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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Дневник 
 
√ Финансовият министър изисква собствен ресурс и публичност за фирмите при "ин хаус" поръчки  
По разпореждане на министъра на финансите Асен Василев Агенцията по обществени поръчки е разработила методическо 
указание за прилагането на изключенията от Закона за обществените поръчки (ЗОП), касаещи вътрешното възлагане, 
познато още като "ин хаус" и неизискващо провеждане на обществена поръчка. 
В методическото указание се подчертава, че за "ин хаус" поръчките е необходимо изпълнителят да има капацитет да 
изпълни сам съответните дейности, които са предмет на договора (да предостави услугата, да изпълни строителството и 
т.н.). Ако прехвърли осъществяването на друго лице, на практика се стига до прикрито "превъзлагане" на обществена 
поръчка, т.е. до заобикаляне прилагането на ЗОП и по този начин - до ограничаване на конкуренцията. 
За да се осигури публичност на поръчките, за които се прилагат разгледаните изключения, в закона е въведено задължение 
за възложителите да публикуват обявление за възлагане на поръчка, когато сключват договори по "ин хаус" метода. За 
тези със значителни стойности, със стратегическо значение или към които е налице сериозен обществен интерес, е 
препоръчително възложителите да обявят предварително намеренията си да сключат такъв договор, като публикуват 
обявление за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки. 
На 8 юли министърът на финансите съобщи, че за последните 2 години близо 8.5 млрд. лева са възложени без обществени 
поръчки (с т.нар. ин хаус процедури). За цитирания период най-големите крайни изпълнители на договори с обществен 
ресурс са "Обединение Консорциум Аркад", което работи по изграждането на българския участък на газопровода 
"Балкански поток" (2.587 млрд. лева), държавната "Автомагистрали "Хемус" АД (960 млн. лева) и "ДЗЗД Джен Дуй ЖП Елин 
Пелин" (599 млн. лева) и др. 
 
√ Кирил Петков: Без да имам свобода на действие, не бих влязъл в никое правителство  
Благодарен съм за свободата, която ми даде президентът Румен Радев. Без тази свобода не бих влязъл в никое 
правителство, независимо на кого е." Това заяви в неделя (11 юли) вечерта в изборното студио на "Дневник" служебният 
министър на икономиката Кирил Петков. Той участва в частта "Икономиката: каква България искаме". 
"Нямах нито едно обаждане през тези осем седмици от президента. Един път не ми вдигна телефона и каза: "Кириле, 
недей, не прави това", твърди Кирил Петков и обясни, че: "Когато работиш като експерт и когато си независим, ти правиш 
правилните решения със скоростта, с която искаш". 
"Беше абсолютна чест да работя за данъкоплатъца по начин, по който работя за собствените пари, и ако мога за в бъдеще 
да направя подобни действия за тях, ще бъде пак гордост за мен", заяви Петков, часове преди да стане ясно, че от партията 
на Слави Трифонов "Има такъв народ" са го потърсили с предложение да стане министър в техен кабинет, но той е отказал. 
"Ако следващо правителство действа с тази скорост, България няма да е същата след година и половина", смята Петков. 
Служебният икономически министър обяви, че е обсъждал с "Амазон" подкрепа за идея за "биотех хъб" с 
фармацевтичните компании на страните от "Три морета", който да е ситуиран в България. (Вижте още за идеята, както и 
какво разказа Петков за договорката за инвестицията за електромобили - във видеото). 
Министърът каза още, че през седмицата предстои "подобрение" на борда на Държавната консолидационна компания 
(ДКК). 
Изборното студио на "Дневник" - гледайте тук. 
 
√ ОЛАФ разследва 29 сигнала за измами с евросредства в България  
Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) разследва 29 случая на вероятни злоупотреби с европейски средства и 
корупция в България. 
Това съобщи Франческо Алборе пред Комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент, която организира в 
понеделник вечер изслушване за управлението на земеделските и кохезионните фондове, разтревожена от наложените 
срещу Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков санкции по закона "Магнитски" за корупция санкции от САЩ. 
Алборе заяви, че много от разследванията са отворени, благодарение на сигнали от пресата, анонимни граждани и 
неправителствени организации, но не даде подробности за естеството им и за програмите, които засягат. През 2020 г. 
ОЛАФ е приключила 8 случая в България, като за седем на българските власти са дадени препоръки за финансови санкции 
и предаване на съд. Нарушенията са за общо 35 млн. евро. 

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2021/07/MU6_2021.pdf
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2021/07/MU6_2021.pdf
https://www.dnevnik.bg/video/2021/07/11/4231245_video_na_jivo_izbornoto_studio_na_dnevnik/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/07/12/4231546_slavi_trifonov_predstavi_proektokabinet_za_premier_e/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/07/12/4231546_slavi_trifonov_predstavi_proektokabinet_za_premier_e/
https://www.dnevnik.bg/video/2021/07/11/4231245_video_na_jivo_izbornoto_studio_na_dnevnik/
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Най-чест обект за злоупотреби и грешки са земеделските и фондовете за развитие на селските райони, където измамите 
са свързани с фалшиво деклариране на собственост върху земеделска земя, гледане на животни и несъществуващи 
градини, срещу които се получават субсидии от бюджета на ЕС. А най-честите измами с европейски средства са 
концентрирани сред белите якички и се осъществяват чрез подкупи, подправяне на документи, злоупотреба с власт и 
конфликт на интереси, се казва в анализ на Европарламента, подготвен за членовете на Комисията за бюджетен контрол. 
Европейската комисия съобщи, че българските власти са пред завършване на разследването за фалшивите къщи за гости, 
при което 88% от 288 проверени къщи, построени с европейски средства, се оказаха използвани за лични нужди и предстои 
възстановяване на неправилно изхарчените пари в европейския бюджет. 
Поканените пред комисията експерти от генералните дирекции за земеделие и регионална политика на Европейската 
комисия, заявиха че правят ежегодни проверки и одити в България, като въпреки проблемите, българските контролни 
органи са в състояние да откриват нарушенията и да ги отстраняват. 
Беше съобщено и, че веднага след обявяването на санкциите по закона "Магнитски" Европейската комисия незабавно е 
поискала от българските власти дали разбере дали санкционираните лица и фирми са били получатели на европейско 
финансиране, на което от София е бил даден отрицателен отговор. 
Мисия за проверка на фактите в България 
"Не ме интересува кой е на власт в България. Не трябва да си затваряме очите пред факта, че трима българи бяха 
санкционирани за ролята си в корупцията от американска агенция", заяви полският евродепутат от ЕНП Томаш Здеховски, 
а колегата му от Зелените Даниел Фройнд (Германия) коментира, че е необходимо да се проучи "какво виждат 
американците, което ние пропускаме за корупцията в България". 
"Най-големият проблем за мен е, че Европейската комисия казва, че контролира нещата, но като отвориш медиите и 
разговаряш с някого независим на място, случаите на корупция следват един след друг", каза Фройнд. 
Председателят на Комисията за бюджетен контрол Моника Холмайер (ЕНП, Германия) заяви, че трябва да се обмисли 
изпращане на депутатска мисия в България, която да проучи на място "какви са проблемите, кои закони могат да се 
променят и как да се гарантира, че се набират правилните проекти". 
"Няма нужда всеки път да ходим в Полша, Чехия и Унгария, ще е полезно да направим една мисия за откриване на факти 
и в България", заяви Холмайер. 
Законите, белите якички и олигарсите: проблемите в България 
Според Холмайер мисията трябва да провери защо проектите за европейско финансиране отиват при едни и същи фирми, 
какво стои зад одобряването на проекти, за които не се плаща и какво прави държавата, за да вземе властта от олигарсите. 
Председателят на комисията смята, че трябва да се изследва и дали Русия и Турция не влияят чрез олигарсите върху 
управлението на България, "което би било проблем за нас". 
Според ОЛАФ съществена пречка пред преследването на корупцията по високите етажи в България е законовата 
постановка, че наказателна отговорност може да се носи само от физически лица, а юридическите подлежат само на 
административни санкции и глоби. Това ограничава търсенето на отговорност, тъй като обикновено фирми са краен 
получател на европейски средства, и не може да се намери извършител на престъпление, който да бъде предаден на съда. 
Аурелиу Сесилиу от регионалната дирекция на Европейската комисия разказа за опити за отклоняване на пари за 
реконструкция на жп мрежа чрез обжалване на обществени поръчки, целящо забавяне на финансирането и 
пренасочването му към строителството на магистрали след изтичането на сроковете по проектите. Според Комисията 
тактиката била прилагана, тъй като нямало български фирми с капацитет да изпълняват жп проекти и се предпочитало 
парите да бъдат усвоени за пътища, вместо да се канят международни компании. Това пък противоречи на приоритетите 
на Брюксел, който залага на чистия транспорт, за да намали емисиите от парникови газове, влияещи на климатичните 
промени. 
"В България всеки може да обжалва обществена поръчка. Дори една фризьорка може да обжалва голям европейски 
проект", заяви европейският служител. 
Според българския евродепутат Александър Йорданов (ЕНП, СДС), който се изказа на полски, проблемите в България не 
са по-сериозни от други държави. Той разказа, че Божков е бил разследван в България, когато тайно е заминал в Дубай, а 
после е направил партия. Йорданов съобщи пред колегите си и че в България има неправителствени организаци, които са 
свързани с олигарси и ги обслужват, като направи извод, че "всяка монета има две страни". 
Цветелина Пенкова от БСП, която е член на Комисията за бюджетен контрол, посочи като проблем липсата на независими 
одитори в България, както и усещането на българите е че европейските средства се използват за обогатяване на определен 
кръг бизнесмени. 
В анализ на Европейския парламент, подготвен за Комисията за бюджетен контрол се казва, че през 2015-2019 г. ОЛАФ е 
разследвал 1126 сигнала за измами и нередности с еврофондове в България и 8 сигнала за укриване и измами с ДДС. 
Случаите засягат 1.7% от плащанията, което е сравнимо с останалите държави в Източна Европа.. През 2019 г. 
нередностите, засягащи финансовите интереси в ЕС са шест в земеделските фондове и един в кохезионните, като щетите, 
нанесени на европейския бюджет възлизат на 685 хил. евро. Грешките при работата с европейските пари, които не са 
довели до загуби за бюджета на ЕС са 184 по земеделските програми и 57 по кохезионните и засягат общо пректи за 13.9 
млн. евро. 
 
√ Готви ли се "Газпром" да изнудва с дефицит на газ през есента  
Това, което "Газпром" прави в момента, е нещо наистина странно и необичайно. Руският енергиен гигант доставя по-малко 
газ за ЕС, макар че цените са високи. Експерти подозират зад това поведение специална тактика, разказва "Дойче веле". 

https://www.dw.com/bg/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/a-58235336
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На европейския газов пазар се случва нещо странно. След дългата зима газовите хранилища са почти празни. Руският 
държавен концерн "Газпром" би могъл да увеличи доставяните количества, но не го прави, макар че цените наскоро 
достигнаха рекордно високи стойности за последните 13 години. Това увеличава опасността Европа да се окаже без 
достатъчно запаси от газ през идната зима. 
На фона на това развитие направи впечатление новината, че "Газпром" не е резервирал допълнителни капацитети за 
транзит на газ през Украйна, макар че доставките на руски газ за ЕС през този месец ще намалеят с над 2 милиарда 
кубически метра поради ремонтни работи. 
Защо "Газпром" се държи по този начин? 
Възниква въпросът какво цели "Газпром" с това съзнателно предизвикване на дефицит на газовия пазар? Може би иска да 
повиши цените, както Русия сега прави на петролния пазар, като заедно със страните от ОПЕК намалява добива, а с това и 
експорта на суровината? 
"Газпром", изглежда, иска да оптимизира не само цените и количествата, но и да оказва натиск, за да се завърши проекта 
"Северен поток 2", констатира Йоахим Ендерс, шеф на берлинската консултантска фирма Ganexo. 
"Газпром" на свой ред заявява пред ДВ, че изпълнява всичките си договорни задължения. Независимият експерт по 
проблемите на газовите доставки Хайко Ломан се пита защо "Газпром" не разширява доставките си за Европа въпреки 
растящите цени и търсене. Той казва: "Прави впечатление, и това е нещо наистина ново, че "Газпром" изпълнява своите 
договорни задължения, като изтегля необичайно големи количества газ от хранилищата си в Европа, а може би дори и 
като закупува допълнителни количества на европейския пазар. Това поне се чува от търговците на суровината." 
В резултат на тези действия двете най-важни газови хранилища на "Газпром" в Европа - в германския град Реден, което е 
най-голямото в ЕС, и това в австрийския Хайдах - в началото на лятото бяха почти изцяло изпразнени. "Това е крайно 
необичайно за "Газпром" и очевидно се нуждае от някакво политическо обяснение", казва експертът. 
"Западните ни партньори ще трябва да свикват" 
Подобно обяснение може лесно да се намери в официалните руски медии. Държавната агенция "Новости" дава следното 
обяснение за стратегията и тактиката на концерна: "Когато се прави оценка на действията на фирмата на европейския 
пазар, трябва постоянно да се има предвид едно: че "Газпром" трябва да завърши газопровода "Северен поток 2". В същата 
информация съвсем недвусмислено се признава, че "Русия задържа своите доставки", но не с цел да пълни своя бюджет 
или бюджета на държавата с пари. "Втората и не по-малко важна цел се състои в това нашите западни партньори да свикват 
с очевидния извод, че осигуряването на тяхната енергийна сигурност е възможно само в тясно партньорство с Русия." 
За целта на това "свикване" Европа явно ще получава през Украйна само толкова газ, колкото бе предвидено в сключения 
в края на 2019 руско-украински петгодишен договор за транзитни доставки. В този договор обаче е записано, че в първата 
година - а това е 2020, транзитните количества са в размер на 65 млрд. куб. метра, а после - от 2021 до 2024 - ще спаднат 
до 40 млрд. куб. метра. Причината за това е, че при сключването на договора Газпром е очаквал скорошно завършване на 
"Северен поток 2", което обаче бе осуетено от американските санкции. 
Така се стига до сегашната ситуация, в която Европа получава през Украйна значително по-малко руски газ, отколкото й е 
необходим, а "Газпром" спокойно може да твърди, че изпълнява всичките си договорни задължения, като изсмуква и 
последните резерви от своите хранилища. 
Опит за изнудване? 
В крайна сметка това може да доведе дотам, че през есента, навярно още през септември, руският държавен концерн ще 
постави европейците пред избора: или веднага давате разрешение за експлоатация на "Северен поток 2", или ще имате 
огромни проблеми със снабдяването с газ през зимата, защото нашите хранилища са празни, а доставките през Украйна 
не желаем да увеличаваме. 
Експертът Хайко Ломан засега не вярва, че ще се стигне до подобен опит за изнудване и казва :"Газпром" досега никога не 
е упражнявал натиск над западноевропейските си партньори или поне няма подобни случаи, които да са станали известни. 
Ако сега се стигне до подобен прецедент, това ще се отрази опустошително на имиджа на "Газпром". Това би нажежило и 
бездруго острите дискусии в Европа относно бъдещата роля на газовите доставки в контекста на декарбонизирането на 
икономиките и ще подсили позициите на онези, които настояват за отказ от ползването на газ", казва експертът пред ДВ. 
Но преди това Европа би се оказала пред сериозен проблем. 
 
