните дела, като постигнат 
стратегическа независимост и предложат справедлива, прозрачна и непредубедена среда за китайските компании. 
През май Европейският парламент замрази ратифицирането на нов инвестиционен договор с Китай, докато Пекин не 
отмени санкциите срещу политици от ЕС. Така бе задълбочен спорът в отношенията между Брюксел и Пекин за 
ограничения достъп на европейски компании до китайския пазар, припомни Ройтерс. 
 
√ "Народови банк Полски" похвали валутните интервенции  
Интервенциите, целящи да отслабят злотата, са помогнали на Полша да се възстанови от кризата от коронавируса и 
подобни инструменти трябва да се използват от паричните стратези на развиващите се пазари, написа председателят на 
Полската централна банка - Адам Глапински, в Официалния форум на паричните и финансовите институции (OMFIF). По 
негова оценка комбинацията от неконвенционални политики (каквито са програмите за покупка на активи) и традиционни 
инструменти, включително валутните интервенции, е доказала, че работи добре в сравнително малки и отворени 
икономики каквато е полската по време на пандемията.  
Базовата лихва на Полша бе фиксирана на рекордно ниския 0.1% в края на април 2020-а, а "Народови банк Полски" започна 
да излиза на пазара, за да отслабва злотата, няколко месеца по-късно - през миналия декември. Което беше първата й 
подобна акция за последното десетилетие. Оттогава, по думите на Глапински, институцията не се е стремяла към точно 
определено равнище на валутния курс.    
"Трябва да се концентрираме върху мерки, с които да продължим възстановяването като използваме всичките възможни 
средства", подчертава Глапински. И допълва, че "ако това изисква валутни интервенции, които да спрат неприемливо 
поскъпване на паричната единица, то това е легитимна линия на защита". 
Глапински обяснява, че осъществените от централната банка на страната покупки на правителствени облигации, започнали 
преди година, са надценили баланса на институцията с 50%, което е еквивалентно на 6% от БВП. Което, според шефа на 
"Народови банк Полски", бледнее в сравнение със специалната извънредна пандемична програма PEPP на Европейската 
централна банка с нейните около една трета от БВП на еврозоната.     
Това означава, че всяка потенциална валутна реакция, произтичаща от понижаването на лихвените проценти в Полша, е 
по-слаба заради влиянието на съседната ЕЦБ и принуждава националната централна банка да излзе на пазара и да понижи 
цената на злотата, твърди Глапински.  
"Програмите за покупка на активи отслабват валутния курс на по-голямата държава, която ги изпълнява", пише банкерът. 
И допълва, че "благодарение на глобалната или регионална неприемлива привилегия, по-големите парични власти могат 
да прехвърлят товара на корекциите върху другите".   
Глапински смята, че засега инфлацията "изглежда под контрол", благодарение отчасти на "далеч по-конкурентното" 
световно стопанство отколкото през 70-е години на миналия век когато цените се повишиха безконтролно.  
За шефа на "Народови банк Полски", ключовият урок от кризата е, че миксът от традиционни и нетрадиционни парични 
политики ще обслужва добре Полша и други развиващи се пазари.  
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√ Инвеститорите търсят "симптоми" за бъдещите цени на активите  
Безпрецедентните икономически стимули, звездното увеличение на фирмените печалби и отмяната на 
пандемичните ограничения на щатското стопанство изстреля S&P 500 до рекордни котировки и до 14% годишен ръст 
на пазарната оценка от 1 януари 2021-а до края на юни. Индексът приключи търговската си сесия на 29 юни на ниво 
от 4290.61 пункта, което е поскъпване с 38.43% спрямо същата дата на 2020-а. Сходни са и постиженията на другите 
основни американски борсови индекси. Лидер е високотехнологичният NASDAQ Composite с годишна печалба от 44.43% 
към 29 юни. Следва го NYSE Composite с 39.13% и DJIA с 32.85 процента.  
Европейските борсови индекси имат по-скромни, но все пак двуцифрени постижения в годишен разрез. Лидер сред най-
ликвидните пазарни участници от еврозоната е френският CAC 40 с 31.50% увеличение на пазарната оценка в периода от 
29 юни 2020-а до 29 юни 2021-а. Следват го германският DAX с ръст от 27.17% и испанският IBEX MIB - с 21.52 процента. 
Най-впечатляващи са печалбите на борсовите индекси на Люксембург - над 60% на годишна база и на Австрия - над 50 
процента.  
Надигащата глава инфлация, опасенията за по-ранно от очакванията изтегляне на програмата на Федералния резерв за 
покупка на облигации и прогнозите, че икономическият растеж достига върховия си потенциал, кара инвеститорите да 
изучават различни тенденции, които да им подскажат поведението на цените на активите през второто полугодие.  
Изненадите на икономическите данни 
Въпреки че анализаторите сочат силните икономически показатели на САЩ като основен двигател на печалбите на 
