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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
  
 
БНТ 
 
√ Експерти: Трябва по-дълбока реформа в системата на медицинската и трудовата експертиза  
Какви пари ще получи България от Плана за възстановяване, какво се случва с икономиката ни и трябва ли да има пожизнен 
ТЕЛК? Това обсъждаха експерти в "Денят започва". 
Според Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал, в системата на медицинската и трудовата 
експертиза трябва да се направи много по-дълбока реформа. 
"Ние подкрепихме предлаганите промени в наредбата и всъщност за здравия разум остава неясно защо това досега не е 
направено. Безспорно това, което се направи, трябваше да се направи и ние го подкрепихме", заяви Велев по въпроса за 
пожизнения ТЕЛК. 
По думите на Пламен Димитров, президент на КНСБ, разликата между медицинската и трудовата експертиза не се решава 
с тази наредба и все още има какво да се обмисля. 
"Трябва по-цялостно решение. Трябва законодателно решение и трябва веднъж завинаги да има яснота по контрола, но и 
по правата", допълни още той. 
Димитров съобщи, че към Плана за възстановяване има 12 нови проекта, които трябва да бъдат разгледани. Част от тези 
проекти засягат енергийния и здравния сектор. Той подчерта нуждата Планът да бъде ефикасен за икономиката ни. 
"Българският бизнес в момента и малките, и средните предприятия се нуждаят от безвъзмездни средства, за да запазят 
своята конкурентоспособност, на фона на огромните пари, които се излизват в техните конкуренти в Западна и в Източна 
Европа", коментира Димитров. 
Васил Велев, припомни, че в Плана са били предвидени едва 100 млн. лв в подкрепа на икономиката от общо 12 млрд. Той 
уточни, че са успели да увеличат сумата до 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите. 
"За бързо възстановяване, за мощно възстановяване на икономиката по целия фронт на индустрията и на реалния сектор 
е нужна една инвестиционна вълна, която да компенсира последните 2 години, когато предприятията се 
декапитализираха, инвестициите минаха под критичния минимум от и без това ниските си равнища у нас. 
Експертите уточниха, че ако Планът за възстановяване бъде внесен до Европейската комисия в края на месеца, средствата 
от него ще могат да бъдат използвани при най-добрия сценарий през есента на 2021 г. 
Вижте още във видеото. 
 
Actualno.com 
 
√ Васил Велев: ТЕЛК-овете са архаизъм и остатък от миналото 
За здрави разум остава въпросът защо досега това не е направено. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев в сутрешния блок на БНТ по повод предложението на здравния министър 
за въвеждане на пожизнени ТЕЛК-ове. 
Велев обясни, че това трябвало да се направи и АИКБ го подкрепили. Трябва да се направи много по-дълбока реформа в 
медицинската експертиза и не става с наредба. ТЕЛК-овете са един архаизъм и остатък от миналото. При нас решението 
за ТЕЛК комисията е универсален ключ, но не оценява остатъчната работоспособност и как човекът може да се интегрира 
в обществото, посочи Велев. 
Според президента на КНСБ Пламен Димитров няма как да порасне как на човек, който е пострадал по някакъв начин. 
Разликата между медицинската и трудовата експертиза е, че има маса забележки към тях, допълни той. Трябва 
законодателно решение и веднъж завинаги да има яснота по контрола, но и по правата, настоя синдикалният лидер.  
По отношение на Националния план за възстановяване и развитие, Велев заяви, че За бързо и мощно възстановяван на 
икономиката по целия фронт на индустрията на реалния сектор е необходима една инвестиционна вълна, която да 
компенсира последните две години, когато предприятията се декапитализираха.   
В плана има проекти, които АИКБ подкрепят, но биха желали да се запознаят по-подробно включително и с числата. АИКБ 
не подкрепя промяната в параметрите на фиша за икономическа трансформация. Това, което не подкрепяме е да се 
намали частта за пряка подкрепа за намаление на финансовите параметри, отбеляза Велев. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че е крайно време социалните партньори да вникнат в новите проекти в 
Плана за възстановяване и развитие – част от тях звучали интересно, но пък други доста спорно. 

https://bntnews.bg/news/eksperti-tryabva-po-dalboka-reforma-v-sistemata-na-medicinskata-i-trudovata-ekspertiza-1161576news.html?fbclid=IwAR1KsS_nGjaum38R3IZ9y92t2NAcMGJ_BzWxXTZkRRSAHIuxlYPG4llFWLY
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Българският бизнес в момента се нуждая от безвъзмездни средства, за да запазят своята конкурентоспособност, изтъкна 
Димитров. Много от грантовите схеми не се наложили добре на фона на това какво получили останалите държави. „Има и 
добри, и лоши неща, които трябва да се доработят в плана. Ние доработвайки, сигурност става по-добър планът, но има 
една поговорка – „Най-доброто е враг на доброто“, подчерта Пламен Димитров. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев и Пламен Димитров: Икономика и средствата по Плана за възстановяване  
Какви пари ще получи България от Плана за възстановяване, какво се случва с икономиката ни и трябва ли да има пожизнен 
ТЕЛК?  
Според Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал, в системата на медицинската и трудовата 
експертиза трябва да се направи много по-дълбока реформа. 
"Ние подкрепихме предлаганите промени в наредбата и всъщност за здравия разум остава неясно защо това досега не е 
направено. Безспорно това, което се направи трябваше да се направи и ние го подкрепихме", заяви Велев пред БНТ по 
въпроса за пожизнения ТЕЛК. 
По думите на Пламен Димитров, президент на КНСБ, разликата между медицинската и трудовата експертиза не се решава 
с тази наредба и все още има какво да се обмисля. 
"Трябва по-цялостно решение. Трябва законодателно решение и трябва веднъж завинаги да има яснота по контрола, но и 
по правата", допълни още той. 
Димитров съобщи, че към Плана за възстановяване има 12 нови проекта, които трябва да бъдат разгледани. Част от тези 
проекти засягат енергийния и здравния сектор. Той подчерта нуждата Планът да бъде ефикасен за икономиката ни. 
"Българският бизнес в момента и малките, и средните предприятия се нуждаят от безвъзмездни средства, за да запазят 
своята конкурентоспособност на фона на огромните пари, които се излизват в техните конкуренти в Западна и в Източна 
Европа", коментира Димитров. 
Васил Велев, припомни, че в Плана са били предвидени едва 100 млн. лв в подкрепа на икономиката от общо 12 млрд. Той 
уточни, че са успели да увеличат сумата до 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите. 
"За бързо възстановяване, за мощно възстановяване на икономиката по целия фронт на индустрията и на реалния сектор 
е нужна една инвестиционна вълна, която да компенсира последните 2 години, когато предприятията се 
декапитализираха, инвестициите минаха под критичния минимум от и без това ниските си равнища у нас. 
Експертите уточниха, че ако Планът за възстановяване бъде внесен до Европейската комисия в края на месеца, средствата 
от него ще могат да бъдат използвани при най-добрия сценарий през есента на 2021 г. 
 
News.bg 
 
√ Хората с необратими увреждания - с доживотен ТЕЛК 
Всеки човек с увреждане, чиято болест е дефинитивна - т.е. необратима, няма да се налага да ходи на ТЕЛК комисия на 
всеки 3 години, както полага законът в момента, за да продължи да получава инвалидна пенсия. Тази помощ оттук нататък 
ще стане пожизнена. 
Това гласят промените в Наредбата за медицинска експертиза, предложени от служебния здравен министър Стойчо 
Кацаров. Редакциите в нормативната рамка бяха обсъдени във вторник на извънредна тристранка между представители 
на държавата, синдикатите и бизнеса в Министерския съвет. 
"Голямото усилие бе да се разделят заболяванията едно по едно и да се направи анализ", каза Кацаров. Десетки са 
състоянията, които стават с пожизнен ТЕЛК, увери главата на здравното ведомство. 
Освен медицински състояния като загуба на органи, трансплантации и др., в групата на болните, които няма да се налага 
да ходят на ТЕЛК на всеки 3 години, а ще получават пожизнена пенсия, влизат и наследствени заболявания, както и 
болести, които в напреднала фаза стават необратими. 
Кацаров даде за пример за подобен тип заболяване диабетът в напредналите му фази. "Според медицинската наука това 
състояние е необратимо. Достигнало определено развитие, то вече става дефинитивно, нелечимо", каза той. "Да не се 
налага на всеки 3 години да се правят изследвания, да се ходи по комисии и да доказвате, че имате нещо, което е ясно, че 
го имате". 
Освен удобство за пациентите, новите правила ще спомогнат за облекчаване на работата на ТЕЛК комисиите, както и ще 
бъдат спестени пари от НЗОК, които в момента се дават за изследвания. 
Работодателите в лицето на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепиха промените в 
наредбата, но изрично подчертаха - това далеч не изчерпва нуждата от дълбока реформа в системата на медицинската 
и трудова експертиза. 
"Тази система е архаична, не е в полза на хората. Чрез нея се сключва един своеобразен порочен общ договор - ние си 
затваряме очите за измамите на дребно, вие си затваряйте очите за измамите на едро. Всяка трета пенсия е за 
инвалидност", каза председателят на АИКБ Васил Велев. 
Не на тази позиция бяха синдикатите обаче. Според представителя на КНСБ Ася Гонева думите на министъра нямали нищо 
общо с реално внесените промени в наредбата, изпратени в синдиката. 
"Получихме един материал, който далеч не е този, за който обяснявате", възмути се синдикалистката. Гонева даде пример 
с службите по трудова медицина. "Не вярват, че вие вярвате в това, което казвате. Тези служби не помагат на никого, не 
дават мнение какъв тип труд може да полага освидетелстващия се. Това не може да продължава по подобен начин", 
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възмути се тя. По думите й нямало фактически хора, освидетелствани с професионални заболявания - т.е. следствие от 
спецификата и условията на работа. 
"Ние като синдикат не може да направим адекватна експертна оценка на такива промени, които са доста специфични. Но 
в частта хората с необратими заболявания да не минават през изследвания на всеки 3 години, не виждаме проблеми", 
подкрепи частично проектопромените Ваня Григорова от КТ "Подкрепа". 
Не бе постигнат консенсус обаче с всички социални партньори, призна на кратък брифинг след тристранката Стойчо 
Кацаров. "С промените обаче слагаме край на един проблем, който вече го има от 30 години. Тези изменения ще решат 
проблема на хората, които имат дефинитивни заболявания. Но това не е дефинитивно решение на проблемите в 
медицинската експертиза. За това е нужна кардинална реформа, но тя може да се случи при действащ парламент. 
 
БНР 
 
√ Хора с близо 100 заболявания няма да се освидетелстват пред ТЕЛК на всеки 3 г. 
Хората с необратими увреждания вече няма да се явяват на всеки три години пред ТЕЛК за преосвидетелстване. Това 
предвижда проектът за промени в съответната наредба, който министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров представи 
пред Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Очаква се документът да бъде утвърден утре от правителството. 
В проекта за изменение на Наредбата за медицинска експертиза се предвижда за близо 100 състояния и заболявания 
пациентите да получат пожизнено решение, каза служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров. 
„Няма нужда на всеки три години да доказваме нещо, което науката е показала, че то е за цял живот“. 
Освен за хора с трансплантации или загуба на крайник, в кръга на дефинитивните състояния с право на пожизнено решение 
се включват редица генетични и онкологични заболявания. 
Ако пациент с няколко заболявания и вече пожизнено решение за процент неработоспособност пожелае, ще може по 
всяко време да поиска преосвидетелстване за придружаващо заболяване, ако е в негов интерес. 
Става дума за десетки хиляди пациенти, каза служебният здравен министър Стойчо Кацаров: 
„Облагодетелствани от това нещо са както хората с увреждания, защото няма да им се налага, ако попадат в тези групи, 
облагодетелствани са организацията на медицинската експертиза, защото ще намалее натоварването върху нея и 
вероятно ще може да отговори в срок на повече хора и няма да се налага да се удължават срокове, да се изчаква 
освидетелстване. Облагодетелстван е и бюджетът на Здравната каса, респективно здравният бюджет, защото ще намалеят 
разходите“. 
Работодателските организации подкрепиха проекта за промени. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев обаче заяви, че е нужна генерална промяна в 
системата на медицинската експертиза. „Да се трансформира в нещо друго, добри модели има“, каза той. 
Синдикатите не дадоха одобрението си за проекта. Националният секретар на КНСБ Ася Гонева: 
„Между това, което ни разказа министър Кацаров, и това, което сме получили като материали, няма нищо общо“. 
В предложенията за промяна на наредбата за медицинска експертиза липсват дефинитивните заболявания, казва 
председателят на Асоциацията на родители на деца с епилепсия Веска Събева. Според нея промяна трябва да се предвиди 
и в Наредба 2, която определя процента трудоспособност.  
 