√ Словенците отхвърлиха на референдум спорен закон за водните ресурси  
Словенците отхвърлиха с голямо мнозинство на произведен на 11 юли референдум прокараните от правителството 
промени в закона за управлението на водните ресурси, предаде "Асошиейтед прес". 
Агенцията отбелязва, че резултатът е смятан за удар по десноцентристкия премиер Янез Янша. 86.5 процента от 
гласувалите са се обявили против законовите промени, а 13.5 на сто са ги подкрепили. Избирателната активност е 
надхвърлила 45 процента - най-високата на референдум в Словения от 2007 г., - факт, който отразява обществения интерес 
към темата. 
През март управляващата десноцентристка коалиция прокара законовите поправки в парламента. Еколози, според които 
промените заплашват околната среда и качеството на водите, обаче успяха да издействат свикването на референдум по 
въпроса, като събраха над 50 хиляди подписа. 
Темата предизвика разгорещени дебати в известната с живописните си алпийски пейзажи малка държава от Европейския 
съюз с 2 млн. жители. Право на вода бе вписано в конституцията на страната през 2016 г. 
В центъра на спора бе клауза, регулираща строителството на сгради, включително хотели, магазини и ресторанти, близо 
до реки, езера или морето. Правителството твърдеше, че е затегнало правилата и е осигурило повече средства за защита 

https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2/a-56523599
https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2/a-56523599
https://www.dw.com/bg/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B0/a-52632707
https://www.dw.com/bg/%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8/a-55699953
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на водните ресурси и от наводнения, но според опонентите промените са облагодетелствали интересите на частни 
инвеститори, ограничили са обществения достъп до вода и са застрашили нейното качество. 
Водният спор бе отражение и на повишеното политическо напрежение в Словения - традиционна либерална страна, 
където десноцентристкото правителство е обвинявано в ограничаване на политическите и медийните свободи. Освен това 
Европейският съюз гледа критично на Янша заради популистките му методи на фона на словенското ротационно 
председателство на Съвета на ЕС през втората половина на тази година, отбелязва АП. "Показахме, че Словения е дом на 
състрадателни и толерантни хора, които си помагат взаимно и се борят за общественото благо и за природата", каза Ника 
Ковач от групата "Институт 8 март", която водеше кампания против промените. 
Словенският министър на околната среда Андрей Визяк от своя страна заяви пред обществената телевизия, че 
правителствените цели са били разбрани погрешно и че референдумът е бил използван с користни цели. "Хората реагираха 
емоционално" и бяха насърчени да гласуват против от агитационни материали, които представиха законодателството по 
начин, нямащ нищо общо с неговата цел, коментира той.  
 
√ Молдова се готви за сближаване с ЕС - партията на президента увеличи депутатите си 4 пъти  
Прозападната партия на президента Мая Санду спечели мнозинство на изборите в Молдова. Това сочат частичните 
резултати от преброяването, според които Санду води с поне 53% от вота и ще има 63 места от 101 в парламента. 
"Франс прес" коментира като "печеливш" хода на Санду да свика изборите, за да си осигури контрола в парламента, в 
който силни позиции имаха социалистите на изтъкващия близостта си с Москва Игор Додон. 
Контролът на 49-годишната Санду върху парламента ще ѝ позволи да прокара своята политика на борба с корупцията и 
сближаване с Европейския съюз. 
Проруският Изборен блок на комунистите и социалистите остава втори с 31 процента. Коалицията е водена от бившия 
президент Игор Додон. Миналата година проруски настроеният Додон, на 46 години, загуби поста, след като бе победен 
именно от Санду, пише БТА. 
Избраната през ноември президентка разпусна през април 101-членния парламент, където имаше само 15 депутати. 
Социалистите на Додон разполагаха с 37 места, а заедно със съюзници - и с мнозинство от 54 мандата. 
"Гласувах, за да въведем ред в нашата страна, за да се отървем от тези, които я ограбваха толкова много години", каза 
Санду на излизане от избирателната си секция. Додон на свой ред изрази увереност в "много добрия резултат" на своята 
формация и добави, че нейното ръководство все още не е решило дали да оспорва резултатите от изборите. 
Молдова, с население от 2.6 млн. души, е една от най-бедните държави в Европа. Тя е разтърсвана периодично през 30-те 
си години независимост от политически кризи и е обременена от замразения конфликт с Приднестровието - подкрепяна 
от Русия молдовска сепаратистка територия. Населението на Молдова исторически е разделено, като едни са за тесни 
връзки с Русия, а други гледат към ЕС, отбелязва АФП. 
 
Investor.bg 
 
√ Университети ще могат да обучават студенти съвместно 
Висшите учебни заведения с оценка от акредитация от 8 до 10 ще имат право да обучават докторанти в изпълнение 
на научни проекти 
Университетите ще получат възможност да обучават студенти съвместно. Това предвиждат предложения за промени в 
Закона за висшето образование, публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации strategy.bg. 
Становища могат да се изпращат до 11 август. 
Българските висши училища могат да сключват помежду си споразумения за извършване на съвместно обучение на 
студенти по специалности от нерегулирани професии от професионални направления, за които всяко висше училище – 
партньор по споразумението, има акредитация, съответстваща на частта на обучението, която то ще извършва, записано е 
в законопроекта. 
Целта е повишаване на качеството на образование чрез насърчаване на сътрудничеството между университетите, посочват 
вносителите – Министерството на образованието и науката. 
Студентите се приемат в рамките на утвърдения с решение на Министерския съвет прием за професионалното 
направление на координиращото висше училище. Учебната документация е изготвена, съгласувана и утвърдена от 
партниращите си висши училища, предоставя се възможност за издаване и на съвместни дипломи. 
Условията на прием, периодите на обучение в различните училища, разпределението на средствата за издръжка на 
обучението, издаването на дипломите и други въпроси около обучението се уточняват в споразумението. 
Споразуменията между университетите ще се одобряват от министъра на образованието. 
Координиращото висше училище трябва да има акредитация за професионалното направление на специалността, по която 
се извършва съвместното обучение, а останалите 4 партньора участват за обучение по дисциплини от специалности в 
акредитирани при тях професионални направления и/или специалности от регулираните професии, предвиждат още 
промените. 
Не по-малко от половината от целия курс на обучение трябва да включва дисциплини, свързани с професионалното 
направление, в което е открита специалността. 
Първата година от обучението се провежда от координиращото висше училище. Периодите на обучение от висшите 
училища партньори, следва да бъдат кратни на и не по-малки от половин учебна година. 
Висшите училища, получили при програмна акредитация оценка от 8 до 10, ще имат право и да извършват обучение на 
докторанти в изпълнение на научноизследователски проект с финансиране за не по-малко от три години при условия, 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/07/11/4230775_reformatori_i_proruski_politici_se_sbluskvat_nov/
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определени в правилниците за дейността им и съответния научноизследователски проект, и с договор между висшето  
училище или научната организация, ръководителя на проекта и докторанта, предвиждат още поправките. 
Докторантите ще се приемат в редовна форма на обучение извън утвърдения брой, като средствата за финансиране на 
обучението им, в това число и за стипендии и/или възнаграждения, се осигуряват от научноизследователския проект, в 
рамките на който се обучават. 
Обучението им ще се прекратява при прекратяване на научноизследователски проект, по който то се провежда, като 
последиците за страните се уреждат в договора. 
 
√ Май се отрази благоприятно на дейността на българските хотелиери 
Приходите от нощувки се увеличиха с над 88,5% в сравнение с април, отчете НСИ 
Май е бил силен месец за българските хотелиери в сравнение с април. Наблюденията на Националния статистически 
институт (НСИ) показват увеличение на приходите от нощувки. През май те достигат 39,6 млн. лева, като 29,4 млн. лева са 
от български граждани, а 10,2 млн. лева - от чуждестранни граждани. По изчисления на Investor.bg месечният ръст е 88,5%.  

 
 

Приходи от нощувки в местата за настаняване по месеци 

 
През май, въпреки че страната беше в епидемичната обстановка с ограничения заради здравната криза, затоплянето на 
времето и намаляването на случаите на заболяване от COVID-19, оказаха благоприятна среда за пътуване. 
От НСИ отчитат, че в България са функционирали 2 043 обекта с над десет легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други 
места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 72,4 хиляди, а на леглата – 153,6 хиляди. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май, е 731,7 хиляди. Това е с над 77% 
повече, отколкото през април. 
Българските граждани са реализирали 586,3 хиляди нощувки, а чуждите – 145,4 хиляди. 
През май в хотелите с четири и пет звезди са реализирани 75,5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 43,5% - на 
българи. В местата за настаняване с три звезди са осъществени 14,4% от нощувките на чужди граждани и 28,1% - на 
българи, докато в останалите места за настаняване (с една и две звезди) те са съответно 10,1 и 28,4%. 
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Реализирани нощувки по категории на местата за настаняване и месеци 

 
 
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май достига 348,4 хиляди, което е близо 77% повече, 
отколкото през април. 
По данни на НСИ 84,4% от пренощувалите лица са български граждани, които са реализирали средно по две нощувки. 
Чуждите граждани са 54,4 хиляди и са правили средно по 2,7 нощувки, като 75,1% от тях са нощували в хотели с четири и 
пет звезди. 
 

Пренощували лица по категории на местата за настаняване през май 2021 година 

 
 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май е 15,9%. Най-висока е тя при леглата в местата за настаняване 
с четири и пет звезди – 17,3%, следват местата за настаняване с три звезди – 16,3%, и с една и две звезди – 13,4%. 
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Заетост на леглата по категории на местата за настаняване и месеци 

 
 