фондовите борси, оттук нататък може да се окаже по-трудно те да надхвърлят пазарните очакванията, защото икономиката 
се връща към предпандемичните си равнища на растеж.    
Изчисляваният от щатската "Ситигруп" индекс на икономическите изненади, който измерва степента на отклонение на 
реалните резултати от прогнозите на икономистите, в момента е 16.4 пункта срещу рекордните 270.8, "докоснати" през 
юли 2020 година.  
Ще се забави и ръстът на фирмените печалби след драматичния им скок през второто тримесечие: очакванията са за 24.2% 
увеличение в периода юли-септември - доста под оценката на Refinitiv от 64% от април до юни.  
Промени в нагласите на пазарните играчи 
Оптимизмът на инвеститорите за възходящата посока на движение на цените на акциите през второто полугодие се 
охлажда през последните седмици.  
Анкета на Амриканската асоциация на индивидуалните инвеститори показва, че около 40% от участниците са убедени, че 
борсовите индекси ще продължат да поскъпват през следващите шест месеца срещу 56.9% в средата на април.  
Някои анализатори приемат този спад като сигнал за надценен пазар, който се подготвя за низходяща корекция. 
Маржът на доходността на облигациите 
Инвеститорите следят внимателно щатския долар, който постигна 2.5% ръст към кошницата от най-активно търгуваните 
валутни конкуренти след неочаквано твърдата промяна на тона на последното съвещание на паричния комитет на 
Федералния резерв и евентуалния по-ранен старт на възходящия лихвен цикъл.  
Разликата в доходността на базовия десетгодишен американски дълг и сходните по срочност германски облигации вече се 
връща към предпандемичните си равнища. Което повишава привлекателността на зелените пари в сравнение с единната 
европейска валута и може да ги подкрепи през второто полугодие.   
След вял опит да поевтинее до 1.20 долара за едно евро, щатската парична единица отново набра сили и в късния следобед 
на 30 юни се разменяше срещу 1.1870 долара за едно евро. По всяка вероятност американската валута ще тества нивото 
на съпротива от 1.1830 за едно евро и при евентуален пробив може да продължи да поскъпва дори до 1.17 долара за едно 
евро.   
Инфлацията в радара на икономистите 
Един от най-съществените фактори, които формират мнението на инвеститорите за бъдещите пазарни оценки на 
различните активи, е инфлацията. Както и реакцията на Федералния резерв евентуално да я спре като прекрати политиката 
си на щедро парично предлагане в подкрепа на националното стопанство по-рано от очакванията.  
Засега цените растат, при това не само на американска земя.  
Главният икономист на "Бенк ъф Инглънд" - Анди Холдейн, предупреди, че инфлацията на Острова може да приключи 
годината в близост до 4 процента. Това ще е най-голямото предизвикателство пред британски парични стратези след срива 
на паунда през 1992 година. Холдейн, който напусна поста си на 30 юни, успя да пренасочи вниманието на колегите си от 
стимулирането на икономиката към контрола на ценовия ръст. Защото, според него, закъснялата реакция ще изисква по-
екстремна намеса на по-късен етап. 
В еврозоната инфлацията се охлади през юни, което донесе временно облекчение на европейските централни банкери. 
Потребителските цени са се повишили с 1.9% годишно срещу 2% през юни. Базовият индекс, от който са изключени силно 
колебливите пера като храни и енергия, се е повишил с по-скромните 0.9 процента. 
Икономисти очакват ценовия натиск да се поднови през август в резултат на постепенното съживяване на бизнеса и 
отпадането на противопандемичните рестрикции. Мнозинството парични стратези на ЕЦБ са убедени, че инфлационния 
подем е временен и смятат да продължат досегашната свръхщедра монетарна политика. А председателят на Бундесбанк 
- Йенс Вайдман, предупреди през седмицата, че възходящия инфлационен риск е "преобладаващ". Според данните, 
публикувани на 30 юни, безработицата в Германия е паднала почти двойно повече от прогнозите в началото на месеца, а 
доверието в икономическата перспектива на еврозоната е достигнало най-високото си равнище от 2000 г. насам. 
Затрудненията на златото 
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Златото приключи най-губещия си месец за последните повече от четири години. Основният фактор за слабостта на жълтия 
метал е силният щатски долар, поел решително нагоре на 30 юни. Една от причините за поскъпването на зелените пари е 
подновеното търсене на спасителни убежища след настъплението на индийския "делта" вариант на вируса. Виновен за 
златните несполуки е и Федералният резерв, който вероятно ще започне да повишава лихвите година по-рано от 
очакванията.  
Златните котировки слязоха под 1800 щ. долара за тройунция и в късната следобедна търговия на 30 юни металът с 
незабавна доставка се разменяше срещу 1762 долара за тройунция, а златните контракти с падеж през август - с долар по-
ниско. През юни цените на скъпоценната суровина паднаха със 7.6% - най-силно от... ноември 2016 г. насам. 
 