Zdrave.net 
 
√ Отпада преосвидетелстването в ТЕЛК при необратими заболявания 
Хората с необратими заболявания да получават пожизнен ТЕЛК, без да се преосвидетелстват през три години. Това гласят 
промените в Наредбата за медицинска експертиза, предложени от служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров. Те 
бяха обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
"Слагаме край на един брадясал проблем, проблем, който съществува от 10-15 години. Това изменение в наредбата ще 
реши проблема на хората, които имат дефинитивни и необратими увреждания. Но това не е дефинитивно и необратимо 
решение на проблемите на медицинската експертиза", заяви на брифинг д-р Кацаров. За това е нужна кардинална 
реформа, но тя може да се случи при действащ парламент, обеляза той. 
По думите му при над 100 състояния ще се дава пожизнен ТЕЛК. Пожизнено решение ще получават хората с онкологични 
заболявания. В тази група попадат и пациентите със захарен диабет тип 1, както и например такива с наследствени 
заболявания като муковисцидоза. „Според медицинската наука това състояние е необратимо. Достигнало определено 
развитие, то вече става дефинитивно, нелечимо", посочи здравният министър. 
Това предложение за изменение няма да води до повече разходи за НОИ, допълни той. Новите правила обаче ще 
спомогнат за облекчаване на работата на ТЕЛК комисиите, както и ще бъдат спестени пари от НЗОК, които в момента се 
дават за изследвания, поясни д-р Кацаров. "Голямото усилие бе да се разделят заболяванията едно по едно и да се направи 
анализ", отбеляза oще той. 
Социалните партньори подкрепиха искането, с изключение на КНСБ, които се въздържаха, а КТ "Подкрепа" го отхвърлиха, 
отбелязва БНР. 
Работодателите в лицето на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепиха промените в наредбата, 
но изрично подчертаха, че това далеч не изчерпва нуждата от дълбока реформа в системата на медицинската и трудова 
експертиза. 
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"Тази система е архаична, не е в полза на хората. Чрез нея се сключва един своеобразен порочен общ договор - ние си 
затваряме очите за измамите на дребно, вие си затваряйте очите за измамите на едро. Всяка трета пенсия е за 
инвалидност", каза председателят на АИКБ Васил Велев, цитиран от news.bg.  
Не на тази позиция обаче бяха синдикатите. Според представителя на КНСБ Ася Гонева думите на министъра нямали нищо 
общо с реално внесените промени в наредбата, изпратени в синдиката. Получихме един материал, който далеч не е този, 
за който обяснявате", заяви тя. 
 
В. Стандарт 
 
√ Край на унижението: ТЕЛК доживот за 100 болести 
ТЕЛК доживот ще се дава за над 100 необратими заболявания, съобщи служебният здравен министър Стойчо Кацаров по 
време на обсъждането в Наредбата за медицинска експертиза в тристранката. Тя бе свикана спешно, за да може още утре 
да мине на заседанието на Министерския съвет. 
И сега в Наредбата за медицинска експертиза е записано, че при трайни и необратими увреждания се определя пожизнен 
срок на инвалидизиране. Проблемът бе, че липсваха ясни текстове - кое увреждане е трайно и необратимо. 
Финалните промени били на бюрото на здравният министър рано сутринта и това е причината синдикати и работодатели 
да получат по-късно текстовете. 
Кацаров обясни, че сред заболяванията с пожизнен ТЕЛК ще влязат трансплантациите, загубата на органи. Очевидно е, че 
те няма как да се върнат, каза Кацаров. 
Сега онкологичните заболявания дават след 5 г. 50% ТЕЛК. И след 6, и след 16, и след 60 години, този процент си остава и 
е пак след петата година. Това обаче не е записано в наредбата и хората трябва да отидат на преосвидетелстване, обясни 
още Кацаров. 
Наследствени и генетични заболявания също ще влязат в списъка. В зависимост от усложненията ще се дава ТЕЛК доживот 
и за диабет. 
Здравният министър обясни, че по този начин ще се спестят и средства, защото НЗОК плаща за необходимите изследвания. 
Текстовете не срещнаха единодушие в тристранката. Бизнесът подкрепи промените, но поиска кардинална реформа. 
Синдикатите пък имаха куп забележки. 
Няма нужда да се тормозят хората, категоричен бе председателят на АИКБ Васил Велев. Той бе категоричен, че е 
необходима реформа в медицинската и трудовата експертиза. Тя е архаична и не е в полза на хората. ТЕЛК и НЕЛК да се 
закрият. В момента съществува един порочен договор, в който пише - "ние ще си затваряме очите за измамите на дребно, 
а вие за измамите на едро", обясни Велев. Припомни, че всяка трета пенсия е инвалидна. 
Тези разговори трябва да се водят с отделните специалисти, каза икономическият съветник на КТ "Подкрепа" Ваня 
Григорова. Тя припомни, че хората с увреждания бяха масово ощетени при промените от 2018 г. Реформи се правят и то 
такива, които увреждат хората с увреждания, каза още тя. И бе категорична, че събиране на болести в свидетелството 
трябва да е възможно, ако болният има поне 2 заболявания, които носят над 30% инвалидност. Сега те са 50%. 
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√ Кабинетът гласува промени в наредбата за ТЕЛК  
Хората с необратими увреждания ще получават пожизнен ТЕЛК, без да е необходимо на всеки три години да се 
преосвидетелстват. Тази промяна в Наредбата за медицинската експертиза ще приеме служебното правителство днес. 
Ще бъде променена и методиката за индивидуалната оценка на потребностите за хората с увреждания, така че да отговаря 
на последните промени в Закона за личната помощ. Те определят часовете лична помощ според степента на зависимост. 
Правителството ще освободи от длъжност заместник-председателят на държавна агенция „Разузнаване“ Ангело 
Прокопиев. Той заема поста от 2015 година. Промени ще се направят и в управителният съвет на така наречения „Сребърен 
фонд“ за устойчивост на пенсионната система. По закон в него участват финансовият и социалният министър. 
На президента ще бъде предложено да издаде указ за изменение и допълнение на длъжностите по въоръжените сили и 
националната служба за охрана, които изискват висши военни звания.  
Правят се също предложения за освобождаване от длъжност и на двама офицери от висшия команден състав и за 
удостояване с висше офицерско звание на един военнослужещ. 
Ще бъдат осигурени и допълнителни разходи по бюджетите на МС и министерствата на вътрешните работи и на 
образованието. 
Общините ще получат средства, за да компенсират родители с деца, които не са приети в държавни или общински градини 
поради липса на свободни места. 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101494105/horata-s-neobratimi-uvrejdania-nama-da-se-osvidetelstvat-pred-telk-na-vseki-3-g
https://bnr.bg/post/101494487/osvobojdavat-i-zam-shefa-na-razuznavaneto
https://bnr.bg/post/101494487/osvobojdavat-i-zam-shefa-na-razuznavaneto
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√ Помощ за туроператори за осуетени пътувания март-декември 2020 г.  
Туроператорите могат да кандидатстват до 20 юли за държавна помощ, с която да възстановят на клиентите си суми за 
пътувания, неосъществени заради пандемията. Става дума за периода март-декември 2020 г., съобщават от 
Министерството на туризма. 
Държавната помощ е с общ прогнозен бюджет от 6,5 милиона лева. Тя е насочена към туроператори, които са претърпели 
щети от невъзстановени средства от техните доставчици на услуги, и които същевременно са длъжници на своите клиенти. 
Безвъзмездните средства по схемата ще се разпределят пропорционално. Тяхното усвояване е спрямо броя на одобрените 
кандидати и реализиране на оборот за всеки кандидат в размер на до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 година Те 
обаче няма да са повече от дължимата сума към клиенти за неосъществените пътувания. 
С въвеждането на правилото за определяне на праг на размера на помощта до размера на щетите се цели да не се допусне 
финансиране на печалба с държавна помощ и да не се допусне туроператора да получи необоснован висок размер на 
помощта, отколкото е размера на понесената щета. 
Подаването на заявленията за държавната помощ се извършва по електронен път до 20 юли. 
 
√ Над половин млрд. лева загуби за бюджета установи втората проверка в бившата Държавна агенция по хазарта  
Над половин милиард лева загуби за бюджета е установила втората проверка в бившата Държавна агенция по хазарта, 
съобщиха от Министерството на финансите. 
Проверката е извършена от Агенцията за държавна финансова инспекция. Тя е за периода от началото на 2014 г. до края 
на 2019 г. и обхваща плащането на държавни такси от компаниите „Ню Геймс“, „Национална лотария“, „Еврофутбол“ и  
„Евробет“. 
Докладът е предоставен на прокуратурата. 
Именно заради казуса Комисията по хазарта беше закрита, а функциите ѝ бяха поети от Националната агенция за 
приходите (НАП). 
В предаването "Нещо повече" Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията коментира, че съобщението от 
проверката е оптимистично, защото е имало притеснения, че може да има преразглеждане на ситуацията с обвиняемия 
бизнесмен Васил Божков, който активно е работил за това, и да се окаже, че той си е плащал и всичко е било точно. 
Анализаторът припомни, че тези щети са били обявени още преди Божков да замине за Дубай и тогава неговата позиция 
е била, че това е въпрос на преценка: 
"Тогава г-н Божков очакваше да отиде в съда и там да се изясни спорът между него и Министерството на финансите. Нещата 
обаче се развиха по друг начин". 
Безлов изказа съмнение за това какво ли щеше да се случи, ако не беше излязъл списъкът със санкции по закона 
"Магнитски". 
Според експерта от ЦИД следващото Народно събрание ще трябва да приеме специален закон, който да интерпретира 
ситуацията заради санкциите "Магнитски": 
"Ще е много интересно, защото в следващия парламент, който ще приема този закон, ще видим истинските размери на 
лобизма в хазарта". 
Той посочи, че и темите за рекламите в хазарта и за начина, по който се продава хазарт, трябва да търсят регулация. 
Интервюто на Диана Янкулова с Тихомир Безлов можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ МВР провери над 6600 лица при акцията срещу купуването на гласове  
Над 6600 лица от активния криминален контингент са били проверени при операцията на МВР срещу купуването на гласове 
за периода от 1-ви до 5 юли. 
От вътрешното министерство допълват, че са извършени инспекции на над 2000 места, за които е имало информация за 
купуване и продаване на гласове. 
По време на операцията за противодействие на престъпления срещу изборните права на хората са проверени 1277 обекта, 
сред които заложни къщи и дружества, предоставящи бързи кредити, уточняват от МВР. 
С цел предотвратяване на възможността за корпоративен вот са проверени и 1275 собственици на фирми. 
Установени са 644 лица, за които се смята, че са се утвърдили като местни лидери на групи, влияещи на изборния процес. 
За срок от 24 часа са били задържани 669 души, а са издадени общо над 4700 предупредителни протокола и 109 преписки 
за установени случаи за купуване на гласове. 
В рамките на акцията на вътрешното министерство, която ще продължи до 11 юли, са проверени над 35 хиляди 
автомобила, установени са 110 души, обявени за издирване, разкрити са 87 други престъпления. 
 