 
√ Мениждърите на активи има защо да се страхуват от инфлацията 
Индустрията е доминирана от няколко гиганта, които вече не са достатъчно гъвкави, за да се адаптират бързо към 
променящите се условия 
Централните банкери може да звучат спокойно, но инфлационният натиск бързо се увеличава, и не само в САЩ. Например, 
повече производители казват, че плащат по-високи цени за материали от всякога след 1979 г., според доклада на Института 
за управление на доставките за юни. Ако това не беше достатъчен проблем, централните банкери щяха да са твърде 
фокусирани върху предотвратяването на дефлацията, което означава, че когато се задействат, то със сигурност ще бъде 
твърде малко и твърде късно, пише за Bloomberg Ричард Куксън, инвестиционен професионалист, работил за Rubicon Fund 
Management, Citi Private Bank и HSBC. 
Така инфлационните резултати вероятно ще бъдат устойчиво по-високи през следващите месеци и години. Това не само 
създава затруднения за индустрията за управление на активи като цяло, но вероятно ще бъде особено проблематично за  
най-големите фирми и по този начин ще сложи край на бързата консолидация в бранша. 
Водено от изключително разхлабените парични политики на централните банки, представянето на финансовите пазари е 
историческо. Индексът S&P 500 е донесъл около 230% от юни 2011 г. Нямаше как да не удвоите парите си и чрез 
корпоративни облигации. Нищо чудно, че кешът заля индустрията за управление на активи. Инвестираната сума в 
регулирани фондове в световен мащаб е нараснала до 63 трилиона долара през миналата година от 28 трилиона долара 
през 2011 г., според Investment Company Institute. (Някои от увеличенията, разбира се, се дължаха на възвръщаемостта.) 
Независимо от това, фонд мениджърите бяха затруднени да се възползват поради постоянния натиск за намаляване на 
таксите. Но нарасналата регулаторна тежест и харченето за нови технологии, наред с други неща, вдигнаха разходите. 
Оттук и нуждата от мащаб. Echelon Partners съобщава, че миналата година е имало рекорден брой сделки в бизнеса с 
управление на активи. Фондовият пазар възнаграждава размера. BlackRock, която сега представлява около 40% от индекса 
S&P 500 Asset Management & Custody Banks, има цена на акция, която се е удвоила до 3,8 пъти счетоводната си стойност от 
края на 2018 г. 
Препятствието е, че, в дългосрочна перспектива, да бъдеш голям носи други проблеми. На първо място сред тях е нещото, 
което фирмите за управление на активи продават: възвръщаемост. Въпреки че ръководителите и акционерите явно 
залагат, че финансовите пазари ще продължат да привличат инвеститори, това е глупост. Помислете, че огромните ex post 
възвръщаемости (това, което постигате) доведоха дългосрочните ex ante възвръщаемости (това, което очаквате) до почти 
нищо, в най-добрия случай, при много класове активи. В някои случаи дългосрочните ex ante възвръщаемости са 
отрицателни. 
САЩ са може би най-екстремният - и със сигурност най-яркият - пример. От всички налични показатели за оценка на 
акциите в дългосрочен план, тези, които дават най-добра представа за бъдещите възвръщаемости, използват някакъв 
вариант на циклично коригирани печалби. Накратко, колкото по-голямо е съотношението към печалбите, което плащате 
сега, толкова по-ниски са бъдещите доходности. Ние сме много близо до върха на диапазона за оценка през последните 
100 години. В резултат на това очакваните възвръщаемости са около 3% преди инфлация. Това означава, че в реално 
изражение текущата възвръщаемост е отрицателна. 
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Държавните облигации изглеждат още по-зле. Доходността по 10-годишните американски ДЦК е около минус 0,8% след 
отчитане на инфлацията. Това означава, че ако очакванията на пазара за инфлацията са верни - несъмнено голямо ако - 
инвеститорите ще губят по 0,8% на година през следващите десет. 
Корпоративните облигации изглеждат доста ужасно, без значение коя част от пазара разглеждате. Колкото по-ниско е 
качеството на кредита, толкова повече ценните книжа се държат като акции; колкото по-високо е кредитното качество, 
толкова повече тяхното представяне отразява държавните облигации. Като се има предвид оценката на акциите, може би 
не би трябвало да е изненада, че доходността на облигациите от неинвестиционен клас никога не е била по-ниска, нито в 
абсолютно изражение, нито спрямо държавните ценни книжа. В някакъв момент инвеститорите в корпоративни облигации 
вероятно ще бъдат притиснати от падащи цени на акциите или повишаване доходността на ДЦК, или и двете. 
Никога досега всички широки класове активи не са били толкова скъпи едновременно. Това води до поне два проблема 
за фирмите за управление на активи, особено най-големите. Първият е, че е много малко вероятно те да защитят 
инвеститорите дори във дискреционни фондове: бизнес рискът означава, че макар и да могат да намалят теглата, те почти 
никога не правят нищо радикално за своите вложения или дори нещо, което всъщност би помогнало много. Второ и по-
важно е, че консолидацията в бранша означава, че няколко гиганта контролират огромен процент от активите. Те са 
пазарът. Само Blackrock управлява 9 трилиона долара. По-малките, дискреционни фондове могат поне да бъдат пъргави и 
бързо да предприемат мерки, които защитават техните инвеститори. 
Което ни връща обратно към инфлацията. Централните банки могат да продължат да повишават цените на активите само 
ако инфлационният натиск остане приглушен. Повечето в индустрията за управление на активи, едва ли сте изненадани, 
са съгласни с централните банкери. Според скорошно проучване на Bank of America почти 75% от анкетираните заявяват, 
че очакват скорошният инфлационен натиск да бъде краткотраен. Може да са прави, но ако грешат, и инфлацията 
продължава да пълзи нагоре с течение на времето, не мога да не предвидя, че в даден момент финансовите активи ще 
имат лоша реакция предвид високите им оценки. Възвръщаемостта 3 години след инвестицията ви е силно наклонена 
надолу, когато оценките са най-високи. 
По ирония на съдбата най-доброто, на което могат да се надяват фирмите за управление на активи, е срив в цените на 
финансовите активи, като по този начин оценките се понижат. Те вероятно биха обвинили за спада непредвидени 
обстоятелства, както обикновено се случва. Но истината е, че цените на почти всеки финансов актив бяха напомпани от 
централните банки - и те трябва да знаят това. 
 
√ Ще се "пенсионира" ли достолепно индустрията за петрол и газ? 
Тя трябва да планира този процес, защото иначе рискува да остави хаотично наследство 
Някои хора остаряват достолепно, планирайки десетилетия напред пенсионирането си. Други нe планират предварително 
и оставят хаотично наследство. Това са двата пътя, пред които сега е изправена индустрията за петрол и газ, пише Дениъл 
Литвин за Financial Times. 
За да се постигне целта за ограничаване на повишаването на глобалните температури до 1,5° C спрямо 
прединдустриалните нива, оттеглянето на голяма част от световното производство на нефт и газ през следващите две до 
три десетилетия изглежда неизбежно. Но досега, независимо от нарастващите инвестиции във възобновяеми енергийни 
източници от някои петролни и газови компании, и сътрудничества като Петролната и газова инициатива за климата, 
усилията на сектора за овладяване на емисионната му траектория са категорично неравномерни. 
Вярно е, че шепа големи, предимно европейски компании, наскоро си поставиха „нетна нулева“ цел не само за емисиите 
от техните операции, но и за тези от веригите за доставки, така наречените емисии от „обхват 3“. Въпреки това, дори и за 
тях, определенията за това, което е обхванато от целите, се различават, докато пътищата за постигането им могат да бъдат 
лошо дефинирани и да разчитат на намерения за „компенсиране“ на голяма част от техните емисии. 
Други в бранша или определят нетни нулеви цели само за своите оперативни емисии, или все още изобщо не ги определят. 
Мнозина отхвърлят идеята за определяне на цели от „обхват 3“, като твърдят, че емисиите от крайната употреба са 
отговорност на клиентите. 
Междувременно разнородна армия от климатични активисти и екологични инвеститори печелят поредица от извънредни 
акционерски резолюции и дела, изискващи по-бързи действия от големите петролни компании. Групи извън индустрията 
също са водещи в разработването на методологии за оценка дали климатичните планове на компаниите наистина са в 
съответствие с глобалните цели за намаляване на емисиите. 
Цялата тази активност има свои собствени ограничения. Основните цели досега бяха големи компании, листнати на Запад, 
чувствителни към кампании, увреждащи бранда им. Но по-голямата част от петрола и газа в света се произвежда от 
държавни или непублични групи. Освен това остават ключови въпроси за това как да се разпредели тежестта от 
намаляване на добива на нефт и газ. Например трябва ли да се позволи на производителите с най-ниски разходи да 
продължат да добиват и има ли морален аргумент за привилегированост на износа от по-бедните страни? 
На фона на всичко това индустрията сега има възможността да поеме обратно инициативата и да планира по-амбициозно 
„пенсионирането” си. Три вида натиск биха могли да имат мощен ефект. 
Първо, секторът трябва да разработи стандарт за оповестяване на текущи и прогнозирани емисии, тъй като изобилието от 
подходи затруднява различаването на корпоративното усукване от същината. 
Второ, индустрията трябва да разработи своя собствена методология за отделни компании, за да гарантира, че техните 
климатични планове са в съответствие с глобалните цели за намаляване на емисиите. Като част от това, от компаниите 
трябва да се очаква да насочат своите емисии от „обхват 3” в дългосрочен план. 
Тази методология трябва да им позволи да разработят собствена стратегия, докато намаляват производството на нефт и 
газ - независимо дали чрез диверсификация към чиста енергия или чрез връщане на пари на акционерите. По същия начин 
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те биха могли да разгърнат някои компенсиращи проекти и такива за улавяне на въглерод, но плановете им ще трябва да 
бъдат подробни и проверими, а не неясни изявления за намерения. 
Методологията също трябва да бъде достатъчно адаптивна, за да се прилага за всички производители (включително 
държавни и частни), като се очаква компаниите да поемат по-голяма или по-малка тежест при намаляване на емисиите в 
зависимост от нуждите на развитието в техните страни. Важно е, че като се заемем директно с подобни проблеми, този 
подход би имал потенциала да постигне по-голямо въздействие върху климата, отколкото кампании, фокусирани върху 
отделни субекти. 
Трето, индустрията трябва да се стреми да подкрепи намаляването на петрола и газа чрез някакъв механизъм за 
сътрудничество за ограничаване на глобалното производство, подкрепен от правителствата. Ключово е, че това може да е 
начин за защита на печалбите на индустрията на свиващ се пазар. Тъй като търсенето на петрол и газ се понижава, много 
компании вероятно ще се надпреварват да увеличат производството преди края на добрите времена. Но това може да 
предизвика бъдещ срив на цените, изключително вреден за всички в индустрията. 
Точно както OПЕК се стреми да ограничи производството на членовете си, за да постави дъно за цената на петрола, 
споразумение, обхващащо по-широк кръг от индустрията, може да се стреми да гарантира, че компаниите се придържат 
към производствените ограничения, съобразени с целите на емисиите. 
Всъщност климатичните активисти в момента популяризират подобна идея за глобален „Договор за неразпространение 
на изкопаеми горива“ между правителствата. Собствените интереси на индустрията могат да бъдат задоволени чрез 
разработване на паралелна концепция. 
Всички тези мерки, разбира се, биха били изключително предизвикателни и сложни за изпълнение, като се изисква надзор 
от независими страни. Петролът и газът са капризна, конкурентна индустрия, така че сътрудничеството би изисквало 
усърдие. Но планирането на достолепно пенсиониране на мултимилионния сектор никога не се е очаквало да е лесно. 
 
БНР 
 
√ Фонд „Земеделие“ преведе 320 хил. лева за инвестиции в рибарския сектор  
Фонд „Земеделие“ преведе 320 хил. лева безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в рибарския сектор. 
Финансирането е за  девет местни инициативни рибарски групи и цели оптимално използване на рибните ресурси и 
създаване на добавена стойност към продуктите от риболов. 
Проектите на местните инициативни групи бяха посочени от служебния земеделски министър като част от групата 
забавени проекти, заради които беше освободен директорът на Фонд "Земеделие" Васил Грудев. 
 
√ Кризисна мярка: 1,5 млн. лв., за да бъде унищожено грозде преди да узрее  
Лозарите, които декларираха готовност да оберат реколтата си на зелено, получават 1,5 милиона лева финансова помощ, 
съобщават от Държавния фонд "Земеделие". 
Поетият ангажимент е най-късно до 28 юли гроздето от 498 хектара лозя да бъде унищожено още преди да узрее. По този 
начин се спестяват разходи за обработка, съхранение и търговска реализация на продукцията. 
Втора поредна година се прилага тази кризисна мярка, като финансирането от Европейския съюз е увеличено с 20 процента 
в сравнение с 2020-а. 
Така максималният размер на помощта, която получават кандидатите, е до 70 процента от заявената сума на преките 
разходи за отстраняване на гроздовете. 
 
√ Сценарии за развитие на българското земеделие и селските райони  
ОСП е съкращение на Обща селскостопанска политика не само за България, а за целия Европейски съюз. Идеята за нея 
съществува и тя се прилага от 1962 г., като дава възможности за партньорство между селското стопанство и обществото, 
изграждайки връзки на знание и приемственост в производството на блага. Предвидено е новият програмен период на 
Общата селскостопанска политика, отложен заради пандемията, да влезе в сила на 1 януари 2023 г. 
Именно новата Обща селскостопанска политика е причината учени от Института по аграрна икономика да се заемат с 
изследване на очакваните промени в селското стопанство на България.  
Резултат от това изследване е сборникът „Сценарии за развитие на българското земеделие и селските райони през новия 
програмен период 2021-2027 г.“, част от изследователския проект АИ 1 към Института по аграрна икономика на тема 
„Предизвикателства пред българското земеделие и селските райони за прилагането на новата ОСП“ с ръководител доц. д-
р Божидар Иванов. 
Сборникът обхваща основните сектори на селското стопанство – растениевъдство и животновъдство, като значително 
внимание се отделя на три много важни неща – на първо място агроекологията, представена от сектора на 
биоземеделието, самите стопанства и селските райони, които се влияят от развитието на селското стопанство. 
Агроекологията е и сред важните сектори за Европейския съюз, чиято селскостопанска политика си поставя амбициозните 
цели за значително увеличаване на процента на биоземеделието, част от по-голямата и амбициозна задача за 
„позеленяване“ на Европейския съюз, до превръщането на икономиката му в така наречената кръгова икономика. 
Възможното развитие на всеки сектор е представено в сборника с пет сценария, като основната променлива е размерът 
на подпомагане, който стопанствата биха получили. Сборникът е с прогностичен характер и изследванията в него отговарят 
на въпроси от бъдещето – как ще се развива селското стопанство у нас, как ще се промени броят на стопанствата, на 
заетостта в тях, но и как ще се промени производителността им при различни нива на финансиране. 
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За сборника и предизвикателствата пред сектора в България разказват доц. д-р Божидар Иванов, директор на Институт по 
аграрна икономика, и гл. ас. Ангел Саров, изследвал селските райони и тяхното възможно развитие в следващите години.  
Чуйте цялото предаване в звуковия файл. 
 