Мениджър 
 
√ Над 40% от помощите по мярката 60/40 насочени към преработващата промишленост  
Фирмите от преработващата промишленост са получили държавна помощ, възлизаща на близо 540 млн. лв. Това 
показва справка за общите изплатени суми по мярката в подкрепа на заетостта, известна като „60/40“, която покрива 
периода от стартирането й през март 2020 г. до 15 юни 2021 г. 
Справката е изготвена от Министерството на финансите. Според нея над 42% от всички изплатени по програмата 1,28 млрд. 
лв. са били насочени към един бранш – преработващата промишленост. 
На второ място по абсолютен размер на разпределените средства се класира сектора на хотелиерството и 
ресторантьорство с 170 млн. лв., което представлява 13% от всички пари. На трето е секторът на Търговията с 146 млн. лв. 
или 11% от всички пари. 
Най-малко средства са били разпределени към секторите Хуманно здравеопазване и социална работа (731 хил. лв. и 0,06% 
от всички средства), Селско, горско и рибно стопанство (595 хил. лв. или 0,05%) и Финансови и застрахователни дейности 
(95  хил. лв. или 0,01%). 
 

Изплатени средства по програмата 60/40*     

  
Изплатени 
средства 

Дял 

ОБЩО 1,276,853,904 100.00 

Преработваща промишленост 539,451,503 42.25 

Хотелиерство и ресторантьорство 169,748,558 13.29 

Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети 145,957,871 11.43 

 Транспорт, складиране и пощи 113,395,022 8.88 

Добивна промишленост 108,488,612 8.50 

Строителство 42,555,622 3.33 

Култура, спорт и развлечения 36,655,447 2.87 

Професионални дейности и научни изследвания 35,760,503 2.80 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения 

32,669,597 2.56 

 Административни и спомагателни дейности 24,486,615 1.92 

Операции с недвижими имоти 11,289,977 0.88 

Други дейности 5,322,923 0.42 

 Образование 4,503,339 0.35 

Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

3,688,405 0.29 

 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

1,458,352 0.11 

 Хуманно здравеопазване и социална работа 731,883 0.06 

Селско, горско и рибно стопанство 594,611 0.05 

Финансови и застрахователни дейности 95,066 0.01 

https://www.minfin.bg/bg/news/11408
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Държавно управление 0 0.00 

Източник: Министерство на финансите      

*от март 2020 г. до 15 юни 2021 г.      

 
√ Българското розово масло ще бъде защитено в Австралия и Нова Зеландия  
Възможността българското розово масло да получи защита и реализация на пазарите в Австралия и Нова Зеландия е важен 
елемент от разгръщане на отрасъла. Това заяви зам.-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време 
на среща с Джон Кларк, директор на дирекция "Международни отношения" в Главна дирекция "Земеделие и развитие на 
селските райони" към Европейската комисия.   
Очаква се защитеното географско указание (ЗГУ) „Българско розово масло“ да получи закрила на територията на Австралия 
и Нова Зеландия, в рамките на споразуменията за свободна търговия между ЕС и двете страни. Предвижда се преговорите 
по тях да приключат в края на 2021 г. или пролетта на 2022 г., информират от земеделското министерство.  
Традиционният български продукт следва да получи приоритетно третиране в рамките на влязлото в сила двустранно 
споразумение между ЕС и Китай за географските означения. В срок от четири години след влизането в сила на това 
споразумение, неговият обхват ще се разшири с още 175 наименования на географски означения от Европейския съюз, 
част от които е и ЗГУ „Българско розово масло“. 
В контекста на разговора за споразумението с Нова Зеландия, Събев е поставил въпроса за родното агнешко и овче месо, 
които следва да бъдат защитени от новозеландския внос. "Предвижданата допълнителна квота за безмитен внос на този 
продукт ще накърни конкурентоспособността на българското овцевъдство. Освен това, то допълнително ще влоши 
производствената дейност и икономическите резултати, постигнати с огромни усилия от страна на овцевъдите ни в 
последните години", каза той.  
 
√ Ограничават достъпа до НДК заради Срещата на върха "Три морета"  
Националният дворец на културата ще бъде с ограничен достъп за външни посетители на 8 юли (четвъртък) и на 9 юли 
(петък) 2021 г. Причината е Срещата на върха на инициативата "Три морета", която ще се състои в същия период в сградата, 
съобщават от НДК. 
Всички културни пространства на НДК за посочения период остават затворени за външни посетители и публика, 
включително "Перото", театър "Азарян", "ДНК", арт галерията и кино "Люмиер". Събитията, предвидени в програмата на 
тези пространства, както и в останалите зали на НДК във визирания период, се преместват на нови дати. 
С ограничен достъп ще бъдат и всички заведения и ресторанти на територията на НДК. Няма да работи за посетители и 
Националният туристически информационен център, разположен на Вход А4. Спектакълът "Животът - това са две жени" на 
"Нов театър НДК" - на 7-ми юли, ще се състои. 
Билетният и информационен център на НДК ще работят с ограничено работно време на 7-ми юли - до 19.00 ч., а касите ще 
бъдат напълно затворени на 8-ми и 9-ти юли. 
 