√ Доц. Виктор Йоцов: Няма смисъл да стоим извън еврото  
Интервю на Снежана Иванова с доц. Виктор Йоцов в предаването ''12+3'' 
"От въвеждането на еврото ще има позитиви. Ние сме поели задължение да приемем еврото още с влизането в 
Европейския съюз. С приемането на паричния съвет - преди вече близо 25 години, ние се отказахме съзнателно от 
паричната политика. За нас няма смисъл да стоим извън еврото, тъй като отдавна сме приели неговите принципи".  
Това коментира пред БНР доц. Виктор Йоцов, учен, икономист, университетски преподавател, бивш представител на 
България в Международния валутен фонд и предишен главен икономист на БНБ.  
Доц. Йоцов смята, че голяма част от хората не съзнават каква промяна реално ще настъпи:   

https://bnr.bg/post/101477259/sasht-naloji-sankcii-na-tri-boikov-peevski-i-ilko-jelazkov
https://bnr.bg/post/101477259/sasht-naloji-sankcii-na-tri-boikov-peevski-i-ilko-jelazkov
https://bnr.bg/post/101494116/nad-polovin-miliard-leva-zagubi-za-budjeta-ustanovi-vtorata-proverka-v-bivshata-darjavna-agencia-po-hazarta
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"Хората не трябва да се притесняват. Няма да има инфлация, защото няма основание за това... Става въпрос за паричен 
съюз на общност на богати страни. Това, че сме член на такъв съюз, носи репутация, стабилност. Това означава стабилна 
валута, ниски лихвени проценти".  
В предаването "12+3" икономистът изрази съмнение, че заради политически манипулации по темата много хора се 
притесняват от влизане на страната ни в еврозоната.  
"Хората трябва да знаят, че всичко ще протече бързо и неусетно".  
Интервюто с доц. Виктор Йоцов можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Проф. Гигов: Ако събудим отново ваксинационния процес, няма да бракуваме ваксини  
Интервю на Снежана Иванова с проф. Красимир Гигов в предаването ''12+3'' 
Ако успеем да събудим отново ваксинационния процес в страната, няма да се стигне до бракуване на ваксини. Това обясни 
в интервю пред БНР проф. Красимир Гигов от Националния обществен съвет по ваксинации, бивш шеф на Ваксинационния 
щаб. 
"При положение, че има много страни, които се нуждаят от ваксини, да се унищожават ваксини - при това ние имаме 
свободен достъп до която искаме и когато поискаме, недопустимо е да допускаме изхвърляне на ваксини", подчерта той 
и добави, че в момента има "затишие пред буря", защото хората са се успокоили и не се имунизират срещу Covid-19. 
"Създадена е една много добре смазана машина - от доставки до приемане, съхраняване и снабдяване на здравни 
институции - а няма желаещи да се ваксинират. Трябва да променим съзнанието на хората, като авторитетни и популярни 
водачи, също и духовни водачи - ги увлекат със себе си и препоръчват ваксинации". 
По думите на проф. Гигов от Българската православна църква, от мюсюлманското вероизповедание и от всички религиозни 
общности са поканени и са се включили в процеса, координиран от обществения съвет по ваксинации. 
Бившият шеф на Ваксинационния щаб подчерта, че изборът е персонален и никой не може да бъде принуждаван да се 
ваксинира или да бъде санкциониран, ако откаже.  
Интервюто на Снежана Иванова с проф. Красимир Гигов в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Призиви в Европарламента за приемане на страната ни в Шенген  
За да бъде Шенгенското пространство пълно, е време България, Румъния и Хърватия да заемат мястото си в него" - това 
каза еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон пред пленарната зала в Европарламента на дебат, посветен на 
годишния доклад от функционирането на пространството за свободно движение. 
"Ние сме против Европа на две скорости и ЕС не може да си позволи Шенген да се превърне в двигател на дезинтеграцията" 
- така евродепутатката от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Таня Файон коментира факта, че България, 
Румъния и Хърватия все още са извън Шенген. 
"Цената би била твърде висока, защото бъдещето на Съюза ще бъде поставено на карта. Сигурна съм, че никой не желае 
това", каза още Файон.  Тя припомни, че България и Румъния все още са в чакалнята и  стоят там от десетилетия, Хърватия 
е на прав път, но окончателното решение и на трите държави е в ръцете на страните-членки. 
Евродепутатът Чарли Веймерш от европейските консерватори и реформисти подкрепи връщането на контрола по 
вътрешните граници и съобщи, че имигранти непрекъснато обират летни къщи в родната му Швеция. "Вие сте щрауси, 
които си заравяте главите в пясъка", каза той на колегите си. 
 
√ Евродепутатът Томас Вайц: Парите чакат българското правителство 
България има фантастично горско наследство, силно гражданско общество и слаби институции, които не 
контролират незаконната сеч, казва съпредседателят на европейските „Зелени“ 
Интервю на Добромир Видев с Томас Вайц 
През фондовете за възстановяване големите държави застават на една линия с малките, заяви в интервю за 
БНР австрийският евродепутат Томас Вайц, съпредседател на европейските „Зелени“, който посети страната ни. 
„Трябва да сме сигурни, че тези пари се използват в полза на гражданите, а не единствено от големите бизнеси или от 
олигарсите. Тези пари България трябва да ги ползва и за прехода към зелена икономика, към възобновяема енергия, 
публичен транспорт, енергийна ефективност на сградите. Уникален шанс за държавата, за да може чрез фондовете да се 
промени икономическият модел, който ще е и бъдещият модел за функционирането на Европа. Бих препоръчал 
на България да не изостава да не се бави, а просто да грабне възможността“, каза Томас Вайц в предаването „Преди 
всички“.   
„Парите чакат българското правителство. Чакат стратегическия план на правителството за това как да бъдат използвани. 
Важно е тези пари по-скоро да бъдат получени, защото България трябва да се възползва от тези пари, от това европейско 
финансиране.“  
Българските гори все още са запазили добър генетичен фонд, но трябва да има по-строго прилагане на закона за опазване 
от нелегалната сеч, смята Вайц, който е специалист по гори и селско стопанство.     
„Видях много много защитени местности и мога да кажа, че страната ви има фантастично наследство. Запознах се и с 
методите за борба с вредителите по културите. В България, както и в Румъния все още използвате вредните да насекомите 
препарати, а това оказва влияние на пчелите. Пестицидите при вас се използват в големи количества“, отбеляза Томас 
Вайц. 
Споделяйки своите впечатления от Рила и Витоша той подчерта: 

https://bnr.bg/post/101494162/doc-viktor-iocov-nama-smisal-da-stoim-izvan-evroto
https://bnr.bg/post/101494150/prof-gigov-ako-sabudim-otnovo-vaksinacionnia-proces-nama-da-brakuvame-vaksini
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„Наблюдаваме известни практики, които не са според законодателството ви за опазването на горите. Видяхме сеч с тежка 
механизация. Машините оставят доста сериозни следи, което води до ерозия. Добиването на дървесината, където е 
сравнително ОК, самият процес оставя доста щети по околните дървета.“ 
Австрийският евродепутат е на мнение, че ситуацията у нас е „донякъде много добре“ заради многото защитени 
територии, които по думите му се поддържат добре. 
„Но в отдалечените места от главните пътища наистина има проблеми с нелегалното добиване на дървесина. А също така 
и с рязането „до корен“.   
След 10 дни Европейската комисия ще оповести нов проект за стратегия за горите. Какво всъщност трябва да се знае?  
Тази стратегия за горите е своеобразен опит за създаването на единни стандарти за опазването и управлението на горското 
стопанство в цяла Европа, изтъкна Томас Вайц. 
„Ако ефективно искаме да се справим с климатичните промени на глобално ниво, или със затоплянето на глобално ниво, 
трябва не само да се ограничаваме в земеделието, но и да говорим и за поддържането на горите. Важно е тези гори да са 
подготвени не само за начина, по който ще се отнасяме с тях чисто икономически, но и за това как те трябва да посрещнат 
промените в климата. За да може и занапред от тях да добиваме дървесина, но и да предоставят онова, което винаги са 
ни давали - вода и биоразнообразие. Нужно е да бъде намалено значително рязането на дървесината „до голо“, защото 
това не само носи вреди за почвата, но създава проблеми със засушаването и горещината. Дори е необходимо да 
направим промени в начина на залесяване. Например в райони, които са залесени със смърч или иглолисти видове, е 
добре да има и широколистни видове. Трябва тези гори да бъдат трансформирани в смесени, за да може да оцелеят в по-
горещите периоди, когато и ако те зачестят в бъдеще.“   
Нелегалната сеч е не само проблем в България или Словакия. В Румъния също има проблеми, посочи Томас Вайц. 
„Но подобен нелегален добив се случва, ако институциите, които го контролират, са слаби. Това е и корупционен въпрос. 
Но тези проблеми засягат и бъдещите поколения. Виждам, че в България има наистина силно гражданско общество, което 
се застъпва за своите гори и за природната среда. Затова е нужно самите институции да вършат своята работа и да 
проверяват постоянно дали дърводобивът става по правилата.“ 
Въпросът с опазването на горите дори опира и до проблемите в България, свързани със заменките на гори, категоричен е 
евродепутатът. 
„Където се забелязва някакъв съюз между политици и олигарси. Има много въпроси, които засягат и правосъдната система. 
Но, както казах, Европейският съюз има съответните механизми, ако прецени, че политиката на съответната държава не е 
в съответствие с европейските ценности. И затова може да приложи съответните наказания със спиране на фондове. 
(…)Друга стъпка е възможността да пренасочва фондовете директно към общините, на местно ниво. Заобикаляйки 
правителството, което не изпълнява критериите. Но и да може в същото време гражданите да получават европейската 
подкрепа.“   
Горската стратегия е част от Зелената сделка, уточни Томас Вайц, който вярва, че „това е начинът, по който можем да 
променим Европа да бъде по-устойчива - да се развива не само в следващите 10-15 години, а в следващите 50.“   
В регионите, където се отглеждат интензивно слънчоглед или зърнени култури, особено слънчоглед, Вайц отчита много 
сериозна употреба на вредни за пчелите пестициди. 
„Веществата проникват в растението и стават опасни или смъртоносни за което и да е насекомо. Не говоря само за пчела - 
може да е пеперуда, всичко, което е важно за опрашването. Те могат да умрат или просто да загубят ориентация. 
Икономически това е голяма загуба за пчеларите и за биоразнообразието. При моето посещение сега не съм говорил с 
местните власти за това как да се ограничат тези пестициди, но съм в постоянен контакт с българските си колеги в 
Европейския парламент. И те са наясно, че има такъв проблем. Един от начините за ограничаването употребата на 
пестициди е просто културите да се редуват в годините. Не трябва да садите едно и също нещо всяка година на едно и 
също място, защото това всъщност е причината за замърсяването. Ако промените начина на засаждане, няма да имате 
нужда използвате тези пестициди. България и Румъния са единствените държави в Европейския съюз, които към момента 
ги използват. Има и други европейски страни, но те са като изключения, защото засягат производството на по-малко 
култури и са в ограничен район. Не е като в България, където 70 процента от площите се обработват с тези пестициди.“  
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Разделение във Великобритания преди вдигането на ограниченията 
Здравният министър: Вдигането на ограниченията е "непозната територия"  
Във Великобритания два милиона души могат да се заразят с Covid-19 това лято, което потенциално означава, че 10 
милиона трябва да се самоизолират в рамките на 6 седмици, показва анализ на вестник „Гардиън“ с предупреждение за 
рисковете за здравеопазването и нарушаването на икономиката. В същото време министърът на здравеопазването обяви, 
че от 16 август хората с две дози ваксина не трябва да се изолират, ако са били в контакт със заразен.  
Голямото разделение на Острова по повод на решението на правителството да вдигне почти всички ограничения на 19 
юли се задълбочава. 
В парламента здравният министър Саджид Джавид призна, че с вдигането на локдауна на 19 юли Англия навлиза в 
„непозната територия“ и че заразяванията дневно могат лесно да достигнат по 100 000. Анализът на „Гардиън“ се основава 
именно на тези прогнозни данни на Джавид. Надеждата според правителството е, че до 19 юли ще бъдат ваксинирани 
всички пълнолетни и че не се наблюдава увеличение на хоспитализираните. 
От 16 август напълно ваксинираните няма да се самоизолират при контакт с дали положителна проба, същото важи и за 
непълнолетните. За останалите обаче остава в сила законът за 10-дневно самоизолиране в случай на контакт. През 
седмицата правителството ще даде повече информация за правилата за самоизолиране при пътуванията в чужбина. 

https://bnr.bg/post/101494029
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Силно поляризирано е мнението и за това дали да отпадне носенето на маски след 19 юли. Сред учените има и песимисти 
и оптимисти за „Деня на свободата“, както наричат тук датата 19 юли. За последното денонощие са регистрирани нови 28 
773 случая на заразявания - най-висок брой от края на януари, както и 37 жертви. 
 