√ Държавната помощ за туроператорите, използващи чартъри, се удължава до края на годината  
До края на годината се удължава държавната помощ за туроператорите, които използват чартърни полети за пристигащи 
в България туристи. Това става с разрешение от Европейската комисия. 
Субсидията е в размер на 35 евро на седалка за полети с капацитет на самолетите най-малко 100 места. 
Документите ще се подават по електронен път чрез попълване на онлайн заявление, което заедно с придружаващите го 
документи ще се подава чрез Системата за управление на националните инвестиции, уточняват от Министерството на 
туризма. 
 
√ Санкционираните по закона "Магнитски" не са получавали средства от кохезионните фондове на ЕС  
Санкционираните от Съединените щати по закона "Магнитски" за корупция, сред които Делян Пеевски и Васил Божков, не 
са получавали средства от кохезионните фондове на ЕС - това съобщи Аурелиу Сесилиу от Генералната дирекция за 
регионална политика и благоустройство в Европейската комисия. 
Той е ръководител на неин отдел за България, Хърватия и Словения и говори пред комисията по бюджетен контрол на 
Европейския парламент. 
"Веднага щом получихме списъка със санкционираните от Съединените щати, поискахме българските власти незабавно да 
отговорят дали някой от тях е бенефициент от кохезионните фондове. Беше ни даден бърз отговор, че не е", уточни 
Сесилиу. 
Във връзка с това евродепутатката от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова заяви пред 
"Хоризонт": 
„Безпокои ме фактът, че на моменти ми се струва, че дори и в рамките на европейските институции продължаваме да се 
опитаме да изместваме темата и да говорим за обвързване на определени олигарси, които се възползват от тези средства 
и за определени личности. И като че ли се избягва основният проблем, че става въпрос за зависимости, директни 
обвързаности с държавни институции, с предходното правителство“. 
Евродепутатът от партията на Зелените/Европейски свободен алианс Даниел Фройнд цитира думите на служебния 
премиер Стефан Янев, че е заварил легализиран хаос и се обърна към представителите на Еврокомисията с думите: 
„Откъде идва тази разлика? Какво е това, което американците виждат, а на нас ни убягва? Това, което всички българи, 
разследващи журналисти на място и неправителствени организации виждат, а Европейската комисия - не?“ 
29 случая се разследват в момента в структурни и земеделски фондове, съобщи Франческо Алборе от дирекция 
"Разследвания - отдел селскостопански и структурни фондове" на ОЛАФ. 
Председателката на комисията по бюджетен контрол Моника Холмайер предложи в България да бъдат изпратени 
евродепутати, които да проверят случаите на място. 
 
√ Преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова: За първи път спечелилият изборите е с толкова 
малка парламентарна група 
Проектокабинетът цели ИТН да влезе в политическите преговори с водеща позиция и да притиска по-малките  
Интервю на Силвия Великова с доц. Наталия Киселова 
Това, на което сме свидетели, е политически ход, каза пред БНР преподавателят по конституционно право доц. Наталия 
Киселова след обявяването на проект за правителство на „Има такъв народ“ от лидера на партията Слави Трифонов вчера. 
Усилията, които председателят на ИМВ направи още преди окончателните резултати, имат за цел да влезе в политическите 
преговори с водеща позиция и да притиска по-малките парламентарни групи, които ще дадат или няма да дадат подкрепа, 
коментира Киселова в предаването „Преди всички“. 
Предстои да видим окончателния състав на Народното събрание и фотофинишът да покаже кой е първи и кой е втори, 
допълни доц. Киселова. 
Има 15-дневен срок за оспорване на изборните резултати пред Конституционния съд, уточни конституционалистът. 
Наталия Киселова прогнозира бързо свикване на новия парламент в контекста на очаквания евродоклад по хоризонталния 
механизъм за върховенството на правото. Тя отбеляза, че „докладът няма да е много ласкав за България“ и ще ни охлади 
повече от санкциите по закона „Магнитски“. 
За пръв път сме изправени пред положение, в което спечелилият изборите е с толкова малка парламентарна група, 
подчерта преподавателят. 
„Сега, с толкова малка подкрепаq трябва да има доста подробна програма, с която да се яви проектоправителството.“ 
Киселова нарече „доста спорни“ част от предложенията, представени от Слави Трифонов. 
Относно хипотезата проектокабинетът на ИТН да е бил консултиран с президента Киселова посочи: 
„Ако е бил консултиран, то част от служебните министри биха проявили интерес. Според мен не е. Министрите са отказали 
не защото не харесват кандидата за министър-председателя или идеологията, а по-скоро защото не знаят каква е посоката, 
в която ще се движи правителството. Каруцата е поставена пред коня.“ 
Ако се стигне до невъзможност да се състави правителство, може следващите парламентарни избори да се проведат както 
заедно, така и отделно от президентските, уточни конституционалистът. Вариант „2 в 1“ обаче крие рискове заради 
кандидатите за държавен глава, които биха издигнали отделните партии, смята Наталия Киселова. 

https://bnr.bg/post/101497672
https://bnr.bg/horizont/post/101497593/slavi-trifonov-itn-nama-da-pravi-koalicii-shte-predloji-svoi-kabinet
https://bnr.bg/horizont/post/101497722/slujebni-ministri-ne-spodelat-viziata-na-itn-za-finansovata-politika
https://bnr.bg/horizont/post/101497722/slujebni-ministri-ne-spodelat-viziata-na-itn-za-finansovata-politika
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Трябва да се премисли много добре вариантът, в който гласуваме на машини с две бюлетини и дали това отново няма да 
ни вкара в инфарктни ситуации да се търсят машини в последния момент, предупреди още експертът. 
Според Конституцията 22 октомври – 22 ноември е прозорецът, в който трябва да се проведат президентските избори, 
поясни доц. Киселова. 
„Първото нещо, което трябва да направи Народното събрание, е да насрочи президентските избори.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Франция спира заплатите на здравните работници без ваксина  
Франция няма да позволи на здравните работници да ходят на работа и ще спре заплатите им, ако те не се ваксинират до 
15 септември, заяви френският здравен министър Оливие Веран. Веран каза, че е жизнено важно в страната да бъдат 
въведени задължителни мерки, предвид заразността на новия Делта вариант на коронавируса. 
По-рано президентът Еманюел Макрон  обяви, че ваксините стават задължителни за служителите в здравеопазването и 
каза, че властите ще започнат да проверяват персонала на здравните заведения и социалните домове през септември. От 
август пък ще бъде въведена специална система за "Covid-пропуски" за посещение ресторанти, барове, търговски центрове 
и други обществени места. 
 
√ Меркел: Ролята на Украйна в транзита на газ от Русия за Европа ще бъде запазена  
Ролята на Украйна като транзитна държава за газовите доставки от Русия за Европа ще бъде запазена, обеща германският 
канцлер Ангела Меркел след разговори с украинския президент Володимир Зеленски в Берлин. 
За Германия Украйна е и остава транзитна страна, независимо от газопровода "Северен поток 2": 
„Украйна има големи притеснения, ние ги приемаме много сериозно и ще се погрижим "Северен поток 2" да не се 
превърне в заместител на транзита през Украйна“, увери Меркел. 
По думите ѝ газовата тема не е част от Минското споразумение за уреждане на конфликта в Източна Украйна. Но въпреки 
това Германия и Франция обсъждат темата в тясно сътрудничество, допълни Меркел. 
Съединените щати са против проекта за газопровод от Русия до Германия с аргумента, че той засилва зависимостта на 
Западна Европа от руските газови доставки 
Вече действат санкции срещу фирми, ангажирани със строителството. "Ще преговарям в четвъртък в Белия дом с 
американския президент Джо Байдън", каза още Меркел, и допълни: 
„Ще преговаряме за постигането на обща позиция по този така важен въпрос. Тази позиция ще е в духа на разговорите ни 
с украинския президент“. 
Меркел подчерта, че Русия добре знае за споразумението за транзит на газ през Украйна до 2024 година, както и че това 
споразумение е ключово за ЕС. 
 
√ Приключват „Северен поток 2“ следващия месец  
Строежът на газопровода „Северен поток 2“ ще приключи през август, заяви в интервю за „Ханделсблат“ Матиас Варних - 
управляващият директор на дружеството „Северен поток“. 
Към момента проектът е завършен до 98 процента, но въпреки това опасността по тръбите да не потече руски газ, според 
Варних е голяма - заради евентуални нови американски санкции. „Вече действащите санкции ни отнеха година и половина 
закъснение и увеличение на цената в милиони“, каза той. 
Германското министерство на икономиката съобщи, че е в ход техническото приемане на проекта. Все още няма издадено 
разрешително за пускане на газ по тръбата. 
Информацията идва преди разговорите на украинския президент Володимир Зеленски с германския канцлер Ангела 
Меркел тази вечер в Берлин и визитата на Меркел в сряда в Белия дом. 
 
БНТ 
 
√ Асен Василев пред БНТ: "Има такъв народ" имат по-агресивна програма за намаляване на разходите 
Вчера във видеообръщение лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов представи състава на бъдещо правителство и 
заяви, че е предложил на трима служебни министри - финансовия Асен Василев, икономическия Кирил Петков и 
образователния Николай Денков, участие в кабинет с мандата на ИТН. В своя позиция тримата обявиха, че са отказали на 
Трифонов заради съществени различия във визиите за финансовата политика. 
Министър Асен Василев даде интервю по темата пред Десислава Апостолова. 
Господин Василев, в какво точно се изразяват съществените различия между и вашите колеги и "Има такъв народ", за да 
откажете поканата, която те са отправили към вас? 
-“Моето мнение е, че трябва да се подхожда балансирано, както подхожда служебният кабинет,  а те имат доста 
по-агресивна програма, що се отнася до намаляне на разходите. Това е основното”, отговори Василев. 
Кое друго министерство Ви предложиха и защо не се чувствахте комфортно при това предложение? 
-“Аз се чувствам комфортно или в икономиката, или във финансите. От други неща не разбирам, така че няма как да 
бъде полезен”, каза той. 
Кое министерство Ви предложиха? 
-“Задайте въпроса на тях”, отговори министърът. 
Какво мислите за част от приоритетите, обявени от Трифонов, за приватизиране на ББР и концесиониране на някои от 
инфраструктурните обекти? 

https://bnr.bg/post/101497972
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-“Нека да свърши служебното правителство. След това ще си позволя да коментирам като гражданин", беше 
отговорът на Асен Василев. 
Казахте преди време в интервю, че сте склонен да продължите да работите това, което правите и сега, но при какви 
условия, каква конфигурация и с какъв мандат бихте го направили? 
-“Мисля, че бях доста изчерпателен точно по БНТ - в конфигурация, в която имаме пълна свобода на екип. Имаме ясно 
разбиране какви са целите и задачите, които трябва да се постигнат в рамките на едно мое участие в едно 
правителство и имам пълна свобода на действие как да постигна тези цели и задачи. Свобода, каквато имам в 
момента", категоричен беше Василев. 
Очевидно"Има такъв народ" не са гарантирали тази свобода? 
-“Аз ако не съм в икономиката и финансите - какви цели и задачи да постигна?”, попита той. 
Коя друга партия би могла да ви гарантира свобода на действие - бихте ли приели пост при мандат на БСП или 
"Демократична България"? 
-“Не мога да спекулирам. Аз Ви казах - аз в партийно правителство не бих участвал. Експертно правителство, което 
е сглобено ясни цели, задачи и хоризонт - това е различно нещо. Честно казано, да гадаем бъдещето е нездраво. Трябва 
да действаме на базата на това, което е възможно в момента”, отговори Асен Василев. 
 
√ Какво трябва да знаем за новите екостикери на автомобила?  
От вчера автомобилите, преминаващи годишен технически преглед, получават нови екостикери. Мярката цели да се 
ограничи движението на силно замърсяващи автомобили в централните градски части. 
Общо пет са категориите, на които се разделят автомобилите, според новите изисквания. Най-незамърсяващи са колите 
от най-високата категория - това са хибридните и електрическите автомобили. Най-ниската категория (първа) е за най-
силно замърсяващите автомобили - в нея попадат колите, произведени преди 2002 г. Това обясни в "Денят започва" зам.-
предсдедателят на СБА Малинка Бондаренко. 
 

 
 
"Няма промяна в методиката, но самата процедура по заснемане на данните и вкарването и в стикера изисква повече 
време, отколкото беше времето за извършване на един преглед", коментира Бондаренко. 
Автомобилите, които вече са преминали годишен технически преглед преди 12 юли, не трябва да минават отново, за да 
им бъдат поставени новите екостикери. Бондаренко обясни, че те ще могат да продължат да карат автомобила си и няма 
никакви срокове и задължения, които те трябва да преминат в момента. Тя уточни обаче, че ако им се наложи да шофират 
в дни, в които е в сила забрана за мръсен въздух, тогава те ще трябва да преминат нов преглед заради забраната. 
"За да имаме чист въздух трябва да караме екологично издържани автомобили", допълни още зам.-председателят на 
СБА. 
Вижте още във видеото. 
 