√ Вече можем да купуваме акции на Apple, Tesla, Facebook директно от БФБ  
Българите вече могат да инвестират директно в акции на едни от най-големите международни компании чрез новия пазар 
на БФБ–BSE International. Той стартира от днес и на него се търгуват акции на близо 100 топ световни компании като Apple, 
Microsoft, Facebook, IBM, Intel, Cisco, , 3М, Siemens, General Electric Co., Tesla, VOLKSWAGEN, BMW, Daimler AG, BNP Paribas, 
JPMorgan Chase, SOCIETE GENERALE, Visa, MasterCard Incorporated, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, ALLIANZ, DEUTSCHE 
LUFTHANSA AG, AIRBUS, Air France KLM, Boeing, Pfizer, MERCK, FRESENIUS MEDICAL CARE AG, Bayer AG, Deutsche Telekom AG, 
NOKIA, AMAZON.COM, ADIDAS N AG, Disney, Netflix, Coca-Cola, McDonald’s и др., съобщиха от БФБ 
Инвеститорите могат да влагат и в борсово търгувани фондове (ЕТФ-и), които следват движението на индекси като DAX, 
S&P 500, FTSE All-World, NASDAQ-100, STOXX Europe 600 и др. 
"Търговията на международни компании-сини чипове увеличава инвестиционните инструменти на БФБ, с което Борсата 
става по-привлекателно място за търговия. Акциите, листнати на BSE International са постоянно котирани от маркет-мейкър, 
което ги прави лесно достъпна и ликвидна инвестиционна възможност за пазарните участници.", каза доц. д-р Маню 
Моравенов, изпълнителен директор на Борсата. Добавянето на новия инструмент става възможно благодарение на 
модерната технология за търговия на Deutsche Börse и нейната международна клиентска мрежа. 
БФБ използва търговските платформи на Deutsche Börse от 2008 г., а модерната T7 - от 2019 г. Страна по сделките на BSE 
International е TradeGate, която е маркет-мейкър по всички регистрирани на пазар BSE International емисии и ще осигурява 
ликвидност. Същинското прехвърляне на инструментите става в ClearstreamBanking S.A., Люксембург между Централен 
депозитар и TradeGate. Централен депозитар води регистрите на притежателите на финансови инструменти при сделки, 
сключени на БФБ. Времетраенето на търговските сесии не се променя, уточняват от фондовата ни борса. 
 
√ Еврокомисията: Планът за възстановяване на България не е окончателен  
Планът за възстановяване и устойчивост, изпратен от българското правителство до Европейската комисия, не е 
окончателен. Това е само актуализиран проект. 
Това съобщи за БНР говорител на Еврокомисията по повод изказване на вицепремиера по управлението на европейските 
средства Атанас Пеканов. 
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Той заяви, че българският план, който бе ревизиран и променен от служебния кабинет, вече е изпратен в Европейската 
комисия за предварително одобрение. 
„Все още не сме на етап за извършване на официална оценка на българския план“, каза говорителят и допълни, че 
Комисията ще продължи да работи усилено с властите в София, за да им помогне да изработят план с високо качество. 
България е от малкото страни от ЕС, които все още не са изпратили в Комисията окончателен национален план за 
възстановяване и развитие. 
„Може да се каже, че подобрихме Плана за възстановяване и устойчивост, като в половината от проектите има 
подобряване за това къде ще отидат средствата. Има зададени критерии от ЕК, трябва да спомагат за зеления преход. 
Надграждаме някои пера, в други е имало излишни разходи - добър проект е този за STEM центрове, като се предвижда 
национален такъв, в който да се обучават преподаватели. Ще увеличим и средствата за фотоволтаични клетки“, каза в  
неделя Пеканов по БНТ. 
 
√ Словения подкрепя присъединяването на България към Шенген  
Словения, която пое от 1 юли председателството на Съвета на Европейския съюз, категорично подкрепя присъединяването 
на Румъния, България и Хърватия към Шенген и иска да включи тази тема в дневния ред, веднага щом страните членки 
постигнат съгласие по нея. Това заяви в петък словенският министър на вътрешните работи Алеш Хойс, цитиран от Хина. 
"Ако говорим честно, ние сме най-заинтересовани от влизането на Хърватия по разбираеми причини и това би облекчило 
много от проблемите, които имаме на границата, както за Хърватия, така и за Словения", посочи той пред кореспонденти 
от Брюксел, поканени в Словения по повод поемането на ротационното председателство. 
През следващите шест месеца Хойс ще председателства Съвета по вътрешни работи на ЕС, който отговаря за 
разширяването на Шенген, предава БТА.  
Той каза, че иска да постави въпроса за влизането на трите страни в Шенген на дневен ред, в който и да е момент, но "има 
усещането", че това не е добра идея преди всички членки да са постигнали съгласие за разширяването. "Би било по-
разумно да не се гласува, преди да е постигнат пълен консенсус", каза той и добави, че като председател ще направи най-
доброто, за да убеди държавите, които са скептични към разширяването на Шенген, че това е правилно решение. 
През юни Европейската комисия призова за разширяване на Шенгенската зона с Хърватия, България и Румъния, които 
отговарят на всички технически изисквания за членство. Шенгенската зона включва 26 страни, сред които четири, които не 
са членки на ЕС - Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. От членките на ЕС само Хърватия, България, Румъния, 
Кипър и Ирландия не са част от свободната от граничен контрол зона.  
 