БНТ 
 
√ Кабинетът предлага да бъде освободен зам.-шефът на разузнаването 
Правителството ще предложи на президента да освободи заместник-председателя на Държавната агенция "Разузнаване". 
Това става ясно от публикувания предварителен дневен ред. Сегашният заместник-председател е Ангело Прокопиев, който 
е назначен на поста с указ през 2015 година. 
В средата на юни беше сменен шефът на разузнаването Атанас Атанасов заради "липса на политическа неутралност, както 
и непредоставяне на разузнавателна информация на президента". 
На негово място беше назначен Антоан Гечев. 
 
√ Стефан Янев се срещна с посланика на Словения 
Министър-председателят Стефан Янев проведе среща с посланика на Словения у нас Анжей Франгеш. Във фокуса на 
разговора бяха двустранните отношения и теми от европейския дневен ред в контекста на приоритетите на започналото 
на 1 юли Словенско председателство на Съвета на ЕС. 
Бяха представени и обсъдени целите на председателството в посока устойчивост и възстановяване на Европейския съюз, 
организацията и провеждането на основни събития в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, върховенството 
на закона и други теми. 
По отношение на процеса на разширяване на ЕС беше обсъдена темата за европейския хоризонт пред Република Северна 
Македония и предизвикателствата в това отношение. Стефан Янев препотвърди българската позиция и принципната 
подкрепа на България за европейската перспектива на РСМ и Албания, като изведе на преден план необходимостта от по-
ефективен диалог и реална воля за разрешаване на противоречията между нашата държава и РСМ. 
Акцент бе поставен върху изискването да бъдат изпълнени ангажиментите в двустранното споразумение и да се 
предприемат реални действия по отношение на защитата на човешките права и преустановяване на езика на омразата. Бе 
изразено усещането, че европейските ни партньори по-скоро вземат страна, толерирайки РСМ, респективно - обвинявайки 
България, без реални и аргументирани основания. 
Българският премиер отбеляза, че в своето качество той се старае да действа като политик, а не като бюрократ и в този 
смисъл основен приоритет е да бъде представен и защитен в максимална степен националният интерес на Република 
България. 
Акцент бе поставен върху ЕС като надежден и сигурен съюз, способен да осигури сигурност и стабилност в съседство. В 
този контекст беше подчертана ключовата роля на трансатлантическото сътрудничество и перспективите пред развитието 
на страните от Западните Балкани. 
Специално внимание бе обърнато на необходимостта от пълноценен дебат в рамките на предстоящото публично 
обсъждане на Плана за възстановяване и устойчивост, както и на ролята на парламента като ключов фактор за осигуряване 
на широка подкрепа и легитимност по отношение на неговите параметри. 
Специално внимание в рамките на срещата бе обърнато на ролята и значението на предстоящите парламентарни избори 
в България. Премиерът Стефан Янев посочи, че се полагат всички усилия, така че да бъде гарантирана честността и 
автентичността на вота и възможността българските избиратели да гласуват свободно в съответствие със своите 
предпочитания. 
В края на разговора българският министър-председател пожела успех на Словенското председателство и подчерта, че 
държи на открит и честен диалог и че разчита на реципрочност в това отношение. 
 
√ Стефан Янев се срещна с ръководителя на мисията на ОССЕ за наблюдение на изборите 
Ангажиментите на правителството за подготовката на честни и свободни избори се изпълняват в пълен обем. Уверен съм, 
че сме направили най-доброто в тази посока, заяви министър-председателят Стефан Янев по време на срещата си с Тана 
де Зулуета, ръководител на мисията в България на Бюрото за демократични институции и права на човека на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). 
В хода на разговора в Министерския съвет беше обсъдена цялостната предизборна обстановка, както и задачите на 
кабинета за гарантирането на демократични избори, при стриктно спазване на законовите разпоредби. 
В рамките на срещата акцент беше поставен върху новата ситуация предвид промененото изборно законодателство. 
Премиерът Стефан Янев посочи, че машинният вот е бил обезпечен от правителството както финансово, така и логистично. 
По отношение на избирателния процес в чужбина, министър-председателят отбеляза, че има ръст на секциите в чужбина 
в сравнение с предишните избори. 
Премиерът Янев изтъкна още сериозните и целенасочени усилия на правителството в две посоки – от една страна да 
отправи позитивно послание към гражданите и да ги насърчи да упражнят правото си на глас и от друга страна да 
противодейства безкомпромисно на негативни явления като купуването на гласове. 
В отговор на проявения интерес от страна на Тана де Зулуета какви мерки предприема служебният кабинет срещу 
купуването на гласове министър-председателят Янев увери, че МВР работят усилено и действията им дават резултати. 
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Премиерът сподели също така и обратната връзка, която получава при срещата си с граждани в различни населени места 
в страната. Янев отбеляза, че хората се чувстват по-свободни и се опитват да се освободят от страха или друг натиск, който 
са усещали преди. 
Министър-председателят Стефан Янев благодари на Бюрото за демократични институции и права на човека на ОССЕ за 
продължаващото сътрудничество и активното участие в дейностите по наблюдение на избори в България. 
Премиерът изтъкна, че високо цени работата на всички международни наблюдатели и потвърди готовността на 
правителството да съдейства, така че те успешно да изпълнят задачите си в интерес на насърчаването на свободните и 
честни избори. 
 
√ Ваксинирани служители може да не носят маска на работните си места  
За работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19, може да се допусне изключение от изискването за 
носене на маска за лице на работните си места. 
Това ще става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица - собственици 
или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, предоставящи услуги на гражданите. 
Това разпорежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед, издадена вчера, 6 юли. Заповедта 
влиза в сила от днес, 7 юли. 
Вижте целия текст на заповедта тук. 
 
√ Транспортният министър: Абсурдно е ремонт на 15 вагона за 27 млн. лева  
Сключеният договор от предишното ръководство за ремонт на 15 вагона е на стойност 27 млн. лева. На практика цената 
излиза колкото за нови. Това е абсурдно и по тази причина е възложена проверка. Ако Агенцията за държавна финансова 
инспекция открие нарушения, ще сезираме прокуратурата. Това обяви в Пловдив служебният транспортен министър 
Георги Тодоров. Той откри нова изпитна зала в жп управлението, която щяла да гарантира безпристрастност при 
провеждане препитванията. 
До края на 2021 г. предстои надграждане на системата за онлайн обучение на Изпълнителна агенция "Железопътна 
администрация". "Това е поредната стъпка на Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията по пътя на дигитализацията", заяви министър Тодоров. Той допълни, че провеждането на изпити с помощта 
на електронната система цели премахване на влиянието на човешкия фактор, обективност при проверката на знанията на 
изпитвания, пресичане опитите за измами и повишаване на квалификацията на кадрите от железопътния сектор. 
Изпитната зала в Пловдив е с капацитет от 16 изпитни терминали, а в София и Горна Оряховица вече са оборудвани и 
въведени в експлоатация още две такива зали, уточни Георги Тодоров. 
Пред журналисти министърът обясни, че през миналата седмица е изпратил до Агенцията за държавна финансова 
инспекция одитните доклади, назначени от него за дейността на БДЖ. 
"Надявам се съвсем скоро новото ръководство на железопътния превозвач да бъде вписано в Агенцията по 
вписванията, за да стартира своята оперативна дейност. Вече сме начертали техните задачи в краткосрочен план 
– те са свързани с подобряване на графика за движение, по-малко закъснения, безопасност на превозите и ефективно 
управление на финансовия ресурс. Компанията ще търси нови клиенти в товарните превози. Към момента БДЖ има 
задължения от над 20 млн. лева към НК "Железопътна инфраструктура", които са от неплатени инфраструктурни 
такси и разходи за енергия", коментира още Георги Тодоров. 
По отношение на финансовите ангажименти на концесионера на жп гара Пловдив, министър Тодоров заяви, че е изпратил 
писмо до него с искане за изплащане на дължимата концесионна такса към държавата. 
"Назначил съм проверка, която ще установи дали концесионерът на жп гарата изпълнява своите ангажименти 
съгласно подписания договор", обясни той. 
В рамките на визитата си в Пловдив министър Тодоров посети диспечерския център на НК "Железопътна инфраструктура", 
отговарящ за движението на влаковете и разгледа експозиция на жп моделизъм. 
 
√ Главният прокурор внесе искане до ЦИК за снемане на имунитета на кандидат-депутат  
Главният прокурор внесе мотивирано искане до Централната избирателна комисия (ЦИК) за даване на разрешение за 
привличане към наказателна отговорност на Ц.Г.- кандидат за народен представител на изборите за 46-ото Народно 
събрание, насрочени за 11.07.2021г. 
Досъдебното производство е започнато от ОДМВР-Бургас по реда на чл. 212 ал.2 от НПК и е под ръководството и надзора 
на Софийска градска прокуратура (СГП). 
В хода на разследването са извършени разпити на свидетели, в това число пред съдия, приобщени са веществени 
доказателства, извършени са претърсвания и изземвания на няколко адреса и са приложени относими документи. 
Събраните доказателства са достатъчни по смисъла на чл.219, ал.1 от НПК за привличане към наказателна отговорност и 
за предявяване на обвинение за извършено престъпление по чл. 167, ал.2 от НК спрямо Ц.Г., който на 29.06.2021г. в с. 
Маринка, общ. Бургас дал на четири лица имотна облага, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право на 
изборите за 46-ото Народно събрание в полза на определен кандидат и коалиция. 
Предвиденото в закона наказание по чл. 167, ал.2 от НК е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от десет 
хиляди до двадесет хиляди лева. 
 
√ ВАП ангажира КЕВР да изясни как са утвърдени повишените цени на тока  

https://bntnews.bg/f/news/o/1161/ea47212df4f072b6d89db585b8bf7877.pdf
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В изпълнение на конституционно установените правомощия на Прокуратурата на Република България да следи за спазване 
на законността като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове, на 28 юни Върховната 
административна прокуратура (ВАП) образува преписка по публикации в медиите за повишаване на цената на топлинната 
и електрическа енергия от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
Публикациите навеждат на данни за неправомерно увеличение на цената за предоставяне на топлоенергия, като се слага 
акцент върху обстоятелството, че действащата Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната и електрическа енергия 
създава предпоставки за нереално ценообразуване във вреда на крайните потребители. 
Констатирано е, че покачването на цените за топлинна енергия от 01.07.2021 г. е в противоречие на чл. 2, ал. 2 от Закона 
за енергетиката (ЗЕ), съгласно който производството, преносът, разпределението и търговията с топлинна енергия се 
извършват при гарантиране защитата на интересите на потребителите. 
На 01.07.2021 г. с решения на КЕВР цените на електрическата енергия се увеличиха средно с 4,40%, цените на топлинната 
енергия нараснаха средно с 16,23%, завишена е и цената на природния газ за месеца. 
Заради наличието на значим обществен интерес и на основание чл. 145 от Закона за съдебната власт, ВАП ангажира 
председателя на КЕВР да отговори в кратък срок - предприети ли са действия и какви са те за промяна на Наредба № 5 във 
връзка с цените на топлинната енергия. Той следва да представи и административната преписка по вземане на решението 
за завишаване цените на електрическата енергия, с оглед преценка за законосъобразност при вземането му. 
След анализ на получените резултати, от ВАП ще се извърши преценка за предприемане и на последващи действия по 
реда на надзора за законност. 
 