√ ВАП сезира МОСВ и ДНСК да проверят строителството на плаж "Бутамята" в Синеморец  
Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Дирекция за 
национален строителен контрол (ДНСК) да проверят законни ли са строителните дейности на плаж „Бутамята“ в село 
Синеморец. 
Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, касаеща строителство на хотел на първа линия над плаж 
„Бутамята“ в село Синеморец. В публикацията се споменава, че построеният хотел е незаконен, тъй като на мястото е 
одобрен строеж на три вили. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/kakvo-tryabva-da-znaem-za-novite-ekostikeri-na-avtomobila-1162257news.html


13 

 

От МОСВ и ДНСК се изисква да проверят продължава ли строителството в недвижим имот в землището на местността 
„Бутамята“, с. Синеморец и съответства ли изграденото до момента на издадените строителни книжа, попада ли имота в 
обхвата на ПП „Странджа“ и спазена ли е забраната за строителство в природните паркове – чл. 31, т.9 от ЗЗТ. 
Следва да се разбере издадени ли са необходимите актове - предпоставка за законност на строителството, изискуеми 
съобразно ЗБР и ЗУТ и дали са спазени изискванията за съгласуване на проектът или инвестиционното предложение, както 
и дали е извършена оценка за степента на отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията 
на видовете. 
Трябва да се изяснят и всички останали условия за законност на строителството – собственост и статут на земята, влезли в 
сила устройствени планове, договори и да ли са съобразени с конкретните правила и изисквания на ЗУЧК. 
След приключване на проверката до ВАП следва да бъде изпратен обобщен доклад, в който да се отразят направените 
констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за 
отстраняване на закононарушенията и последиците от тях. Докладът следва да бъде пратен на ВАП в кратък срок. 
В случаи на констатирани престъпления, материалите следва да се изпратят и на компетентните прокуратури, наред с ВАП. 
 
√ Евродепутати обсъждаха усвояването на евросредствата в България  
Евродепутати да организират мисия в България за проверка как се усвоява европейският бюджет. Това предложи 
председателят на комисията по бюджетен контрол в Европарламента Моника Холхаймер по време на дебат снощи. 
Евродепутати обсъждаха усвояването на евросредства у нас, на фона на наложените от САЩ санкции по закона 
"Магнитски". В дебата в Европарламента участваха представители на Европейската комисия и на службата за борба с 
измамите ОЛАФ. 
Представител на ЕК съобщи, че след оповестяването на санкциите от Вашингтон незабавно са поискали проверка от София 
дали засегнатите получават средства от Евросъюза. Българските власти са отговорили отрицателно. 
От ОЛАФ съобщиха, че през миналата година службата е препоръчала на българските власти действия по седем случая на 
нарушения, за общо 35 милиона евро от ЕС. 
 
√ Финансовите министри от ЕС се срещат в Брюксел  
Финансовите министри от ЕС се събират днес в Брюксел. Очаква се те да одобрят първата партида от плановете за 
възстановяване и устойчивост след пандемията. 
Португалия, Испания, Гърция, Дания и Люксембург вече имат зелена светлина от ЕК. Финансирането на плановете трябва 
да дойде от Механизма за възстановяване на ЕС, който е в размер на безпрецедентните 750 млрд. евро. Като част от парите 
ще бъдат под формата на заеми, а друга - на грантове. 
Планът на България, който беше внесен с известно закъснение, чака одобрението на Брюксел. 
 
√ Президентът на Гърция: Намираме се в най-добрия период на двустранни отношения  
Интервю на Аделина Радева с президента на Гърция Катерина Сакеларопулу - за двустранните отношения и как Гърция 
успява да премине през тежките кризи от последните години. 
Присъствието на Гърция на срещата на върха на инициативата „Три морета“ е добрата новина от форума. Ще стана 
ли Гърция член на инициативата? 
Благодаря Ви и аз за поканата. Както вече знаете страната ми беше поканена като гост на тазгодишната среща на 
инициативата и аз я наблюдавах с голям интерес. Това е едно амбициозно начинание, което касае засилването на 
свързаността между страните основно на европейския юг, защото все още съществуват тези регионални различия. Това е 
една регионална инициатива в рамките на Европейския съюз, както подчертаха днес и всички участници на форума. 
Гърция отдава голямо значение на това начинание, точно защото негова цел е да се опита да премахне съществуващите 
неравенства, и понеже засилва сътрудничеството в области, които представляват интерес и за нея. Енергетиката 
транспорта, дигиталната свързаност са области, към които Гърция проявява голям интерес и развива, така че откликнах на 
поканата. Какво ще стане впоследствие е въпрос на решения на правителствата, но смятам, че самото ни присъствие вече 
е знак за значението, което отдаваме на това начинание, което вече има значителна динамика. 
Тук, на шестата среща на върха на инициативата, бяхме свидетели на една много успешна организация от страна на 
българското председателство и президента Радев и всички ние му благодарихме за това, защото наистина имаше силно 
участие, освен от представители на 12-те страни-членки имаше участие и послания и от Япония, Америка, Англия и 
Франция. И аз, като поканена, представляваща страна-гост, имах удоволствието да съм тук и да проследя работата на 
форума. Следователно мисля, че целите на инициативата представляват интерес за Гърция. Да не забравяме и факта, че 
имаме обща граница с България, а Гърция има излаз към Средиземно море. Следователно, евентуалното засилване на 
тази инициатива чрез присъствието на Гърция ще добави още едно море към начинанието – Средиземно море и пазарите 
му, както и пазарите на Северна Африка и Изтока. Следователно смятам, че има нещо, което представлява интерес и за нас 
и би било полезно засилването на цялостното начинание чрез присъствието на Гърция. Ще видим в бъдеще. 
Споменахте неравенствата в развитието, които така или иначе се наблюдават в рамките на ЕС, например между 
западните и балканските страни. Повече като политически или като икономически проект гледате на тази 
инициатива? 
Смятам, че най-вероятно инициативата стартира като икономически проект, защото тя беше именно регионална 
инициатива за инфраструктурни проекти. Инфраструктурните проекти касаят главно икономиката. Естествено, те имат и 
политически измерения. Намаляването на неравенствата и подкрепата към онези, които не са били толкова 
облагодетелствани що се отнася до свързаността, мисля че имат и политически проекции и измерения, тези неща касаят 
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обществата. Все пак, основното е, разбира се, че тези държави искат да подобрят инфраструктурата си с важни проекти в 
областите, които вече споменах. 
За Гърция тази година е година на юбилеи: навършват се 200 години от революцията за независимост на Гърция, 40 години 
от присъединяването на страната към ЕС, отбелязваме и 140 години от установяване на дипломатически отношения между 
страните ни. 
Да започнем с европейската теми. Реагира ли адекватно и правилно Европа на съвременните предизвикателства? 
Доверието в институциите и ценностите на ЕС доколко влияят на дейността на инициативата, на която 
присъствате сега? 
Мисля, че по отношение на Европа имаме понякога склонността да се оплакваме и да недоволстваме малко повече за 
недостатъците ѝ, но тя е едно много амбициозно начинание дори и с противоречията ѝ, защото всеки народ има собствена 
история и собствени особености и въпреки цялата географска близост между нас има и значими различия. 
Имаме склонността понякога да пренебрегваме много плюсове на Европа. Европа е съвкупността от институции, успели да 
донесат мира в нашия регион за най-продължителния период от време след Втората световна война, който сигурно е най-
продължителният подобен период и в световен мащаб. Това е нещо много важно. Мирът донесе благоденствие на хората 
в този регион. Мисля, че това е нещо ново и много важно, което трябва да защитаваме. Дори и в кризисни времена и 
въпроси, като например скорошната пандемия показа чрез цялостната програма за ваксинация, че съществува 
солидарност и при всичките недостатъци, които неминуемо има, накрая бе намерено решение и нещата напредват по-
добре. Тук имаме Фонда за възстановяване, който предоставя за първи път толкова мощно финансиране на народите на 
Европа. Това е нещо невиждано досега и е важно, че бе постигнато. 
Следователно мисля, че Европа е нашият дом и е пътят за мирно развитие и просперитет, който искат всички народи, които 
са членове на този съюз. Както казах: той си има своите слабости, но е нещо, което е ценно, което си заслужава, като тук 
имам предвид главно ценностите на Европа като защитата на правовата държава, на човешките права и на демокрацията. 
Именно тези ценности, които защитаваме всички държави членки и сме длъжни да защитаваме въпреки трудностите, 
различията и напрежението, които възникват от време на време, са това, което прави Европа ценна за бъдещето. 
Да поговорим за нашите отношения. Какво се промени за тези 140 години в отношенията между Гърция и България и 
какво не трябва да се променя никога? Какви са възможностите за развитие на двустранните ни отношения? В кои 
области сме силни заедно, ако говорим и за инициативата „Три морета“? Въпросът ми е дали може да има проекти, 
които представляват интерес едновременно за Гърция и за България? 
Държавите ни имат дипломатически отношения от 140 години, но съжителстват заедно в историята от много повече време, 
точно защото са съседи и историята е белязала развитието им. Двустранните ни отношения са минали през етапи, когато 
двете страни са били в противникови лагери, имало е напрежение и по-трудни периоди. Смятам обаче, че от доста 
десетилетия се намираме в най-добрия период на двустранни отношения, а през последните години сме и в още по-добър 
етап. Двата народа са свързани от отношения на приятелство, както отбелязахте и вие, има комуникация между тях. Имаме 
близка комуникация, имаме туризъм и в двете посоки. Развили са се основно отношенията ни на политическо ниво, 
разбира се, освен в сферата на туризма, се развиват и отношенията в областта на културата, и в сферата на икономиката, 
както и в рамките на тази инициатива. Тъй като произходът ми е от Северна Гърция и я посещавам редовно, а и наскоро 
посетих района на Александруполис и Кавала, комуникацията с останалата част на Европа посредством България става все 
по-интензивна. Свързаността, дигитална или инфраструктурна като пътна и железопътна мрежа. Всичко това показва 
всъщност колко общи са нашите интереси и имаме всички основания да развиваме много добри отношения и да си 
сътрудничим за едно общо бъдеще, което ще е добро и за двата народа. 
Къде обаче бихте поставили акцента Вие? В кои области? 
Не е възможно всичко едновременно. Вярвам, че въпросите, касаещи инфраструктурата, са най-важни за бъдещето. 
Защото, откровено казано, икономиката, развитието, икономическото развитие на всяка държава, като взимаме предвид, 
разбира се, устойчивото развитие и всички свързани с него теми, са най-важната част. 
Да поговорим и за 200-годишнината от гръцкото въстание за независимост. Бях наскоро в Гърция и успях да 
почувствам тази атмосфера и факта, че тази годишнина успява да докосне все още гърците. Спомнихме си за 
тогавашните герои и се запитах за това кои са съвременните герои на Гърция? Кои са тези хора и какво правят днес? 
Да, проявите по повод 200-годишнината бяха много интересни като изживяване и опит, защото съвпаднаха с периода на 
пандемията и заради това честванията имаха значителни ограничения. Може би обаче тази интровертност помогна да 
сработят нещата по-добре, както и да мислим повече по тези въпроси. Аз обиколих тогава Гърция по случай събитията по 
отбелязването на годишнината, в много малки градове на страната. Това, което би си помислил някой е, че революцията 
от 1821 г. е имала разбира се и духовни водачи, и военачалници, вдигнали знамето в битките, както и за всичко онова, 
довело до положителната развръзка, за да имаме независима нова гръцка държава. Това, което е важно е, че целият 
народ, обединен, е подкрепил революцията за независимост. Това е, ако искате, и съвременно послание – че трябва 
винаги да гледаме към гражданското общество в неговата цялост, за да имаме накрая положителен резултат. И тогава 
всички са обединили сили, въстанали и работили в името на тази цел, която в края на краищата довела до желания 
резултат, който вече споменах – новата гръцка държава. 
Ако се върнем към днешното време, имам един скорошен пример от пандемията. По време на пандемията имахме на 
наша страна учените, изследователите и лекарите, които помогнаха изключително много. За щастие, бяха разработени и 
ваксините. Имахме всички тези положителни резултати. Правителствата взеха своите решения, но без обикновените хора, 
лекарите и останалият болничен персонал, заетите в другите сфери, било в извозването на отпадъците, било в супер 
маркетите, нямаше да успеем да постигнем това добро управление на пандемията. Днешните герои са всички те, тези хора 
от днешното гражданско общество. 
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През последните години Гърция премина през тези кризи – дълговата криза, мигрантската криза, а и пандемията, 
която изглежда, че не е приключила. В този смисъл искам да Ви попитам има ли своите герои всеки в своята област? 
Какво ги обединява? Кое е общото между тях? Какво е разковничето на Гърция при преодоляване на кризите? 
Както правилно отбелязахте, Гърция премина през една почти 10-годишна криза, и впоследствие дойде и кризата с 
коронавируса. Тя бе обща за всички, но в Гърция дойде в един период, който и без това беше вече доста труден. Въпреки 
това обаче се справи. Издържаха не само хората, издържаха и институциите. Държавата функционира и ще продължи да 
функционира. Гърция има една демократична държавна система. Институциите работят. Парламентарната република 
функционира от демократичните промени през 1974 г. до ден днешен. От 1975 г. до днес страната е показала завидна 
издръжливост. Гражданите издържаха и се справиха със значителни трудности, които обремениха всяко едно домакинство 
и всеки един гражданин. Смятам, че днес и с Плана за възстановяване, се върна дух на оптимизъм. Разчитаме на младите 
хора и се надяваме, че тези, които напуснаха по време на икономическата криза в търсене на по-добри перспективи, ще 
се върнат. Има потенциал. Мисля, че сега има и правилно планиране, както и визия за бъдещето и искам да вярвам, че 
Гърция ще продължи да бъде държава от вече старите страни членки на ЕС и в сърцето на Европа, която гледа към 
бъдещето. 
Говорихме за стимулите на другите и на народа като цяло да преодолява кризите. Искам да ви попитам за Вашите 
стимули, защото за нас е радостно да видим жена на поста президент на републиката, а ние все още нямаме. Какво 
означава да си на тази позиция, освен че вече сте била на много висока позиция във Върховния административен съд? 
Какъв беше Вашият личен стимул да поемете тази длъжност? 
Вижте, когато бях избрана за председател на Върховния административен съд от предишното правителство, защото според 
Конституцията на Гърция председателят се избира от правителството, заявих, че за мен това е почетна позиция, която 
приемам като съдия и държавен служител, какъвто бях тогава. Мисля, че същото важи и за избирането ми на поста 
президент - длъжност с голям залог, защото е нещо повече от теб, в служба на родината ти. Това е нещо, което никой не 
може да откаже тъй като му се доверяват и му поверяват тази голяма отговорност. И тук, вече като държавен служител, 
участващ в изпълнителната власт, а преди като държавен служител на съдебната власт, но отново с определени 
отговорности, се опитвам да отговоря на очакванията и да бъда на нивото на тези отговорности. 
Накрая бих искала да Ви попитам как си се представяте след 4 години, когато завършва Вашият мандат?  
Вижте, този институционален залог, за който говорех, свързан с поста, представлява голяма чест и е с голяма тежест. 
Президентският пост е много важен, защото виждам значението му за обществото и ми носи удовлетворение и вълнение 
този контакт с гражданите, когато пътувам и контактувам с хората. 
Вълнува ме и ми носи голямо удовлетворение и фактът, че моето избиране е послание към жените в моята страна, че 
върховете са за това да бъдат изкачени и височините покорени. Че младите момичета могат да достигнат до там, където 
мечтаят да бъдат, благодарение на качествата, които притежават. 
Разбира се, оттук нататък постът има и своите, няма да кажа минуси, но ограничения. От една доста затворена в себе си 
система, каквато е правосъдието, където съм по-защитена, се оказах на позиция, която е на публичен показ и по-отворена 
за обществеността. В този смисъл има и известни ограничения. Има го обаче и другото – удовлетворението, контактите с 
хората и с колегите ми президенти на други държави. Общуването. Това ми харесва много, но вярвам, че когато завърши 
този цикъл, защото циклите приключват и никой не е завинаги президент, ще се завърна и се надявам да имам време и за 
други неща, за които в момента не разполагам с време и не мога да правя. 
 