√ Германия на път да постигне целта си за 1 млн. електромобили с ударно държавно субсидиране  
Германия е на път да постигне целта си за 1 милион електромобили през юли, заяви министърът на икономиката Петер 
Алтмайер, цитиран от ДПА. 
"Ще постигнем през юли 2021 година нашата цел за 1 милион електрически коли - което всички смятаха за непостижимо - 
само половин година по-късно от предвиденото", изтъква Алтмайер във в. "Тагесшпигел". 
Този успех се дължи отчасти на милиардите евро, които се плащат в Германия като бонуси за закупуване на нови 
автомобили. Министърът изтъква също така, че през 2021 година ще бъдат отпуснати рекордни субсидии за 
електрическите коли. 
През първата половина на годината вече са поискани премии за 1,25 милиарда евро, което е повече от всички премии за 
миналата година, допълва Алтмайер. Около половината от субсидираните коли са изцяло електрически, а останалите са 
хибридни със зареждане в електрическата мрежа. 
От началото на тази екологична кампания са субсидирани над 530 000 автомобила, за което са отпуснати 2,1 милиарда 
евро, уточнява германският министър. 
В Германия максималната субсидия е 9000 евро за електромобил под 40 000 евро и 6750 евро за хибриден автомобил, 
информира БТА. 
"Премиите са помогнали на много хора да се решат да купят електрическа кола", отбелязва Алтмайер. Той изразява 
надежда, че следващата цел за 7 до 10 милиона електрически автомобила по германските пътища до 2030 година ще бъде 
преизпълнена. 
Министърът подчертава, че преходът към щадящ природата личен транспорт бавно започва да пуска корени в съзнанието 
на хората, а компаниите също напредват със своите иновации. 
 
√ Германия и още 4 държави против добавянето на АЕЦ към „зелената“ енергия  
Германия е събрала подкрепа от 4 други страни в ЕС в становището си, че ядрената електроенергия не трябва да получава 
подкрепа като „зелена“ енергия, предаде Ройтерс. 
Това е записано в писмо до Еврокомисията, подписано също от Испания, Дания, Австрия и Люксембург. Според тях 
инвеститорите не трябва да могат да твърдят, че правят „зелени“ инвестиции, ако влагат пари в ядрена електроенергия, 
заради неяснотите как ще се съхранява отработеното ядрено гориво. 
„Ако добавим ядрената енергия към „зелената“ енергия, то ще влошим достоверността на показателите на устойчивите 
инвестиции“, се казва в съобщението, като се добавя, че всяка страна има право да избира свой собствен модел на 
обезпечаване с електроенергия. 
Наскоро и Еврокомисията публикува документ, в който се казва, че няма крайна яснота как трябва да се съхранява 
отработеното ядрено гориво. 
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Както е известно след инцидента в японския град Фукошима през 2011 г. Германия изготви план за затваряне на свои 
атомни елетроцентрали. През 2020 г. 11% от произведената в Германия електроенергия идва от АЕЦ, което е значително 
по-малко от водещите в този показател европейски държави, като Франция (67%), Словакия (54%), Унгария (48%) и 
България (41%). 
 
√ Бизнес лидери от Европа настояват Брюксел да не влошава търговските отношения с Китай  
Бизнес лидери на водещи европейски компании настояват Брюксел да не изолира китайския бизнес, съобщи Уол Стрийт 
Джърнал. Организацията се противопостави на сигналите, че европейският политически елит ще се стреми към 
„стратегическа автономия“, както от САЩ, така и от Китай. 
Мнението е изразено от Европейската кръгла маса на индустриалистите (ERT) -  организация, която включва близо 60 
изпълнителни директори на някои от най-големите европейски концерни, като Nestle, ThyssenKrupp, Total, Siemens, 
Telefonica, EADS, Repsol и други. В позиция, разпространена вчера, те настояват политиците на ЕС да продължават да 
работят за подобряване на търговските отношения между блока и Китай. 
Европейският бизнес също така настоява Брюксел да не използва икономическите шокове от глобалната пандемия, за да 
превърне усилията за европейска автономия в сектора на производството в протекционизъм. 
„Имаме убеждението, че концепцията за стратегическа автономия може лесно да се превърне в протекционизъм“, 
коментира Якоб Валенберг, председател на шведския холдинг Investor AB. 
Според изданието  много представители на ЕС са поставили фокус върху възстановяването на силните отношения със САЩ 
в последните месеци. Затова бизнес лидерите настояват да не се загърбват отношенията с Китай, както това се е случило в 
САЩ. 
„Китай започна да отваря редица сектори за външни инвеститори – като банкиране, застраховане и други – именно под 
влиянието на ЕС и това може да подобри нашата бизнес позиция с Китай“, коментира още Ванелберг. „Отношенията ни са 
далеч от перфектни, но подобряването ще стане именно с настояване и работа от наша страна“, добавя още той. 
 