√ Експерт: Не бързайте да натиснете линка, когато получите спешен имейл  
Най-модерните измами в интернет са фокусирани повече върху компании, които предоставят услуги на други компании. 
Тези фирми напоследък стават често обект на атаки, тъй като техните клиенти са стотици фирми, коментира в "Денят 
започва" Пламен Тошев, управител на компания за киберсигурност. 
От друга страна, кражбата на финансови средства от отделните хора винаги са били модерни - от банковите ни карти. 
Методите са чрез инсталиране на софтуер. Напоследък по-модерният метод е да ни инсталират някаква програма, която 
ни криптира компютъра, след което искат откуп, обясни експертът. 
"Индивидуалните хора в една компания винаги са най-честият обект на атака. Прониквайки през един човек, като се 
използват неговите слаби познания за работа в интернет пространството, хакерите достигат до информацията 
на цялата компания. Фишинг имейлите са много популярно средство за това нещо. Когато получим имейл от някаква 
финансова институция и особено когато изглежда доста спешен е хубаво да проверим два пъти информацията, преди 
да кликнем върху линковете", обясни експертът. 
Ако сте натиснали на линка в имейла, важно е да не въвеждате лични данни за достъпа до съответния сайт. Ако не сте 
отворили линка, няма място за притеснение, уточни Пламен Тошев. 
По думите му, друг много сериозен риск са безплатните wi-fi мрежи. 
Безопасността в интернет пространството е като тази в реални свят. Ние учим децата си да заключват вратите, да слагат 
ключовете на безопасно място, слагаме си блиндирани врати, по същия начин трябва да подходим и към интернет 
мрежата, коментира експертът. 
Рискове винаги има, въпросът е човек да си зададе въпроса доколко е готов да го поеме и какво рискува, допълни още 
той. 
Още за отговорното поведение в мрежата - вижте във видеото. 
 
Класа 
 
√ Компанията за електромобили, с която преговаря България, е Next.e.GO? 
Компанията, с която служебният министър на икономиката Кирил Петков заяви, че България води преговори за завод у 
нас, е производителят на електромобили Next.e.GO, пише „24 часа“, позовавайки се на свой източник, който определя като 
„един от основните двигатели на проекта и участник в преговорите“. 
Според изданието компанията търси терени в шест държави, с идеята да построи свои заводи в тях. Преди шест месеца 
беше потвърдено, че ще бъде отворено предприятие в Гърция. В него ще се инвестират 100 млн. евро. 
Планът е в България да се инвестират 140 млн. евро, като вече е харесано място за завода. Става дума за терен на братята 
Кирил и Георги Домусчиеви в завод „Балкан“. Според „24 часа“ двамата са имали активно участие в преговорите и имат 
„съществен“ принос за сключването на сделката. 
Заводът ще бъде построен в Ловеч до 2023 г. и в него ще работят 1000 души. Самите преговори са във финалната си фаза 
и се уточняват детайли по сделката. Комуникацията по въпроса тече от месеци, а от седмица инвеститорите са в България.  
Припомняме, че в неделя служебният министър на икономиката разкри, че се водят преговори с компания, но не разкри 
коя. 
„Привлякохме за пръв път в българската история голяма европейска компания за производство на електроавтомобили”, 
сподели той пред Нова телевизия и уточни, че в следващите две седмици ще стане ясно дали договорът ще бъде 
подписан.   
Източникът, който остава анонимен, твърди, че в събота ще бъде подписан меморандум между Министерството на 
икономиката и инвеститорите, с който ще се поеме ангажимент до 20 юли Министерският съвет да одобри държавна 
подкрепа от 34 млн. евро за построяването на завода. Електромобилите, произвеждани от Next.e.Go, са с марката e.GO. Те 
са малки и успяват да изминат близо 200 км с едно зареждане на батерията, а началната им цена е 26 хил. евро. 

https://bnt.bg/news/kak-da-badat-razpredeleni-parite-po-plana-za-vazstanovyavane-i-razvitie-296800news.html
https://bnt.bg/news/kak-da-badat-razpredeleni-parite-po-plana-za-vazstanovyavane-i-razvitie-296800news.html
https://bntnews.bg/news/ekspert-ne-barzaite-da-natisnete-linka-kogato-poluchite-speshen-imeil-1161571news.html
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√ Да подкрепяме предприемачеството в Куба по пътя на сътрудничеството   
Орелвис Бормей е един от мениджърите който участва в дейностите на програмата за размяна на експерти между Куба и 
Европейския съюз. Той споделя пред фондация FIAPP натрупания опит.  
Зщо смятате, че за Куба е важно да засили капацитета си в предприемачеството?  
Да засили предприемаческия дух за Куба означава да се адаптира. Налице е промяна в концепцията на 
социалноикономическия модел, приет в страната. Бяха приети мерки, които улеснятават новите форми на икономическа 
дейност. Затова е нужен предприемачески дух - да създаваш, да променяш, да трансформираш,. В тоя момент е 
изключително важно да се говори за необходимост от икономическа независимост. 
Как Ви помогна Програмата за размяна на експерти между Куба и Европейския съюз?  
Тази програма ми позволи да направя скок – качествен и количествен. Да споделя време, опит, да проследя 
преживяванията на европейските учени. Аз самият промених някои мои възгледи прецених ситуаците и започнах да 
действам попрофесионално. Активността и отговорността за координацията, подобряването на процесите – всичко това се 
превръща в навици, без които администрацията не може. Ето го смисълът на Програмата. 
Какви ползи бяха постигнати благодарение на Програмата?  
Програмата включва постоянен анализ на конкретни случаи, практически упражнения,. Това ми даде възможност да 
реазизирам дейностите много адаптивно. Винаги оценявах икономическия и социалния фактор за стабилността на растежа 
на търговията. Натъкнах се на доста ситуации – някои очаквани, други – не. В общи линии винаги намирахме решение и 
бих могъл да кажа, че програмата има значителна тежест – тя учи хората как да решават проблеми, възникнали неочаквано. 
Нещо повече за Вашата продукция, която намери добра реализация? Тя се продава на кубинските летища. 
Maní BORNEY първо бе предоставена като марка на международното летище във Вила Клара. После стигна и до други 
кубински летища. Присъствието и е значимо, защото пътникът костумира кубински продукт , много свързан с кубинската 
традиция – като пурите и рома. Maní BORNEY е първата марка хранителни продукти, която не е държавна. Тази марка 
продава продуктите си на кубинските летища.  
Важен ли е този Ваш успех за чуждите инвестиции в Куба? 
Да. Присъствието на други култури и опитът на чужди мениджъри са важни неща. Важно е професионално дасме 
подготвени за интернационализацията на фирмите. Чуждите инвестиции гарантират локалното и националното развитие. 
Готов ли сте да участвате в други дейности на Програмата, пък и в други подобни програми? 
Готов съм. 
 
√ Пентагонът прекратява спорен договор за милиарди 
Министерството на отбраната отменя спорен договор за изчисления в облаци на стойност 10 милиарда долара, който бе 
възложен на Microsoft, вместо на Amazon от администрацията на Тръмп. 
Пентагонът обяви във вторник, че отменя договора Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) и вместо това ще търси нови 
решения за актуализиране на договора Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC) с Amazon и Microsoft. 
Договорът JEDI щеше да доведе до изграждането на система за съхранение в облак на „чувствителни“ военни данни и 
технологии, като изкуствен интелект, за Министерството на отбраната и би могъл да докара приходи до 10 милиарда 
долара за 10 години. 
Спечелването на договора JEDI през 2019 г. от Microsoft срещу Amazon предизвика известни противоречия, изненадвайки 
много експерти в индустрията, които смятаха Amazon за по-силния кандидат за получаване на контракта. 
Amazon подаде иск до Федералния иск на САЩ, оспорвайки решението, аргументирайки, че то е политически мотивирано 
от неприязънта на бившия президент Доналд Тръмп към тогавашния изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос и 
Washington Post, който Безос притежава. 
През март 2020 г. Пентагонът заяви, че желае да преоцени решението си за възлагане на поръчката на Microsoft. Сега 
Министерството на отбраната планира да го отмени изцяло и да поиска оферти за нов, актуализиран договор, както 
от Microsoft, така и от Amazon. 
Министерството на отбраната заяви, че е решило да анулира договора „поради променящите се изисквания, повишената 
защитеност в облака и напредъка в индустрията“, в съобщение за пресата. Поради това договорът за JEDI „вече не отговаря 
на нуждите“, се посочва в съобщението. 
Пентагонът ще поиска предложения от Microsoft и Amazon Web Services и ще приеме предложения и от други доставчици 
на услуги в информационен облак, които „също могат да отговорят на изискванията на министерството“, се казва в 
съобщението. 
 
√ Доброто, лошото и грозното лице на глобалната данъчна реформа  
Нека не бъдем твърде претенциозни: споразумението на 130 държави за реформа на международното корпоративно 
данъчно облагане е голям момент. Не често се постига глобален почти консенсус относно нещо с такива конкретни 
последици, пише Мартин Сандбю за Financial Times.  
Но макар поздравленията да са основателни, резултатът в най-добрия случай е смесен. Ето го доброто, лошото и грозното 
лице на реформата.   
Първо, доброто лице. Сделката е насочена към най-тежките проблеми на международното облагане на печалбите. Те 
произтичат от принципа, че облагането следва седалището на корпоративните субекти. Това може да е било логично, 
когато добавената стойност е възниквала от производството на физически стоки. Сега за лошото лице. Споразумението 
само частично решава проблема. Включени са твърде малко мултинационални корпорации. Дори и с минималната ставка, 