Капитал 
 
√ Подкрепата за еврото в България расте 
Най-силни са опасенията, свързани с евентуално увеличение на цените при преминаване към единната европейска 
валута 
Членството в еврозоната продължава да е приоритет за политиците - поне ако се съди по заявката, направена от лидера 
на "Има такъв народ" Слави Трифонов вчера при представянето на неговия проектокабинет. Тя донякъде е в унисон с 
обществените настроения: Подкрепата за въвеждане на еврото в България пък се увеличава с 6 процентни пункта спрямо 
година по-рано и достига 54% от населението. Въпреки това все още повечето българи смятат, че това ще донесе повече 
негативни, отколкото позитивни последици за страната и лично за тях, показва последното проучване на Евробарометър. 
То е проведено през периода май-юни сред граждани на седемте държави членки, които все още не са се присъединили 
към еврозонатa. 
От тях две страни - България и Хърватия, преди година направиха стъпка напред, като станаха част от валутния механизъм 
ERM II, предхождащ приемането на единната валута. Само преди седмица пък служебният кабинет публикува за 
обществено обсъждане проект на Национален план за въвеждане на еврото в България. Документът дава основата за това 
ĸaĸ щe пpoтeчe oпepaтивнaтa paбoтa зa зaмянaтa нa лeвa, като в него ca oпиcaни пpинципитe, инcтитyциoнaлнaтa и пpaвнo-
нopмaтивнaтa paмĸa зa пpиeмaнe нa eвpoтo, ĸaĸтo и ocнoвнитe дeйнocти зa ycпeшнoтo въвeждaнe. В него като целева дата 
е посочена 1 януари 2024 г., но дали този срок ще бъде спазен зависи от много фактори. 
Подкрепа, но и притеснения за цените 
Въпреки че расте, подкрепата на българите за въвеждането на еврото е по-ниска в сравнение с повечето от останалите 
държави. Най-висока е тя в Румъния - от 75% от анкетираните, и Унгария - с 69% одобрение. Делът на хората в северната 
ни съседка, които смятат, че еврото трябва да бъде въведено колкото се може по-бързо, е внушителните 46%. За сравнение 
- подобен отговор са дали една четвърт от анкетираните българи. Според една пета пък то не трябва да бъде въвеждано 
никога. 
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Всъщност подкрепата за използване на европейската валута расте спрямо пролетта на 2020 г. сред всички държави с 
изключение на Чехия. 
Това вероятно има връзка с очакванията за ефекта от преминаването към еврото. От всички анкетирани в седемте държави 
малко над половината, или 55%, считат, че въвеждането на еврото би имало положителни последици лично за тях. За 
България този резултат е 46%, или по-нисък спрямо средния. От проучването става ясно, че основните притеснения на 
българите са свързани с това дали няма да има злоупотреби с цените при преминаване от едната валута в друга, както и с 
готовността на страната да приеме еврото. Проучването показва, че 70% от българите се притесняват от увеличение на 
цените при преминаването към друга валута, като това е едно от основните опасения и в останалите шест държави. Другото 
е свързано с предположенията, че ще има злоупотреба с ценообразуване при смяна на валутата в посока закръгляне към 
по-високата стойност. 
Близо 47% от българите са съгласни или по-скоро съгласни, че с преминаването към евро страната ще загуби контрол над 
своята икономическа политика, а още почти половината смятат, че това ще се случи и с част от националната ни 
идентичност. 
Информацията е важна 
Отговорите на горните въпроси всъщност са и някакъв ориентир за бъдещите управляващи - каква информационна 
кампания е нужна за в бъдеще. Проучването на Евробарометър показва, че за хората е важно да знаят по какъв начин ще 
бъде направена смяната на старата с новата валута, какви ще са социалните, икономическите и политическите последици 
от този ход, каква ще е стойността на едно евро спрямо лева в момента на смяна на валутата, какви ще са практическите 
последици от приемането на еврото и как ще се гарантира, че правилата за конвертиране се спазват. 
Във всяка страна, обхваната от проучването, поне седем на всеки десет попитани казват, че двойното показване на цените 
в магазините в началото ще е от съществено значение (общо 78%). 
 
√ Европейската комисия отлага дигиталния данък под натиск от САЩ 
Брюксел спира плановете си до есента 
Европейската комисия (ЕК) отлага до есента плановете си за спорния дигитален данък в опит да увеличи шансовете за 
глобална корпоративна данъчна реформа, съобщава Financial Times. Това се случи, след като финансовите министри на 
страните от Г-20 изразиха подкрепата си за глобалното данъчно споразумение, постигнато от страните от Г-7 миналия 
месец. То включва идеята за глобален минимален корпоративен данък и преразглеждане на данъчните права. 
Финансовият министър на САЩ Джанет Йелън заяви в неделя, че новоподкрепеният механизъм, който трябва да позволи 
на страните да облагат големи международни компании, няма да бъде готов за разглеждане до пролетта на 2022 г. Тя 
добави, че Г-20 ще се опита да убеди страните, които имат резерви към сделката, като Ирландия, където корпоративният 
данък е 12.5%, но също така тяхното съгласие не е необходимо за продължаване на преговорите. Йелън и ирландският 
финансов министър Паскал Донахю ще разговарят във вторник в рамките на срещата на Еврогрупата. 
Според запознати с процеса Европейската комисия е била притисната от Йелън да отложи предложението си за дигитален 
данък, което Брюксел трябваше да представи тази седмица, но впоследствие беше отложено за 20 юли. 
"Комисията размишлява над това как да подкрепи тази историческа договорка на Г-20. В тази връзка обмисляме възможно 
отлагане на детайлното предположение за дигиталния данък до есента", заявява длъжностно лице. Финалното решение 
обаче все още не е взето и ще бъде дискутирано по време на срещата между председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и 
Джанет Йелън. 
Добра новина за ОИСР 
Планираното забавяне беше приветствано от Паскал Сейнт-Адамс, ръководител на данъчната администрация на ОИСР, и 
беше определено като "добра новина". "Наистина по-мъдро би било да се изчака споразумението да се финализира и да 
не се рискуват никакви затруднения, причинени от сложен законодателен процес", заявява той. 
Миналия юли Европейската комисия беше натоварена от евролидерите със задачата да подготвят въвеждането на редица 
данъчни мерки, целящи да бъдат нов източник на приходи за Брюксел, с които да изплаща дълговете по възстановителния 
фонд от 800 млрд. евро. 
Идеята за дигитален данък беше посрещната с неодобрение от Вашингтон, чиито опасения са, че самостоятелният подход 
на ЕС ще застраши разговорите за глобалния корпоративен данък. Всеки нов данък, насочен към технологични компании, 
рискува да срещне съпротива от САЩ, което допълнително затруднява работата на администрацията на Байдън да получи 
одобрение от Конгреса за сделката за корпоративния данък. 
Служители от ЕК подчертават, че предложението ще се различава от това през 2018 г., насочено към световните 
технологични гиганти - мярка, която се провали основно поради съпротивата на по-малки страни членки. Вместо това 
Брюксел промени плановете си, като включи в потенциалния списък не само американските технологични гиганти, но и 
стотици компании с дигитални операции. 
Данъчна революция 
На срещата на Г-20 във Венеция финансовите министри приканиха "всички страни от ОИСР, които още не са се 
присъединили към споразумението, да го направят". Те също призоваха страните в преговорите бързо да разгледат 
оставащите проблеми и да финализират детайлите по проекта до следващата среща на Г-20 през октомври. Това включва 
клаузи за изключения, които биха позволили на някои страни да се откажат от споразумението с цел да насърчат 
инвестициите си. 
Финансовият министър на САЩ приветства прогреса на Г-20, казвайки в изявление в края на срещата, че светът е готов да 
прекрати световната надпревара за сваляне на корпоративния данък и има широк консенсус как това да се случи. 
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Бруно льо Мер, френският министър на финансите, нарече споразумението "данъчна революция, която се случва веднъж 
на 100 години". 
Следващата стъпка на срещата на Г-20 през октомври ще бъде да се определи минималната данъчна ставка и да се реши 
как приходите от данъка ще се разпределят между страните. 
 
Мениджър 
 
√ Принципите на успешното делегиране  
В ролята си на бизнес съветник, едно от оплакванията, които чувам най-често от мениджърите, е че нямат достатъчно 
време, за да се справят с всичките си задачи. Това важи в особена сила за перфекционистите, които отказват да делегират 
задачи от критично значение, мислейки, че никой друг не може да се справи с тях толкова добре, колкото самите те. В тези 
случаи често чувам термини като „маниак на тема контрол“ или микромениджър. 
Решението на тези проблеми в повечето случаи идва под формата на по-ефективно делегиране, при което важните задачи 
се възлагат на правилните хора. Вярвам, че ефективното делегиране е умение, което всички можем да научим и 
усъвършенстваме с времето. За целта трябва да се фокусираме върху няколко ключови принципа: 
Дайте на всеки служител поне един шанс да спечели вашето доверие 
Един мениджър не знае на какво са способни хората около него, докато не им даде възможност да се докажат. Не 
подхождайте към отношенията си с останалите с предразсъдаци и съмнение. По-неопитните служители имат нужда от 
предизвикателства, за да покажат на какво са способни, а вие може да сте единствената пречка пред техния напредък. 
Превърнете в приоритет назначаването на хора с правилните умения и не се страхувате да им възлагате трудни задачи. 
Оценявайте до каква степен може да бъде делегирана всяка задача 
Всички имаме качества и интереси. Делегирайте задачите така, че те да отговарят на силните страни и страстите на хората, 
които трябва да ги изпълняват. Запазете за себе си важните задачи, които са в полето ви на експертиза, и делегирайте 
останалите на онези служители, които ще се справят най-добре с тях. Не чакайте момент, в който ще бъдете претоварени 
със задължения, преди да започнете да споделяте отговорностите си с ваши подчинени. 
Не делегирайте на другите работа, която по право е ваша 
На делегирането не трябва да се гледа като на разтоварване на нежелани задачи или някакъв вид автоматично 
балансиране на натоварването. Всяка задача трябва да бъде оценена отделна на база приоритет и нужни качества за 
нейното изпълнение. Произволното делегиране вероятно ще доведе до некачествена работа, загуба на доверие и 
неефективно използване на времето и уменията на всички участници в процеса. 
Фокусирайте се върху даването на ясни инструкции 
Често откривам, че хората, които разочароват с изпълнението на делегирани задачи, в повечето случаи не са били наясно 
какво точно се очаквала от тях и как е трябвало да изпълнят възложеното им задължение. Припомнете си за времето, 
когато самите вие сте били неопитни в изпълнението на сходна задача и нещата, които са ви помогнали да се справите с 
нея. Използвайте същите тези инструменти и източници, за да помогнете на служителите си да разберат по-добре какво 
се иска от тях и какъв е най-ефективния начин за постигането на желаните резултати. 
Задайте срок за изпълнение и периоди за докладване на постигнатия напредък 
Не е достатъчно просто да възложите на ваш служител задача и никога повече да не се интересувате от това как върви 
изпълнението и, докато не дойде крайния за нейното завършване. Важно е регулярно да преварявате постигнатия 
напредък и да следите за потенциални проблеми. 
Освен отговорности, делегирайте и правомощия за вземане на решения 
Ако настоявате да вземате всички важни решения по изпълнението на дадена задача, то в действителност вие не сте я 
делегирали. За да бъде делегирането ефективно, трябва да се уверите, че служителят, който изпълнява задачата, разполага 
с нужните инструменти, ресурси и правомощия за вземане на решения, за да няма нужда от постоянна подкрепа и 
одобрение от вас. Делегирането е безполезно, ако в крайна сметка няколко хора вършат една и съща работа.  
Давайте признание за добре свършената работа 
За да се уверите, че служителите ви ще бъдат мотивирани да свършат добре делегираната им работа , не забравяйте да 
давате положителна индивидуална обратна връзка, както и да хвалите публично подчинените си за техните успехи. Не 
правете грешката да си преписвате заслугите за чуждите постижения. 
Научете се да казвате „не“, когато искат помощ от вас 
Някои мениджъри сами саботират процеса на делегиране като приемат твърде бързо и без да се замислят молбите за 
помощ от другите. Някои хора може да опитат да избягат от отговорност или да облекчат собственото си натоварване, 
прехвърляйки обратно работа към вас. Разбира се, това не означава да не помагате на служителите си, когато имат нужда 
от помощ, но трябва внимателно да анализирате всяка ситуация и да преценявате дали те в действителност изпитват 
затруднения, или просто търсят начин да вършат това, което им е заръчано. За да избегнете ситуация, в която вашето „не“ 
изглежда грубо, попитайте дали може да дискутирате спецификите на искане за помощ на по-късен етап. Това ще ви даде 
време да проверите календара си и да видите дали имате време, което може да отделите за помощ на вашия служител.   
 