√ Бизнес активността в Еврозоната се ускорява през юни  
Бизнес активността в Еврозоната се е засилила през юни до най-бърз темп от 15 години, след като отмяната на повечето 
ограничения заради коронавируса съживиха отново диминиращия сектор на услугите, предаде Ройтерс, позовавайки се 
на проучване на икономическия институт IHS Markit. Това засилване обаче е станало за сметка на нарастване на 
инфлационния натиск в резултат на недостига на работна ръка и нарушения по веригите за доставки, предизвикани от 
пандемията. 
Окончателният индекс на мениджърите по продажбите PMI, смятан за добър измерител за състоянието на икономиката, 
е скочил миналия месец до най-високо равнище от юни 2006 година, 59,5, спрямо 57,1 през май. 
Предварителната оценка беше за 59,2 и е доста над прага от 50, разделящ растежа от спада. 
Подиндексът на услугите също бележи увеличение, което означава, че секторът се е възползвал от смекчаването на 
ограниченията и засиления оптимизъм на потребителите на фона на напредъка на ваксинационната кампания. 
Ускоряването на ваксинационните програми на континента означава правителствата да разрешат отварянето на повече 
дейности от сектора на услугите, така че техният индекс PMI се е повишил до най-високо равнище от юли 2007 година. 
В Германия секторът на услугите е нараснал през юни с най-бърз темп от март 2011 година. 
Инвестиционното доверие в Еврозоната е нараснало за пети пореден месец през юли до най-висока стойност от февруари 
2018 година, тласкано нагоре от възобновяването на работата на ресторантите и магазините, както и на туризма след 
намаляването на заболелите от коронавирус, сочи друго днешно проучване, цитирано от Ройтерс. 
 
√ Венецуела се готви да премахне шест нули от валутата си  
Венецуела се готви да премахне няколко нули от националната си валута в опит да опрости ежедневните трансакции, тъй 
като в момента сумите често не се побират в екраните на калкулатори, а транзакции изискват по няколко плащания с карта, 
за да бъдат завършени, предава Блумбърг. 
Централната банка на страната планира да премахне шест нули от венецуелския боливар още през август тази година , 
след като досегашните опити за емитиране на банкноти с по-висок номинал не успяха да разрешат проблемите, 
предизвикани от хроничната инфлация, разказват три запознати източника. 
Венецуела прибягна до „деноминация“ на боливара за последен път през 2018 г, като през март тази година отпечата 
първата си банкнота от 1 млн. боливара. В момента обаче тази банкнота се равнява на 0,32 долара и не стига дори за чаша 
кафе. 
От 2008 г. насам, първо под ръководството на покойния Уго Чавес, а след това на настоящия президент Николас Мадуро, 
правителството на Венецуела е премахнало общо 8 нули от своята валута заради хиперинфлацията. 
Макар че в страната отдавна се използват щатски долари за редица ежедневни трансакции, повечето венецуелци 
получават възнагражденията си в боливари. Освен това, местната валута е нужна за покупката на билети за градски 
транспорт, плащане на паркинг и даване на бакшиши. 
На фона на нарастващата употреба на електронни плащания в страната, централната банка няма да бъде принудена да 
печата толкова много нови банкноти, колкото бяха нужни при предходните „деноминации“. Централната банка вероятно 
ще пусне в обръщение шест различни банкноти, вариращи от 2 до 100 боливара. 
 
 
 