https://www.investor.bg/drugi/338/a/130-strani-podkrepiha-globalen-minimalen-danyk-za-korporaciite-330886/
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повечето корпоративни печалби пак ще бъдат облагани според принципа на пребиваване. Следователно аномалиите, 
които той поражда, също ще останат.  
Когато вместо това стойността е в нематериални услуги и интелектуална собственост, това е рецепта за злоупотреби. 
Изчислява се, например, че 40% от глобалните преки чуждестранни „инвестиции“ са структурирани така, че да намаляват 
данъците, а не поради съображения за действителни бизнес инвестиции. 
Подобни покани за изиграване на системата не означават просто, че мултинационалните корпорации плащат по-малко 
данък, отколкото законодателите предвиждат. Правителствата също така определят по-ниски данъчни ставки, отколкото 
ако не се страхуваха, че тези компании ще пренасочат печалбите си на друго място.  
Сделката атакува това чрез въвеждане на минимална глобална данъчна ставка върху печалбата от 15 процента и 
прехвърляне на правото за облагане на част от тази печалба от мястото на седалището към мястото на продажбата. 
Икономистите, които са анализирали цифрите, установяват, че това прави значителна, ако не и драстична, разлика. 
Предстоящ доклад на изследователите на EconPol Майкъл Девере и Мартин Симлър изчислява, че права за облагане върху 
печалби за 87 милиарда долара ще бъдат пренасочени към държавите на продажба. Съветът за икономически анализ на 
Франция (CAE) определя тази стойност на 130 млрд. долара. При обичайните ставки това представлява годишни данъчни 
приходи за 20-30 млрд. долара. 
Според CAE минималният данък може да увеличи приходите от корпоративен данък с 6 млрд. до 15 млрд. евро за Франция, 
Германия и САЩ поотделно. 
Резултатът по някакъв начин е встрани от по-ранния фокус върху големите технологични компании. Политическият тласък 
дойде от европейските държави, възмутени от смехотворните данъци, плащани от американския интернет сектор въпреки 
огромните му приходи, генерирани на техните пазари. С едностранното приемане на данъци върху дигиталните услуги, 
основани на продажбите, европейците дадоха политически импулс на глобалните преговори. 
Но икономически никога не е имало смисъл да се отделят цифровите услуги. Чудесата на счетоводната отчетност на 
интелектуалната собственост позволяват на мултинационалните компании да отклоняват печалбите от изключително 
осезаеми стоки и услуги, от чаши кафе до возене с такси. Включването на всички най-големи мултинационални 
корпорации, изискване на САЩ, следователно беше подобрение на по-ранните планове. 
Скромната минимална ставка оставя стимули за пренасочване на печалбите към юрисдикции с ниски данъци (които 
следователно нямат основания да се оплакват). Сделката няма да ни отърве от лошата реалност на затягащите коланите 
правителства и избягващите данъци мегакорпорации – не и докато политиците не започнат да търсят начини за 
премахване на рекордните публични дефицити. 
Има и специални изключения за банки и компании за природни ресурси. Това може да бъде оправдано за вторите; логично 
е те да се облагат с данъци там, където добиват въглеводороди и минерали. За банките претекстът е, че те се регулират и 
облагат на пазарите, които обслужват. Но ако това беше вярно, те няма да бъдат засегнати от преразпределението на 
данъчните права. Всъщност те имаха много за губене: Девере и Симлър смятат, че преразпределената данъчна основа би 
била два пъти по-голяма, ако не е изключението за банките. 
И накрая, за грозното лице на реформата. Правителствата пропуснаха възможността да опростят правилата, оставяйки 
плодородна почва за нови и хитри техники за заобикаляне на техните намерения. Вместо да се препират за изключения и 
прагове, лидерите можеха да се пазарят за относителното тегло на инвестициите, заетостта и продажбите при изцяло 
базирано на формула разпределение на цялата глобална печалба на мултинационалните корпорации.  
С течение на времето праговете могат да бъдат намалени, а отстъпките - стеснени. Но не и ако тази сделка е предприета, 
за да се предотвратят евентуални бъдещи промени. САЩ поискаха от другите страни да оттеглят едностранните дигитални 
данъци, когато новите правила бъдат официално приети. Това е разумно само доколкото не блокира прегледите на 
рамката. 
Този добре дошъл процес не трябва да спира до тук. Това беше гигантски скок за политиците. И все пак той остава само 
първата стъпка за глобалната икономика. 
 
√ Големината е козът на Китай  
„Предвиждам, че Китай ще се движи все повече към политическа свобода, ако продължи успешния си ход към 
икономическа такава“, заявява Милтън Фридмън през 2003 г., цитиран от Уилиъм МакГърн на страниците на Wall Street 
Journal. 
По това време това изглеждаше логично, особено след трансформациите на диктатурите в Тайван и Южна Корея в 
хаотични, но функциониращи демокрации. Но както Джо Байдън открива сега, китайският президент Си Дзинпин действа 
от съвсем различна предпоставка: че Западът е изживял своя пик, а смесицата от управление на комунистическата партия 
и държавен капитализъм е билетът за това Китай да стане отново велик. 
При Си Дзинпин Пекин извърши геноцид срещу уйгурското малцинство в провинция Синдзян, заплаши Тайван с нашествие, 
закри продемократичен вестник в Хонконг, прикри произхода на Covid-19 и т.н. Въпреки това китайската икономика 
продължава да процъфтява - тя нарасна с над 18% през първото тримесечие на годишна база - и сега изглежда, че Фридмън 
е грешал тотално относно капитализма и свободата. Дали?  
В действителност Фридман никога не е бил толкова детерминистичен, както понякога се представя. Макар да поддържаше, 
че свободното общество не може да съществува без свободна икономика, той подчертаваше, че обратното не е 
задължително: Свободната икономика може да съществува без политическа свобода. 
Днес някои биха казали, че глобалният капитализъм не е враг на китайската комунистическа партия, а неин съюзник. Има 
известна истина в това. Със сигурност без просперитета, осигурен от световната търговия и инвестициите, Пекин не би бил 
в състояние да модернизира своята армия или да използва инвестициите и чуждестранната помощ, за да разшири 
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влиянието си в чужбина. Но относителният имунитет на Си от чужд натиск има по-малко общо с някакъв уникален гений 
на това, което някои наричат неговия „пазарен ленинизъм“, отколкото с нещо много по-прозаично: населението на 
страната от 1,4 милиарда. 
Размерът винаги е бил привлекателността на Китай. През 30-те години на миналия век американски бизнесмен, базиран в 
Шанхай, на име Карл Кроу, написва книга, наречена „400 милиона клиенти“, отбелязвайки огромното богатство, което 
може да се получи, ако сте в състояние да продавате на всеки китаец по една ябълка на ден. Половин век по-късно, когато 
населението се бе удвоило и Китай започна да се отваря, детайлите се промениха, но мечтата бе същата: Представете си 
да продавате на всеки китаец кока-кола!  
Големината е козът на Си. Всяка държава с нормален размер, дори сравнително голяма, като Виетнам или Япония, просто 
не разполага с лост срещу инвеститори или други страни, за да ѝ се размине това, което Китай прави рутинно. 
А и Си Дзинпин не се свени да използва този лост. Погледнете Австралия. През април 2020 г. премиерът Скот Морисън 
призова за сериозно разследване на Световната здравна организация за произхода на Covid-19. Това дойде след други 
действия, които раздразниха Пекин, като решението на Канбера да забрани Huawei да участва в изграждането на 5G 
мрежата ѝ от съображения за сигурност и критики към Пекин заради отношението му към уйгурите.  
Отговорът на Китай? Пълномащабна война срещу австралийския износ. Австралийските вина бяха особено тежко 
засегнати, тъй като Китай наложи мита до 220% в рамките на следващите пет години. Австралийските говеждо, ечемик, 
омари, дървен материал и въглища също са засегнати, което е особено трудно за експортна икономика като 
австралийската. 
Ето защо повечето чужденци, които правят бизнес в Китай, толкова бързо развяват белия флаг, когато Пекин демонстрира 
недоволство. Джон Сина, кечист и звезда от новия епизод на "Бързи и яростни", наскоро отправи раболепно извинение, 
след като по време на интервю спомена Тайван като "държава". Холивуд вижда, че Китай сега предлага по-голяма кино 
гледаемост от тази в САЩ. 
Въпреки всичко казано, историята на капитализма в Китай далеч не е приключила. Никой не знае колко трайни ще бъдат 
действията на Си или реалните разходи от многото неефективности на Китай. В крайна сметка имаше ден, не толкова 
отдавна, когато актуалната мъдрост гласеше, че Америка е обречена да загуби глобалното си господство в полза на друга 
марка на азиатския държавен инсайдърски капитализъм - Япония.  
Междувременно Китай се сблъсква със значителни ограничения, включително бързо застаряващо общество и силно 
изкривено съотношение между мъже и жени, и двете резултат от катастрофалната му демографска политика. Китай дори 
няма конвертируема валута. А атаката на Си срещу Хонконг не вдъхва доверие относно осъзнаването от Пекин на 
важността на международните финансови центрове.  
Очевидно китайският капитализъм е в ума на президента Байдън. Когато през март обяви Американския план за заетост, 
той лансира това огромно увеличение на федералната роля в икономиката като начин „да се спечели глобалната 
конкуренция с Китай през следващите години“. Милтън Фридмън някога може да е бил твърде оптимистичен по 
отношение на перспективите за свобода в Китай. Но ако Джо Байдън сериозно възнамерява САЩ да надвие Китай, със 
сигурност предписанието на Фридмън за по-свободен, по-енергичен американски частен сектор би му послужило по-
добре от една по-бледа версия на направлявания от правителството растеж на Си Дзинпин. 
 
Мениджър 
 
√ Европейска компания за електромобили готова да инвестира 140 млн. евро у нас  
Изцяло европейска компания за електрически коли е на финалната права да потвърди инвестиция на стойност 140 млн. 
евро в България. Фирмата разглежда възможността да изгради завод, който обаче няма да е в близост до София, разкри 
на специална пресконференция служебният икономически министър Кирил Петков. 
Очаква се тази събота да бъде подписан меморандумът за разбирателство между компанията и държавата. 
„Това, че заводът няма да е до София ми харесва, защото това е правилният начин за регионално развитие“, коментира 
Петков. 
Той обясни, че държавата е във финални преговори с компанията. Предвижда се заводът да не е само за сглобяване, но и 
голяма част от добавената стойност да бъде създавана именно в България. Очаква се част от компонентите също да бъдат 
купувани от български фирми, които работят в сектора. 
Петков добави, че компанията произвежда „ново поколение електрически автомобили“. 
В същото време 602 реални чуждестранни компании са изпратили писма за намерения за инвестиции в България. Това е 
резултат от състезание между българските аташета по цял свят за привличане на нови партньори, което е било 
организирано от служебното Министерство на икономиката в последните 5 месеца. 
От тях 109 са директни намерения за инвестиции и експорт, писмата за интерес са 218, а писмата за сътрудничество – 255. 
„Аз не очаквах повече от 300 фирми, но щом имаме толкова голям интерес, следващата задача е да материализираме поне 
част от тях в реални инвестиции“, коментира Петков.   
 
√ Избират нови членове на ВСС през октомври  
В две поредни съботи през октомври общото събрание на съдиите ще избира членове на Висшия съдебен съвет за 
овакантените места на Красимир Шекерджиев и Боряна Димитров, които подадоха оставки.  
Дневният ред на 9 октомври предвижда откриване и обявяване на броя на присъстващите съдии, избор на председател 
на събранието, на избирателна комисия, на избирателни секции, определяне на времето за изслушване на всеки от 
кандидатите и тяхното представяне. 
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В края на изборния ден на 16 октомври ще бъдат обявени резултатите от избора. 
В условията на обявена извънредна епидемична обстановка, по решение на пленума на ВСС, и при наличие на техническа 
възможност, Общото събрание може да се проведе дистанционно в онлайн среда чрез осигуряване на видеоконферентна 
връзка.  
Предложенията за членове на Висшия съдебен съвет ще се подават във ВСС до 9 август - два месеца преди първата събота 
на провеждането на събранието.  
 
√ КЕВР: Искането за месечна цена на парното е неприложима  
Исканата промяна в Наредба № 5 - прогнозната годишна цена на топлинната енергия да бъде заменена с ежемесечно 
определяна цена, е неприложима. Причината - това означава на всяко първо число на всеки месец да бъде отчитана 
потребената топлинната енергия на 400 хиляди абонати, които при това имат в жилищата си по няколко измервателни 
уреда. Това се посочва в позиция на Комисията за енергийно и водно регулиране по повод полученото писмо от Върховна 
административна прокуратура, която се самосезира по повод на публикации в медии във връзка с повишаване на цените 
на топлинната и електрическа енергия от 1 юли. 
В законноустановения срок Комисията ще отговори на Върховна административна прокуратура по всички поставени 
въпроси, съобщиха от пресцентъра на КЕВР. От КЕВР припомниха, че още по време на проведеното обществено обсъждане 
на цените от 1.07.2021 г., националният омбудсман, който участва онлайн в заседанието, отправи същите критики и 
предложения, от в решението си КЕВР отхвърли като неоснователни аргументите на омбудсмана. 
"Твърдението, че потребителите на топлинна енергия са кредитирали топлофикациите с 29 милиона лева не отговаря на 
истината. Това са данни към м. април т.г. До края на едногодишния ценови период, който изтече в края на м. юни 2021 г. 
цената на природния газ показа стръмно увеличаване и достигна почти 50,00 лв/ МВч., при заложена годишна прогнозна 
цена от 30,50 лв/МВч, за предходния регулаторен период. В представеното становище от омбудсмана изобщо не се отчита 
рязкото повишаване на цената на въглеродните емисии от заложените 22,00 евро/тон до 55,00 евро/тон, т.е. над 2,5 пъти. 
Кумулативното отчитане на тези два фактора към края на регулаторния период (цената на природния газ и цената на 
въглеродните емисии) показва, че топлофикационните дружества не само нямат надвзети приходи, а напротив – търпят 
загуби вследствие на недовзет приход", се казва в позицията на КЕВР.  
Заложената от КЕВР прогнозна цена на природния газ за целия нов едногодишен ценови период от 1.07.2021 г. е 45,76 
лв./МВч. Тя е значително по-ниска от утвърдената цена на природния газ за м. юли в размер на 49,94 лв./МВч., посочват 
още от регулатора.  
 