√ ЕК свика среща за ускоряване на производството на лекарства против ковид 
Европейската комисия е домакин вчера и днес на среща, свързана с ускоряването на производството на лекарства против 
ковид. На срещата присъстват над 250 участници от 25 държави от ЕС и от други страни, се отбелязва в съобщение на ЕК.  

https://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/trayna-kak-da-napravite-dobro-vpechatlenie-v-prviya-raboten-den
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Разговорите засягат производството на съществуващи препарати за лечение на други заболявания, които може да бъдат 
използвани при ковид, както и развитието на нови медикаменти за приложение във всеки стадий от развитието на новата 
болест, уточнява БТА. 
Основното внимание е насочено към петте лечения, за които тази есен се очаква одобрение от Европейската агенция по 
лекарствата. Комисията отчита опита от свикването на подобни срещи при изготвянето на ваксините срещу ковид. ЕК 
предлага насоки за бъдещото сътрудничество между отделните звена от производствената лекарствена верига, за да се 
спазят правилата за конкуренцията. 
 
√ Германските банки зарязват офисите  
Банките в Германия бързо намаляват офис площите си, тъй като все повече служители се възползват от възможността да 
продължат да работят от разстояние, пише Блуммбърг. 
Deutsche Bank AG освобождава няколко етажа в сграда с около 1000 служители, а клонът на HSBC в Германия се отказва от 
шест отделни офиса в Дюселдорф за сметка на ново пространство около 50% по-малко площ. Регионалните кредитори DZ 
Bank AG и BayernLB обмислят подобни планове. 
Темпото, с което банките в Германия трансформират ролята си в пазара на недвижими имоти, ги отличават дори от другите 
европейски финансови институции, които прилагат широкообхватни политики дистанционна работа след пандемията. 
Възприемането на работата от вкъщи като метод за намаляване на разходите подчертава и разделението между Европа и 
САЩ, където банки като Goldman Sachs залагат сериозно на връщането на служителите в офисите. 
До момента повечето европейски банки са предложили гъвкави условия на работа, които позволяват на служителите да 
работят от вкъщи два или три дни в седмицата. Кредитори като Credit Suisse Group AG, UBS AG и UniCredit SpA вече заявиха, 
че смятат да ограничат офис площите си, но малко компании в сектора, извън тези в Германия, са представили конкретни 
планове за наемане на по-малки площи след пандемията. 
Близо 40% от всички служители в германския сектор на услугите са работили поне частично от вкъщи през юни, показва 
прочуване на института за икономически изследвания Ifo. Този резултат е сравним с 30-те процента, работещи от 
разстояние, когато става въпрос за цялата икономика. 
Много банки в Германия са подложени на голям натиск да съкратят разходите, като те виждат възможност за постигане на 
тази цел именно чрез изоставянето на офисите. Разходите за наеми обикновено са сред най-големите за банките, след 
тези за заплатите и ИТ поддръжката. 
 „Докато американските им колеги са категорични в намерението си да възстановят културата на работа, ориентирана към 
офиса, германските банки са по-склонни да възприемат дистанционната работа и да говорят открито за зарязване на 
мащабното офис пространство“, коментира Дрор Полег от Urban Land Institute’s Technology & Innovation Council. 
 
√ Световни застрахователи се обединяват в съюз за въглеродна неутралност  
Осем от най-големите застрахователни и презастрахователни компании в света обявиха, че са създали съюз за ускоряване 
на прехода на световната икономика към въглеродна неутралност, предаде Ройтерс. 
Компаниите, сред които са и трите водещи застрахователи - Allianz, AXA и Generali - заявиха, че съюзът им Net-Zero 
Insurance  (NZIA) ще работи за пренасочване на застрахователните портфейли на неговите членове към нулеви парникови 
емисии до 2050 година. 
Решението за обединнието идва на фона на все по-големия натиск върху застрахователите да заявят ясни планове за 
декарбонизиране на дейностите им в контекста на призивите да спрат застраховането и инвестициите в проекти за 
изкопаеми горива. 
Членовете на новия съюз, сред които са още Aviva, Munich Re, Scor, Swiis Re и Zurich Inusrance Group, ще определят 
критериите за застраховане на дейностите с най-големи въглеродни емисии в портфейлите си и ще предложат решения в 
областта на технологии с ниски емисии и нулеви емисии. Всяка от тях ще определя отделно междинните си цели на всеки 
пет години и ще  отчита ежегодно изпълнението им в сътрудничество с антиконкурентните власти, уточниха в комюнике 
членовете на съюза. 
Освен това членовете на NZIA ще включат и критерии за риск и декабонизация в сферата на управлението на рисковете. 
Много от водещите европейски застрахователи вече са приели щадящи политики в областта на климата. Миналия месец 
например Дженерали се ангажира да постигне въглеродна неутралност в портфейла си за преки инвестиции до 2050 
година, припомня Ройтерс. 
 
√ Ново извънредно положение в Токио малко преди Олимпиадата  
Градът домакин на Олимпийските игри - Токио въведе вчера ново извънредно положение, по-малко от две седмици преди 
началото на олимпиадата на фона на опасения дали тези мерки ще могат на помогнат за овладяването на ръста на случаите 
на COVID-19, предаде Ройтерс.  
Миналата седмица организаторите обявиха, че на почти всички спортни прояви няма да бъдат допускани зрители, което 
попари надеждите, че олимпиадата ще се превърне в масов спектакъл. Присъствието на зрители от чужбина бе забранено 
още преди месеци, а сега правителствени представители молят жителите на страната да гледат олимпиадата по 
телевизията, предава БТА.  
"Ще помолим хората да подкрепят състезателите от дома си", каза вчера по телевизията главният секретар на кабинета 
Кацунобо Като.  
Олимпийските игри, отложени миналата година заради пандемията, ще се проведат от 23 юли до 8 август, а извънредното 
положение, което е четвъртото за Токио, ще продължи до 22 август, малко преди започването на Параолимпийските игри.  
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Властите и организаторите отдавна виждат в Олимпиадата възможност да демонстрират възстановяването на страната от 
разрушителното земетресение през 2011 г. и ядрената авария. Онзи ден губернаторът на префектура Фукушима, където 
стана ядрената авария, каза, че зрители няма да се допускат също на футболни и баскетболни мачове там, променяйки 
предишното си решение.  
Някои от големите имена в спорта, като Рафаел Надал, Серина Уилямс, Стан Вавринка, Доминик Тийм и Симона Халеп, 
вече обявиха, че няма да участват в Олимпиадата, а тенисист номер едно в света Новак Джокович каза, че все още не е 
решил окончателно дали да вземе участие в игрите. 
Япония избегна преживените от други страни масови вълни на пандемията, като досега е регистрирала общо 815 440 
случая на COVID-19 и близо 15 000 починали от заразата.  
 
√ Червен старт на седмицата за борсите в Европа  
Европейските акции регистрираха предимно леки понижения в ранната търговия в понеделник, след като инвеститорите 
се разделиха с книжа, свързани с икономически чувствителните сектори на фона на притесненията, че разпространението 
на нови варианти на коронавируса забавя глобалното възстановяване, съобщи Рoйтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,13 пункта, или 0,03%, до 457,8 пункта. Банковият, туристическият и 
автомобилният сектор бяха големите губещи, записвайки понижения от съответно съответно с 1,55%, 1,57% и 0,84.  
Немският показател DAX  изтри 9,59 пункта от стойността си, или 0,06%, достигайки ниво от 15 678,34 пункта. Водещият 
индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 43,23 пункта, или 0,61%, до 7 078,65 пункта. Френският измерител CAC 
40 записа спад от 22,11 пункта, или 0,345, до 6 507,31 пункта. 
Волатилността на глобалните пазари се повиши значително през последната седмица, след като икономическите данни от 
САЩ и Китай не отговориха на очакванията и предизвикаха опасения, че вече сме преминали пика на икономическия 
растеж. Въпреки това Уолстрийт записа нов рекорди в петък, а STOXX 600 до рекордния си връх. 
„Резкият спад на доходността по облигациите през миналата седмица все още не се е отразил на фондовите пазари и на 
цените на суровините, които продължават да са близо до рекордните си върхове“, коментират анализатори от BCA 
Research. „не може да изключим корекция на пазара през идните няколко месеца“, добавят тя. 
Междувременно президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че централната банка ще промени 
насоките си за следващите политически стъпки на следващото си заседание, за да отрази новата си стратегия и да покаже, 
че е сериозна за съживяването на инфлацията. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) ще промени ориентациите си за бъдещото развитие на паричната си политика по 
време на следващото си заседание, за да отрази новата си стратегия и да покаже колко сериозна е в намерението си да 
даде тласък на ифлацията. 
Новата стратегия на ЕЦБ е да толерира инфлация от над целта й от 25, което цели да успокоио инвеститорите, че 
централната банка няма да затегне паричната си политика преждевременно. 
Акциите на издателството Daily Mail and General Trust, което е собственик на едноименния британски вестник, поскъпнаха 
с 3,65%, след като се появи информация, че най-големият акционер в компанията - семейство Ротемир, може да я направи 
частна в сделка за 810 млн. паунда. 
Цената книжата на френската ИТ консултантска група Atos се сринаха със 17,20 % до дъното на STOXX600 след като 
компанията понижи прогнозата си за печалба за цялата година. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в петък, възстановявайки се от загубите в предходната сесия, 
причинени от опасенията за забавяне на световния икономически растеж, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 448,23 пункта, или 1,3%, до 34 870,16 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 48,73 пункта, или 1,13%, до нов рекорд от 4 369,55 пункта, записвайки шести пореден 
седмичен ръст от седем. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 142,13 пункта, или 0,98%, до 
14 701,92 пункта. 
За седмицата Dow напредна с 02,%, а S&P 500 и Nasdaq – с по 0,4%. 
Акциите, които поведоха загубите в четвъртък, сред които тези от банковия сектор и книжата на компаниите, зависими от 
отварянето на икономиката, регистрираха повишения в петък. Акциите на Bank of America поскъпнаха с 3,25%, а тези на 
операторите на Royal Caribbean и Wynn Resorts поскъпнаха с 3,62% и 1,98%. Цените на книжата на авиопревозвачите 
American Airlines и United Airlines се повишиха съответно с 2,65% и 2,90%. 
Акциите на General Motors поскъпнаха с 4,82%, след като Wedbush заяви, че цената на книжата на компанията може да 
скочи с над 50%, след като инвеститорите осъзнаят мащаба на електрическата еволюция във фирмата. 
Доходността по 10-годишните държавни ценни книжа се възстанови със 7 базисни пункта до 1,36%, успокоявайки 
страховете за икономическо забавяне. Спадът на доходността по облигациите изненада инвеститорите в последно време, 
като в четвъртък доходността по 10-годишните дцк падна до 1,25%. 
Загубите в четвъртък, при които Dow изтри близо 260 пункта от стойността си, дойдоха на фона на опасенията, че бързото 
разпространение на  силно инфекциозния Делта вариант на коронавируса може да доведе до забавяне на глобалното 
икономическо възстановяване. 
В четвъртък на пазара повлияха данни за заетостта, като от Министерството на труда отчетоха неочакван ръст до 373 хил. 
на боря на подадените за първи път заявленията за помощи при безработица през седмицата до 3 юли. Икономистите, 
анкетирани от Dow Jones, очакваха 350 хил. заявления. 
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 „Пазарът е в средата на цикъла и с това обикновено идва корекция на нивото на индекса с 10-15%. Очакваме, че подобна 
корекция ще създаде възможности за купуване на фона на все още силен растеж “, коментира Майк Уилсън от Morgan 
Stanley. 
Печалби в Азия 
Борсите в Азиатко-тихоокеанския регион започнаха седмицата с повишения, предаде Си Ен Би си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 628,6 пункта, или 2,25%, до 28 569,02 пункта. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа ръст от 23,75 пункта, или 0,67%, до 3 547,84 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 48,30 пункта, или 1,98%, до 2 485,15 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng добави 170,7 пункта към стойността си, или 0,62%, достигайки ниво от 27 515,24 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира ръст от 28,52 пункта, или 0,89%, до 3 246,47 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX200 напредна с 60,2 пункта, или 0,83%, до 7 333,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст 0,89 пункта, или 0,16%, до 562,16 пункта. BGBX40 се повиши с 0,10 пункта, или 0,08%, до 124,60 пункта. BGTR30 
напредна с 0,46 пункта, или 0,08%, до 700,77 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 155,65 пункта. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на очакванията за спад на запасите в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като очакванията за затягане на предлагането и 
намаляване на запасите в САЩ осигуриха подкрепа на пазара, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,14 долара, или 0,19%, до 75,30 долара за барел, след като в 
понеделник поевтиня с 0,5%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,18 долара, или 0,24%, до 74,28 
долара за барел, след като предходния ден бе регистриран спад от 0,6%. 
„Оптимизма около намаляващите запаси от суров петрол на САЩ подкрепиха цените“, коментира Тошиката Тазава от 
Fujitomi Co. 
„Въпреки това нарастващите притеснения от разпространението на новите варианти на COVID-19 по света и несигурността 
около плановете на ОПЕК+ за доставките ограничават печалбите“, добави той. 
Очаква се запасите от суров петрол на САЩ да паднат за осма поредна седмица. 
В същото време вносът на суров петрол в Китай нарасна малко през май спрямо предходния месец, въпреки че остана 
доста под нивата, регистрирани в същия период на миналата година, когато рафинериите се възползваха от евтините цени, 
а доставките се възстановяваха от коронавируса. 
 