https://ember-climate.org/project/eu-power-sector-2020/?fbclid=IwAR0wrBKuVZdXfOzWnbNUdzEwkECMT28KS7Of2PaKgo0szX1oI15bhdLd-Cc
https://www.wsj.com/articles/european-business-leaders-want-a-stronger-hand-with-china-not-decoupling-11625454000?mod=latest_headlines
https://www.wsj.com/articles/european-business-leaders-want-a-stronger-hand-with-china-not-decoupling-11625454000?mod=latest_headlines
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√ Борсите в Европа започват седмицата без единна посока  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха смесени резултати в ранната търговия в понеделник, 
след като бързото разпространение на Делта варианта на коронавируса по света предизвика опасения относно забавяне 
на икономическото възстановяване, предаде Ройтерс. 
Очакваше се вчера обемът на търговията да бъде нисък поради отсъствието на американски инвеститори, тъй като на 
Уолстрийт бе неработен ден след Деня на независимостта на САЩ. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,17 пункта, или 0,04%, до 456,98 пункта. Най-големите губещи в 
ранната търговия бяха автомобилният и туристическият сектор. Немският показател DAX се понижи с 30,78 пункта, или 
0,2%, до 15 619,31 пункта на фона на данните, че продажбите на дребно в Германия са се възстановили през май. Водещият 
индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна със 17,36 пункта, или 0,24%, до 7 144,63 пункта. Френският измерител CAC 
40 записа спад от 0,57 пункта, или 0,01%, до 6 552,29 пункта, след като здравният министър Оливие Веран предупреди, че 
страната е изправена пред четвърта вълна на пандемията от коронавирус. 
 „Европейските пазари може да преминат към предпазлив режим на търговия по-рано от американските, тъй като 
вариантът Делта нарушава перспективите за плавно и безпрепятствено възстановяване“, коментира Вишну Варатан, 
стратег в Mizuho Bank. 
„Интересно ще бъде дали Европейската централна банка ще предприеме мерки на база на тези рискове“, добави той. 
През последните сесии бенчмаркът STOXX 600 не успява да се върне на рекордно високото ниво, достигнато в средата на 
юни, след като нарастващият брой на заразените с COVID-19 донесе със себе си притеснения от завръщане на строгите 
ограничения върху пътуванията, а скока в инфлацията предизвика страхове от затягане на паричната политика на ЕЦБ, 
въпреки уверенията от страна на финансовата институция, че това няма да се случи скоро. 
В петък президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че икономиката на Еврозоната може да избегне най-песимистичния 
сценарий, очертан в началото на пандемията COVID-19, но тя все още е изправена пред рискове, свързани с 
продължаващото мутиране на вируса. 
Акциите на Morrisons скочиха с 11,22% до близо осемгодишен връх, след като американската частна инвестиционна 
компания Apollo Global Management заяви, че обмисля оферта за придобиване на британската верига супермаркети. Това 
се случва, след като в събота Morrisons съобщи, че е приела оферта за придобиване в размер от 8,7 млрд. долара от друга 
компания. 
Нови рекорди за S&P 500 и Nasdaq 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в петък на фона на доклада за заетостта през 
юни, който показа ускоряване на възстановяването на пазара на труда в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна със 152,82 пункта, или 0,44%, до 34 786.35 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 32,4 пункта, или 0,75%, достигайки нов връх от 4 352,34 пункта. Това е седма 
поредна сесия в зелено за S&P 500, което е най-дългата печеливша серия за индекса от август насам. Нов рекорд записа и 
индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq, който се повиши със 116,95 пункта, или 0,81%, до 14 639,33 пункта, 
следвайки поскъпването на акциите на Apple, Salesforce и Microsoft със съответно 1,96%, 1,31% и 2,23%. 
За седмицата Nasdaq напредна с близо 2%, докато S&P 500 и Dow се покачиха съответно с 1,7% и 1%. Няколко сектора 
завършиха сесията в петък при рекордни нива, включително технологиите и здравеопазването. 
За силната седмица на Уолстрийт допринесе поредицата от силни икономически данни, включително по-добрия от 
очакваното доклад за заетостта. От Министерството на труда съобщиха в петък, че през юни в САЩ са били създадени 850 
000 нови работни места. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 706 хил. нови работни места. От същия доклад 
стана ясно, че равнището на безработица е нараснало до 5,9% спрямо 5,8% през май. 
Въпреки силното представяне на пазара на акции, стратезите казват, че несигурността около бъдещето на програмата за 
покупки на активи на Федералния резерв и предстоящия сезон на отчетите може да попречат на акциите да постигнат 
сериозен напредък в близко време. 
„Пазарът продължава да се интересува основно от реакцията на Фед“, коментира Макс Гохман от Pacific Life Fund Advisors. 
В петък акциите на Boeing поевтиняха с 1,27%, натежавайки върху Dow, след като  товарен самолет модел 737 извърши 
аварийно кацане край бреговете на Хонолулу. 
Цената на книжата на IBМ се понижи с 4,62%, след като президентът и бивш изпълнителен директор на компанята Джим 
Уайтхърст изненадващо обяви, че се оттегля от поста си. 
Смесени резултати в Азия 
Азиатските борсови индекси не намериха единна посока в понеделник, предаде Си Ен Би Си. 
Загуби бяха регистрирани от технологичните компании, след като китайския интернет регулатор нареди на операторите на 
магазините за мобилни приложения в страната да премахнат услугата за споделени пътувания Didi, която е обвинена в 
незаконно събиране и употреба на лични данни на своите клиенти. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 185,09 пункта, или 0,64%, до 28 598,19 пункта. 
Цената на книжата на японския технологичен конгломерат SoftBank, който е водещ акционер в Didi, се понижи с 5,39% в 
понеделник. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 15,56 пункта, или 0,44%, до 3 534,32 пункта, докато 
по-малкият измерител Shenzhen Compositе напредна със 17,62 пункта, или 0,74%, до 2 414,40 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng записа спад от 166,92 пункта, или 0,59%, до 28 143,5 пункта. Акциите на технологичните гиганти Tencent, Alibaba 
и Meituan поевтиняха съответно с 3,57%, 2,83% и 5,59% 
Южнокорейният бенчмарк Kospi се повиши с 11,43 пункта, или 0,35%, до 3 293,21 пункта. В Австралия индексът ASX200 
напредна с 6,4 пункта, или 0,09%, до 7 315 пункта. 
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У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 4,80 пункта, или 0,87%, до 545,96 пункта. BGBX40 се понижи с 1,30 пункта, или 1.06%, до 121,13 пункта. BGTR30 
изтри 4,66 пункта от стойността си, или 0,79%, достигайки до ниво от 586,12 пункта. BGREIT се понижи с 0,05 пункта, или 
0,03%, до 155,55 пункта. 
 