√ Заплатите в България ще растат след лятото заради дефицит на кадри  
Дефицитът на кадри ще доведе до масов ръст на заплатите след лятото. Това  прогнозира компанията за управление на 
човешки ресурси Менпауъргруп България на базата на анкета сред 513 работодатели. 
Според анкетата почти половината (49%) работодатели споделят, че ще увеличат възнагражденията до 20%, а два процента 
прогнозират по-висок ръст, като в повечето компании тази промяна ще засегне всички служители без значение от 
позицията, която заемат. 
„Обнадеждаващо е, че по-малко от един процент от българските работодатели планират да намалят месечните 
възнаграждения, докато всяка втора компания предвижда увеличения. Интересна тенденция в секторите 
„Информационни технологии“ и „Аутсорсинг“ е изравняването на нивата на заплатите в София и в страната - развитие, 
породено до голяма степен и от възможностите за дистанционна работа, които се наложиха като норма през последната 
година,” коментира Мария Стоева, мениджър екип „Продажби и бизнес развитие” в Менпауъргруп България. 
Масови увеличения се очакват в сектора с най-голямо търсене на специалисти - „Информационни технологии“, където 66% 
от анкетираните планират да увеличат месечните възнаграждения. В сектор „Производство” 49% от работодателите 
споделят сходни планове, 44% прогнозират ръст в сектор „Търговия” и 58% - в сектор „Консултантска дейност”. Увеличения 
се планират и в сектор „Туризъм и хотелиерство“, „Здравеопазване и фармация“ и „Автомобилна индустрия“. Най-висок 
ръст на месечните възнаграждения се очаква в регионите на София, Бургас и Варна, където работодателите прогнозират 
увеличение между 10% и 20%, както и в Пловдив с планирано увеличение в рамките на 10% 
По отношение на допълнителните придобивки работодателите споделят по-умерени планове - 76% не прогнозират 
съществени промени в тази посока и 23% планират да добавят нови придобивки към месечните пакети на служителите 
или да увеличат размера на съществуващите. 
„Вследствие на COVID-19 все повече компании започнаха да предлагат работа от разстояние за позиции, които го 
позволяват, и допълнителни здравни услуги като психологически консултации. Те се превърнаха в търсени придобивки от 
страна на кандидатите, но не трябва да забравяме, че отличните условия на труд, добрата организация на работните 
процеси и индивидуализирането на работните предложения според очакванията и нуждите на служителите остават 
приоритет за талантите, които търсят дългосрочни кариерни перспективи,” допълни Мария Стоева. 
Проучването „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции” е първото от серия регулярни анализи на 
ManpowerGroup България за плановете на работодателите в тази област. Те ще се провеждат в края на всяко шестмесечие, 
за да идентифицират нагласите им за следващата половин година. 
 
√ С 20 млн. лева са нараснали инвестициите в дигитална реклама у нас  
Нетният обем на дигиталната реклама у нас продължава да расте и е достигнал 142.7 млн. лева през 2020 година. Това е 
заключението на AdEx – годишното проучване на IAB България в партньорство с ИПСОС. 
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Спрямо 2019 година отчетените средства за дигитална реклама са с близо 20 млн. лева повече и бележат увеличение от 
15.3%. В изследването тази година взеха участие общо 34 комуникационни агенции и медийни организации, сред които и 
издателят на списание „Мениджър“, „МИТ Прес“. 
 

 
 
Най-голям дял от пазара отново отбелязва сегментът на дисплейната реклама, като в абсолютна стойност инвестициите 
там нарастват с 14.7% на годишна база, достигайки малко над 101 млн. лева. Този ръст се влияе от увеличението на 
инвестициите във видео формати (+26%) и в социалните медии (+27%). Със 17.8% са нараснали и вложенията в реклами в 
търсачките, като през 2020 г. те са 33.9 млн. лева. 
76% от инвестицията в дисплей формати всъщност се осъществява чрез автоматизирани и програматик решения. Делът на 
програматик рекламата от целия Display нараства със 7 пункта на годишна база и отчита 19% ръст в абсолютна стойност в 
сравнение с 2019 година. Делът на Social от Display рекламата на свой ред е 41%. За сравнение средно за Европа този дял 
е 50.2%. 
 

 
 
Общо 34.4 млн. лева са инвестициите в локални пъблишъри, а основният дял от нетните инвестиции в дигитална реклама 
е при глобалните играчи. 
За първи път в проучването тази година е включен и инфлуенсър маркетингът. Постепенно нарастващата му популярност 
позволява той да бележи ръст в инвестициите с 27% на годишна база при нетна инвестиция от 1.5 млн. лева за 2020-а. 
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Основната част от тези средства са отишли в Instagram, но тази година те се разпределят между повече канали. Наблюдава 
се и ръст при инвестициите в YouTube и Twitch. 
 
√ Доника Ризова ще ръководи комуникациите на Сдружението за модерна търговия  
PR експертът и журналист Доника Ризова е новият директор „Комуникации“ на Сдружението за модерна търговия, 
съобщиха от организацията. 
Приоритети в нейната работа ще са допълнително популяризиране на сдружението и изграждане на ползотворни 
отношения с всички заинтересовани страни – представители на институциите, медиите и бизнес общността. Важно 
направление в дейността ѝ ще бъде и повишаване на информираността за приноса на СМТ и неговите членове за 
стимулиране на българското производство, за развитие на българската икономика и за изграждането на модерна и 
прозрачна законодателна, финансова, бизнес и потребителска среда в България. Доника Ризова ще работи и за 
популяризиране на добрите работодателски практики на търговските вериги и на приноса им за повишаване на качеството 
на живот на хората чрез активна подкрепа за развитието на корпоративната социална отговорност в страната. 
Сдружението за модерна търгови обединява 12 от водещите ритейлъри в България: "Билла България”, „Ван Холдинг“ 
("Фантастико"), „Дайхман търговия с обувки", "дм България", “Доверие - Брико” ("Мосю Бриколаж"), „ИКЕА – България“, 
"Кауфланд България” , "Лидл България”, “Максима България” ("Т MARKET"), „ПЕПКО България“, "ПроМаркет" и "Хиполенд". 
Сред основните цели на СМТ са подобряване на условията за търговия и бизнес в страната, осигуряване на висока 
конкуренция на пазара и подкрепа за растежа, модернизацията и развитието на търговския отрасъл от българската 
икономика. 
Доника Ризова има над 20-годишен опит в журналистиката и връзките с обществеността. Освен това е активен травъл 
блогър и автор на детска литература. Носител е на награди, сред които “Златно перо” на СБЖ, наградата за телевизионна 
журналистика “Св. Влас”, отличието  “Златно сърце” на сп. “Бизнес лейди” и приз от медийния фестивал “Българската 
Европа” 
„Приемам новата си позиция като кауза, тъй като вярвам че до хората трябва да достигат добрите новини за приноса на 
бизнеса за подобряване на средата на живот в България. Радвам, се че ще имам възможност да работя с някои от най-
харесваните и разпознаваеми компании у нас и, че ще мога да популяризирам техните полезни за обществото инициативи 
и проекти.“, коментира Доника Ризова по повод новото си назначение. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия във вторник след три 
поредни сесии на ръст, след като загубите в Азия и неочакваният ръст на немските индустриални поръчки засенчиха скока 
в цените на суровините, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 457,81 пункта, или 0,55%, до 0,12 пункта. Силното възстановяване на 
бизнес активността в еврозоната и оптимизма около отварянето на британската икономика по-късно този месец подкрепят 
пазарите от началото на юли, като  STOXX 600 е в зелено за шести пореден месец. 
Немският показател DAX се понижи с 85,06 пункта, или 0,54%, до 15 576,91 пункта. На индекса се отразиха данните данните, 
че поръчките за германски промишлени стоки са отчели най-големия си спад през май от първия локдаун през 2020 г. 
насам на фона на по-слабото търсене от страните извън еврозоната. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 14,88 пункта от стойността си, или 0,21%, достигайки ниво от 7 
150,03 пункта. Акциите на веригата супермаркети Sainsbury поскъпнаха с 0,76%, след като тя отчете по-добри от очакваното 
продажби за първото си фискално тримесечие. 
Френският измерител CAC 40 записа спад от 30,97 пункта, или 0,47%, до 6 536,57пункта, след като производителят на 
влакове Alstom прогнозира негативен паричен поток за фискалната си година. 
Подиндексът STXE 600 за петролната и газова индустрия се повиши с 0,39%, след като цените на петрола достигнаха най-
високите си нива от 2018 г. насам на фона на новината, че ОПЕК+ отложи срещата си, насрочена за понеделник, на фона на 
спор между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства за разширяването на добива. Акциите на Royal Dutch Shell 
и Total поскъпнаха съответно с 0,90% и 0,31%. 
„Влиянието на по-високите цени на петрола е преходно, като очакванията са двете страни да постигнат някакъв вид 
споразумение през идните седмици“, коментира Себастиен Гали от Nordea Asset Management. 
„В момента е по-важна скоростта, с която Федералния резерв на САЩ ще премине от управление на рисковете към леко 
затягане на паричната политика“, добави той. 
Инвеститорите очакват протокола от последното заседание на Фед, който ще бъде публикуван утре. От протокола ще стане 
ясно дали централната банка на САЩ обмисля свиване на голямата си програма за стимули. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения във вторник, след 
като инвеститорите реагираха на решението на Австралийската централна банка да да запази основния си лихвен процент 
без промяна, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 напредна с 45,02 пункта, или 0,165, до 28 643,21 пункта. . 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 4,06 пункта, или 0,11%, до 3 530,26 пункта, докато 
по-малкият измерител Shenzhen Compositе се понижи със 7,81 пункта, или 0,32%, до 2 406,59 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng изтри 70,64 пункта от стойността си, или 0,25%, достигайки ниво от 28 072,86 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира ръст от  12 пункта, или 0,36%, до 3 305,21 пункта. 
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В Австралия индексът ASX200 се понижи с 53,2 пункта, или 0,73%, до 7 261,8 пункта, след като централната банка на 
страната запази лихвата си на рекордно ниското ниво от 0,1%. 
На пазарите повлия поредното поскъпване на петрола, като в Австралия акциите на Beach Energy и Santos поскъпнаха 
съответно с 1,96% и 0,41%, докато в Япония цената на книжата на Inpex скочи с 1,78%. В Хонконг акциите на CNOOC 
поскъпнаха с 1,45%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 4,69 пункта, или 0,85%, до 547,33 пункта. BGBX40 се понижи с 0,70 пункта, или 10,57%, до 121,75 пункта. BGTR30 
изтри 1,71 пункта от стойността си, или 0,29%, достигайки до ниво от 588,20 пункта. BGREIT се понижи с 0,12 пункта, или 
0,08%, до 155,43 пункта. 
 