√ От МВФ предупреждават за заплахата от нов ръст на цените на храните  
От началото на пандемията от COVID-19 много хора, особено в страните с икономики в преход и развиващите се страни, са 
загубили значителна част от доходите си. В същото време цените на храните рязко се повишиха. Тази комбинация 
предизвиква сериозно безпокойство сред експертите, a изпълнението на eдна от най-важните цели на ООН в областта на 
устойчивото развитие - преодоляването на световния глад до 2030 г. – изглежда все по-малко осъществима, пише 
германското издание Der Spiegel.  
„Можем да бъдем върнати десетилетия назад“, отбелязва Ервин Прифти, икономически анализатор в Международния 
валутен фонд (МВФ). Заедно с двама свои колеги изследователят анализира данните за миналите периоди и прави 
прогноза. Експертите предполагат, че икономическият растеж е критичен фактор за намаляване на недохранването, а 
загубата на реални доходи води до глад.  
Според анализа в световен мащаб през 2020 г. броят на хората, страдащи от недохранване или глад, може да се увеличи с 
60 милиона, според други оценки - със 130 милиона. Изследователите предупреждават: „Отсъствието на продоволствена 
сигурност е един от най-лошите странични ефекти на пандемията“.  
Дори преди кризата с короавируса 680 милиона души по света не са приемали достатъчно калории. В допълнение към 
седемте африкански държави, сред които Южен Судан, Нигерия, Демократична република Конго и Етиопия, особено 
засегнати от проблема са Сирия и Йемен, както и Хаити и Афганистан.  
Нов доклад на организацията за борба с бедността Oxfam показва, че броят на хората, страдащи от глад, се е увеличил 
почти шест пъти от края на 2019 г. до юни 2021 г. „В конфликтните региони остава висока заплахата от продоволствена 
криза“, подчертава икономистът Монико Тотова, експерт в Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО).  
Според Der Spiegel обаче проблемът заплашва да се влоши и последствията могат да бъдат изключително сериозни. 
„Недохранването може да доведе до социални вълнения в краткосрочен план, а в дългосрочен план - до намаляване на 
производителността, човешкия потенциал и икономическия растеж“, алармира Прифти.  
Както отбелязва изданието, от март 2020 г. до юни 2021 г. индексът на цените на храните на ФАО се е увеличил с 31%. Този 
индекс се базира на средната цена, която вносителите трябва да платят, а не на цените на дребно. Но покачването на 
цените на основните храни се наблюдава и в супермаркетите и пазарните щандове по света, като южноафриканците сега 
харчат около 30% повече за домати, растителни масла и бобови растения, отколкото преди година. В Бразилия хората се 
оплакват от нарастващите цени на говеждото, пилешкото и ориза.  
Различни глобални и местни фактори играят съществена роля за покачването на потребителските цени. 
Южноафриканският експерт по земеделие Уанди Шилобо отбелязва: „Пандемията се натъква на проблема и с 
изменението на климата“.  
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Анализаторите от МВФ посочват, че поскъпването на хранителните продукти е започнало още преди кризата, причинена 
от коронавируса. В началото на пандемията локдауните, покупките на храни на едро поради страх от повишаване на цените 
и прекъсванията в износа на ориз и пшеница нарушиха веригите за доставка и предизвикаха повишаване на цените.  
Освен това се увеличиха транспортните разходи, което също повлия на потребителските цени. През последните 12 месеца 
морските товари удвоиха цената си, многобройни пътнически полети бяха отменени. По-скъпият бензин и километричните 
задръствания също увеличиха цената на наземния транспорт.  
Междувременно търсенето на селскостопански продукти остава високо, отчасти защото Китай реши да попълни запасите 
си и да закупи големи количества соя. Световният растеж в търсенето на биогорива също изигра роля за повишаване на 
цената на растителните масла. В същото време екстремните метеорологични условия нарушиха производството на 
палмово масло, например в Индонезия, и доведоха до суша и провал на реколтата в много традиционни страни 
износители като Бразилия, Аржентина, както и Русия, Украйна и САЩ. Досега обаче последните фактори влияят главно 
върху цената, определена от производителя. Тя се е увеличила с повече от 40%. 
„Такова поскъпване достига до потребителя с течение на времето и все още е незабележим. Следователно през 
следващите няколко месеца очакваме по-нататъшно увеличение на цените на храните“, обобщава Прифти.  
Т.нар. "инфлация на храните", т.е. повишаването на цените за потребителите, няма едно и също въздействие върху всички 
региони на света. Развиващите се страни и страните с икономики в преход са пострадали по-силно, особено когато са силно 
зависими от вноса, отбелязва изданието.  
В същото време икономистът от ФАО Монико Тотова е сигурен, че обемът на местното земеделско производство е останал 
практически непроменен. 
Селскостопанските работници бяха до голяма степен освободени от карантинните ограничения, но локдауните нарушиха 
веригите за доставка и регионалните транспортни маршрути. Това доведе до факта, че разходите за плодове, зеленчуци и 
зърнени храни се увеличиха значително. Известно време малките магазини и пазари останаха затворени и хората трябваше 
да пазаруват в по-скъпите супермаркети.  
В резултат на това цените в части от Африка на юг от Сахара са се повишили с 200%. Поради резкия спад на доходите, 
заплахата от глад е изключително висока. Освен това в момента континентът се бори с третата вълна от коронавируса, 
пише изданието, цитирано от Агенция "Фокус".  
Ситуацията е тежка в много страни от Африка и Близкия изток, където икономическите кризи се комбинират с 
хиперинфлация, например в Нигерия или Ливан: обезценяването на националните валути спрямо долара оскъпява вноса 
на храни. Това вероятно ще създаде нови проблеми през следващите месеци, особено в Африка на юг от Сахара, Близкия 
изток и Северна Африка, които са силно зависими от такъв внос. За смекчаване на хранителния шок и неговите последици, 
според Прифти, е необходимо да се увеличат разходите от държавата, т.е. плащанията към най-бедните слоеве от 
населението. „Обикновено не се случва продуктите да отсъстват от пазара. Хората просто не могат да си ги позволят“, 
убеден е Прифти.  
Както отбелязва Der Spiegel, по време на кризата някои страни вече са поели по този път. През 2020 г. Бразилия например 
предостави еднократна помощ на нуждаещите се. Подобна програма имаше в Южна Африка, но към настоящия момент 
вече е прекратена. „Това, което най-много ме натъжава, е, че много държави просто нямат финансовия капацитет да 
създават такива програми“, подчертава южноафриканският експерт Уанди Шилобо.  
 
Cross.bg  
 
√ Предстоящи събития на 13 юли 
София. 

- От 14.00 ч. БСП ще даде изявление за проекто-кабинета, предложен от Слави Трифонов. 
- От 14.00 ч. в сградата на КНСБ ще бъдат представени традиционното наблюдение на потребителските цени и за 

първи път необходимата заплата за издръжка. 
- От 20.30 ч. в парка на "Военна академия" ще се състои концерт на ,,Фондацията" . 

*** 
Балчик/село Гурково 

- От 9.30 ч. в село Гурково ще се проведе празник на жътварската песен „Добруджански харман". 
*** 
Варна 

- От 11.30 ч. в Щаба на ВМС ще се проведе пресконференция за представителите на медиите с командирите на 
чуждестранните групи и кораби участващи в националното военноморско учение с международно участие „Бриз 
2021". 

*** 
Ловеч. 

- От 9.00 ч. в храм „Св. Троица" Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил ще оглави 
Архиерейска Златоустова света Литургия. 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. във Филиал „Лозенец" на библиотека „Родина" ще се проведе Забавно лято в библиотеката с 
програмите „Приказна съкровищница". 
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- От 10.0 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще се състои Лятна програма 2021 „Създай. Играй. 
Прочети. Научи". 

- От 18.30 ч. в РБ „Захарий Княжески" ще се състои концерт „Хора като книги". 
- От 21.00 ч. в Лапидариум РИМ - Стара Загора ще се състои театър под звездите. 

 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ники и при царя през 2001 г. можеше да е премиерът сюрприз! 
в. Монитор - ИТН правят кабинет сами, трябват им още 57 гласа в НС 
в. Монитор - Студентите с обща диплома след обучение в няколко вуза 
в. Монитор - Затягаме колана: теглим по-малко кредити 
в. Телеграф - Горещниците идват с 39 градуса 
в. Труд - Шоуто тръгва към "Дондуков" 1 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Още преди да излязат окончателните разултати от вота: Слави с "космически" проектокабинет, чака президента 
Румен Радев да връчи мандата 
в. 24 часа - ГЕРБ-СДС губи най-много в Благоевград, БСП - навсякъде 
в. 24 часа - Борисов би в битката на лидерите в София, но в Пловдив го задмина Тошко Йорданов 
в. 24 часа - Асен Василев с нови правила за ин хаус поръчките, за да няма скрито разпределяне на пари 
в. Телеграф - Прегледът на колата по-скъп с 10 лв. 
в. Телеграф - Минималната заплата стига за 583 хляба 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Марая Цветкова, политолог: Новият кабинет да забрави за извинения "Не сме безгрешни, но сме истински" - 
трябва съд за грешките в политиката 
в. Монитор - Доц. Стойчо Стойчев, политолог: Тепърва ни очакват кабинети, който ще управляват по-кратко 
в. Телеграф -Политологът Татяна Буруджиева: Тепърва ще се запознаваме с министрите на ИТН 
в. Труд - Икономистът Стоян Панчев пред "Труд": Въпросът за националната валута не може да се решава при закрити врата 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Неочакваната полза от ниската избирателна активност 
в. Монитор - Дълбочината на празния джоб 
в. Телеграф - Специалист по всичко, ама с диплома 
в. Труд - Идва ли краят на неолибералния формат на ЕС? 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва 

- "Има такъв народ" обяви състава на бъдещ кабинет. Ще имаме ли правителство? Анализ на социолога Юрий 
Аснанов и политическия психолог проф. Антоанета Христова. 

- Кой е Николай Василев? Разговор с бившия председстел на НДСВ Антония Първанова за номинирания министър-
председател. 

- След затишието - задава ли се нова вълна на COVID-19. Гост - проф. Тодор Кантарджиев. 
- Автомобилите вече с екостикери. На живо: каква информация дават и ще ограничат ли замърсяването на въздуха? 
- Как да се грижим за домашните животни в горещите дни? Ще ви дадем съвети. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Слави Трифонов с проект за експертен кабинет. Ще бъде ли подкрепено правителство на малцинството? 
- За кого гласуваха българите в чужбина - на живо от Германия и Великобритания; 
- Чакат ли ни наесен избори 2 в 1? Коментар на проф. Пламен Киров; 
- Необходим ли е министър по ромските въпроси? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще успее ли Слави Трифонов да състави кабинет, начело с Николай Василев? Коментар на бившите министри от 

НДСВ - Милен Велчев, Пламен Панайотов и Красимир Катев. 
- Ще успее ли 46-ят парламент? Очакванията на политолозите Георги Харизанов и Димитър Аврамов. 
- Ремонти, тапи и камери по пътя към морето. Кои са "участъците на смъртта" и как КАТ ще ни следи през лятото? 

Отговорите в "На твоя страна". 

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