√ Петролът поскъпна до най-високи нива от края на 2018 г. насам  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник на фона на очакванията, че доставките ще се затегнат 
допълнително след ОПЕК+ отложи срещата си, предаде Ройтерс. 
Към 8:30 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,33 долара, или 0,43%, до 77,49 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,54 долара, или 2,05%, до 76,70 долара за барел. И двата сорта достигнаха 
най-високите си нива от края на 2018 г. насам. 
Министрите на Организацията на страните износителки на петрол и на техните съюзници, начело с Русия, известни като 
групата ОПЕК+, отложиха преговорите си за доставките на петрол без да зададат нова дата, след като миналата седмица 
Обединените арабски емирства отхвърлиха предложението за удължаване с 8 месеца на съществуващите в момента 
съкращения на добива. 
„Очакванията, че ОПЕК+ няма да пусне на пазара допълнителни доставки от август подкрепиха цените в понеделник. При 
настоящите нива обаче инвеститорите не желаят да се движат в която и да е посока поради несигурността относно 
действията на членовете на ОПЕК+ от следващия месец“, коментира Тошитака Тазава от Fujitomi Co 
Припомняме, че в петък ОПЕК+ гласува 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. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1, 2 - Мошеници с BG вайбър номер точат банкови карти с линк за уж сигурно плащане 
в. 24 часа - стр. 1,4,5 - Десният Илко Стоянов - първи кмет на Слави, обеща IT парк и високи заплати в Благоевград 
в. Монитор - стр. 1,2,3 - Опасни детски стоки дебната на пазара 
в. Телеграф - стр. 1,4,5 - Петък най-кръвожаден на пътя 
в. Труд - стр. 1,3 - Иск срещу пожизнено намаление на пенсиите 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 6, 7 - Пандемията изяде половин година от стажа за пенсии 
в. 24 часа - стр. 10 - Трима почти сигурни кандидати за шеф на БНБ 
в. 24 часа - стр. 11 - Фондът за иновации се връща в Министерството на икономиката заедно с 4,75 млн. лева 
в. Монитор - стр. 4 - Рашков обвини ГЕРБ в търговия с вот 
в. Монитор - стр. 8 - Мечката от Белица помилсвана до нова атака 
в. Телеграф - стр. 7 - Изхвърляме или подаряваме стотици хиляди ваксини Астра Зенека 
в. Телеграф - стр. 14 - Цените в евро и лева за 17 месеца 
в. Труд - стр. 19 - Държавата дължи на строители 1 млрд. лв 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 1, 14, 15 - Лъчезар Богданов, икономист: Излизаме от кризата, но се върнаха проблемите отпреди 2019 г. 
в. Монитор - стр. 1,11 - Проф. д-р по политически науки Татяна Дронзина: Договорът за добросъседство с РСМ не работи, 
защото в него няма нищо конкретно 
в. Телеграф - стр. 13 - Явор Гечев, природ защитник: Ако мечката е искала да убие жената, щеше да ги стори 
в. Труд - стр. 12,13 - Д-р Хасан Адемов, водач на листата на ДПС за Добрич пред "Труд": Тревожна е актуалната картина в 
пенсионното осигуряване 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 1, 13, 14 - Слави се шегува, а Конституционният съд няма чувство за хумор 
в. Монитор - стр. 10 - Нехайство плащано от децата ни 
в. Телеграф - стр. 12 - Ограничението на Тракия трябва да бъде 120км/ч 
в. Труд - стр. 1,11 - Зелено non troppo 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва. 

- Какви са цените на чадърите и шезлонгите 
- Кандидат-шофьорите в София под строг контрол за теоретичните изпити 
- Какво е бъдещето на мечката в Белица 
- „Жълт код": Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени вдигат градусите с новия си албум 
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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