√ Цените на петрола се стабилизират след вчерашния спад  
Цените на петрола се стабилизираха в ранната търговия в сряда след резкия спад по време на предходната сесия на фона 
на отмяната на преговорите между страните от групата ОПЕК+, предизвикала опасения, че големите износители на петрол 
ще увеличат доставките в опит да спечелят пазарен дял, предаде Ройтерс. 
Към 8:30 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,06 долара, или 0,08%, до 74,59 долара за барел, след като 
миналата сесия поевтиня с 3%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,07 долара, или 0,08%, до 74,59 
долара за барел, след като във вторник падна с 2%. 
Енергийните министри от ОПЕК+, групата която включва Организация на страните износителки на петрол, Русия и други 
производители на петрол, прекрати преговорите си за политиката за доставки на суровината в понеделник. 
Дотук се стигна, след като Саудитска Арабия, която е най-големият производител в ОПЕК, и Обединените арабски емирства 
влязоха в конфликт относно удължаването на съкращенията на добива, въведени с цел подкрепяне на цените на петрола 
след спада на търсенето, причинен от пандемията. 
„Съществува възможност за бунт в рамките на ОПЕК+, при който на пазара да се върне нерегулурана продукция“, 
коментира анализаторът от Rystad Energy Луис Диксън. 
„Независимо от това, пазарът става напрегнат за потребителите, особено в САЩ, където петролът става доста скъп за 
потребителите и индустрията“, добави той. 
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. 
 
Cross.bg  
 
√ С над 20 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ 
С над 20 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Чрез допълнителните средства ще осигури 
възможност за разглеждане на проекти предложения, получили на предварителна оценка между 66 и 69 точки. По този 
начин ще се даде възможност за подкрепа на инвестиции в модернизиране на преработвателните предприятия, което ще 
осигури устойчивост и оптимизиране на икономическите връзки с производителите на суровини. Това ще позволи по-
лесното преодоляване на някои неблагоприятни тенденции, пропуснати ползи, неизползвани резерви за повишаване на 
добавената стойност, както и увеличаване на заетостта в сектора. 
Проектът на заповед е публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите на 
адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni  
и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове (ИСУН) за писмени възражения и предложения. 
Коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 14 юли 2021 г. (включително) на следната 
електронна поща: rdd@mzh.government.bg. 
 
√ Предстоящи събития на 7 юли 
София 

- От 10.00 ч. в сградата на Министерски съвет ще се проведе заседание на служебното правителство. 
- От 15.00 часа на бул. „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще се срещне с председателя на Надзорния съвет на 

Инвестиционния фонд към Инициативата „Три морета" Беата ДашинскаМузичка. 
- От 13.00 часа в залата на петия етаж в сградата на Министерството на младежта спорта министър Андрей Кузманов 

ще даде пресконференция. 
- От 09.00 ч. в митрополитска катедрала „Св. вмца Неделя" епископ Поликарп ще оглави света Божествена Литургия. 
- От 11.00 ч. в Индустриален парк София-Божурище ще се състои първа копка на новия логистичен център на 

Transpress. 
- От 13.00 до 16.00 ч. във Военната академия „Г. С. Раковски" ще се проведе ден на отворените врати. 
- От 10.00 ч. Специализираният наказателен съд ще гледа делото за участие в организирана престъпна група срещу 

Ардешир Ализадех. 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni
mailto:rdd@mzh.government.bg
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- От 17.30 ч. в „Ракия Ракета бар" на бул. „Янко Сакъзов" 17 ще се състои официално закриване на първа част от 
поредицата събития "Когато младите говорят...#EUphoria" с тема "София – град на бъдещето". 

*** 
Асеновград/Араповския манастир. 

- От 9.00 часа в Араповския манастир „Св. вмчца Неделя" Пловдивският митрополит Николай ще оглави архиерейска 
света Литургия. 

*** 
Бургас/о. Св. Анастасия. 

- От 10.00 часа на остров Св. Анастасия ще се проведе творчески пленер под надслов „Островно лято" с млади 
творци от читалищата „Христо Ботев 1937" - Бургас, „А. Страшимиров 1980" - кв.„Черно море" и „Пробуда 1929" - 
село Равнец. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в Експозиционен център „Флора" ще се проведе концертът „Акустично" на група „Горещ пясък". 
- От 19.00 часа в Културния дом на нефтохимика ще се проведе камерен концерт на преподавателите в XVI издание 

на Лятната академия на изкуствата. 
- От 20.30 часа в Летния театър ще се играе „Бум-бум" - моноспектакъл на Михаил Билалов. 

*** 
Варна. 

- От 21.30 часа на открито при Фестивален и конгресен център - Варна ще се състои холандският вертикален танцов 
спектакъл „Полетът" в рамките на Международния театрален фестивал „Варненско лято". 

*** 
Велико Търново. 

- От 09.00 ч. в катедрален храм „Рождество на Света Богородица" ще бъде отслужен благодарствен молебен за 
здраве и благоденствие. 

- От 11.00 ч. пред паметната плоча на загиналите- пред Военния клуб ще бъдат положени цветя в памет на 
загиналите за свободата на България. 

- От 11.00 часа във фоайето на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков" ще бъде открита фотодокументалната 
изложба „Ний летиме от Балкана мощни шипченски орли ...", посветена на 144-та годишнина от освобождението 
на Велико Търново. 

- От 11.10 ч. на Паметник „Майка България" ще се състои военен ритуал по полагане на венци и цветя в знак на 
признателност. 

- От 11.30 ч. на площад „Майка България" пред сградата на Общината в тържествен марш ще премине Почетният 
караул. 

- От 21.45 ч. на площад „Цар Асен І" ще се състои аудио-визуален спектакъл „Царевград Търновзвук и светлина". 
*** 
Враца. 

- От 10.00 ч. в парка зад паметника на „Хр. Ботев" и филиал в ж.к. „Дъбника" ще се проведе „Лято в библиотеката" - 
Лятна читалня. 

- От 18.30 ч. в ЕВК „Св. Софроний Врачански " ще се състои гала концерт „Оперета и мюзикъл" и Симфониета Враца. 
- От 19.00 ч. в камерната зала на ДКТ ще се играе „Извън контрол" от Рей Куни. 

*** 
Добрич. 

- От 11.00 ч. на площад „Свобода" ще се проведе концерт на Духов оркестър - Добрич от Програма „Летни 
концерти". 

- От 17.30 ч. в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще бъде представена писателят и поет Ивелина 
Радионова. 

- От 19.00 ч. в концертната зала на Младежкия център ще се играе спектакълът „Вляво от асансьора" на клуб 
„Театър" при Младежки център - Добрич с ръководител Лана Анцаридзе. 

- От 20.30 ч. в Летния театър ще се играе спектакълът „Отчаяни съпрузи". 
*** 
Ловеч. 

- От 09.00 ч. в храм „Св. вмца Неделя" Негово високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил ще оглави 
Златоустова св. Литургия. 

*** 
Пловдив. 

- От 9.00 часа в храм „Св. вмчца Неделя" Знеполският епископ Арсений - викарий на митрополит Николай, ще оглави 
архиерейска света Литургия. 

- От 10.00 ч. на ул. „Владая" 3 ще се състои първа копка на новата производствена база на BTL INDUSTRIES, която ще 
представлява над 25 000 кв. м. застроена площ и ще допринесе за създаването на над 500 нови работни места. 

- От 11.30 ч. в Дом на културата „Борис Христов" ще бъде връчен сертификат на инвеститор клас „А" на PPS 
MANUFACTURING - първата фабрика в Европа за нитрилни ръкавици, която представлява инвестиция в размер над 
10 млн. лв. и ще създаде над 100 нови работни места. 
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*** 
Русе. 

- От 13.00 ч. в подножието на Ивановските скални църкви, обединени от манастира-лавра „Св. арх. Михаил", ще се 
състои тържествена церемония по валидиране на две пощенски марки, посветени на 800-годишнината от 
основаването на Светата обител. 

*** 
Силистра/с. Бабук. 

- Oт 11.00 часа в землището на село Бабук заместник-министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев ще 
се включи в откриването на жътвената кампания. 

*** 
Сливен. 

- От 21.00 ч. пред сградата на общината ще се състои безплатна прожекция на филма „Пистолет, куфар и три 
смърдящи варела". 

*** 
Сопот. 

- От 17.30 ч. къща-музей „Иван Вазов" ще бъде домакин на Музикално - поетичен рецитал по стихове на Иван Вазов 
и музика на Вивалди и Шуберт. 

*** 
Стара Загора. 

- От 20.00 ч. в Античен форум „Августа Траяна" ще се проведе Национално лятно турне на Стефан Вълдобрев и 
„Обичайните заподозрени". 

- От 21.00 ч. в Лапидариум, РИМ - Стара Загора ще се състои Театър под звездите. 
*** 
Търговище. 

- От 15.00 ч. в Образцово народно читалище „Напредък - 1864" ще се проведе репетиция и туристически поход на 
балетна школа „Галакси". 

- От 15.00 ч. в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще бъде представена книгата „Джони Велинов - моята 
история". 

- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се проведе кастинг за спектакъла на Драматичен театър - Търговище със 
специалното участие на Герасим Георгиев - ГЕРО. 

*** 
Шумен. 

- От 14.00 ч. в зала 363 на общината ще се проведе заседание на постоянната комисия „Европейски проекти, 
международно сътрудничество и взаимодействие с НПО". 

- От 18.00 ч. във фоайето на втория етаж на РБ „Ст. Чилингиров" ще гостуват Джони Велинов и спортният журналист 
Ники Александров с представяне на книгата „Джони Велинов – моята история". 

 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 1000 ще правят в Ловеч коли на ток 
в. Труд -  В сигнал до "Труд", ЦИК и ДАЕУ математикът Людмил Цветков твърди: Хакери могат да подменят вота 
в. Телеграф - Пренасят антични монети смесени със стотинки 
в. Монитор - Вотът бави летните школски ремонти 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Консорциум "Детско здраве" на "Главболгарстрой" представи 2 варианта на проект: Детска болница може да 
има след 42 месеца - през първите 7 събарят старата конструкция 
в. 24 часа - НАП е приключила проверката на 38 магистрати и политици, подозирани, че имат необявени имоти и сметки в 
чужбина 
в. Труд - Пенсионери остават без помощи за отопление 
в. Труд -  Съдът спря "черния списък" на кабинета по "Магнитски" 
в. Телеграф -  ВАС спря действието на БГ списъка по Магнитски 
в. Телеграф - Затварят молове и кина при 9000 в болниците 
в. Монитор - Дни преди края на кампанията: БСП с най-много дарения, ИТН с най-крупни 
в. Монитор -  Пожизнен ТЕЛК при над 100 заболявания 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество": Във Варна, Русе и Търново обучават 
повече студенти, отколкото регионалният пазар на труда може да поеме 
в. Труд - Актьорът Рашко Младенов пред"Труд": Духовната разруха, към която върви светът, дълбоко ме натъжава 
в. Телеграф - Георги Събев, служебен заместник-министър на земеделието: Подготвяме защита и на кашкавала в ЕС 
в. Монитор - Елица Попова, COVID офицер на българската делегация за Токио 2020: Олимпийците с две приложения за 
следене и тест всеки ден 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Втора атака срещу офшорките 
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в. Труд - Политиката без цел прави изборите безполезни 
в. Телеграф - КЕВР да не се прави на Ванга 
в. Монитор - Светлина в лабиринта на ТЕЛК 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва. 

- Как да бъдат разпределени парите по Плана за възстановяване и развитие? Дискусия в студиото. 
- Как да се предпазим от кражби и измами в Интернет? Съветите на експертите. 
- Морето взе първите жертви. На живо - пренебрегват ли се указанията на спасителите на плажа? 
- В деня на вота: Как се съчетават парламентарни избори и финал на Европейкото по футбол в ефира на БНТ? 

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

