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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
В. Банкерь 
 
√ България е на опашката без внесен План за възстановяване 
Само две страни от Европейския съюз не са представили своите национални планове за възстановяване и устойчивост в 
Брюксел. Едната е България, а втората - Нидерландия. Страната ни остава на опашката, след като на 13 юли Малта внесе в 
Европейската комисия своя план за предварителна оценка. 
Междувременно министрите на икономиката и финансите на ЕС дадоха "зелена светлина" на възстановителните планове 
на други 12 страни членки, сред които Германия, Франция, Испания, Гърция и Италия, което проправя пътя към 
предварителното изплащане на 13% от предвиденото за всяка страна финансиране. 
Забавянето на българския План за възстановяване започна още в края на правителството "Борисов 3". Тогава кабинетът 
реши да не изпраща разработения от Томислав Дончев стратегически план, а да поиска окончателното одобрение на 
българския парламент, въпреки че ЕС никога не е поставял такова изискване. В късия живот на 45-ото Народно събрание 
така и не се стигна нито до парламентарно гласуване, нито до изпращането на плана в Брюксел.  
След това служебното правителство на ген. Стефан Янев се нае да прекрои част от Плана за възстановяване и 
устойчивост. Очаква се скоро служебният кабинет да представи за обществено обсъждане измененията, които е направил 
в плана. Засега е известно единствено, че те предвиждат повече разходи за здравеопазване и образование и намаляване 
с 200 млн. лв. за проекти в столицата, което очаквано доведе до остра реакция от столичния кмет Йорданка Фандъкова и 
общинарите на ГЕРБ в София. 
Появиха се обаче и първите критики от страна на работодателските организации към служебния кабинет, тъй като бизнесът 
очаква и парите за предприятията да бъдат орязани. 
"Виждаме заявки за влошаването на Националния план за възстановяване и устойчивост, което ни притеснява. Става 
дума за голямата икономическа трансформация и тези три фонда, които бяхме извоювали – за технологична 
модернизация, за цифровизации, за зелен преход на индустрията... Сега разбираме, че има идеи да се влоши 
допълнително планът, като заложените средства се намалят от 900 млн. лв. на 500 млн. лв.", съобщи преди седмица 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Досега България е заложила да получи от ЕС 12 млрд. лв. безвъзмездни средства по Плана за възстановяване. Това 
решение даде почва на критиките защо държавата не предвижда използването и на заемните средства, които така или 
иначе й се полагат. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Търговският дефицит на България расте с близо 75% към май на годишна база 
Износът на България за пет месеца се е увеличил с над 19%, а вносът – с 23%, отчете НСИ 
Износът на български стоки през периода януари - май е на стойност 26,355 млрд. лв., което е с 19,4% повече в сравнение 
със същия период на 2020 г. За първите пет месеца на годината вносът расте с 23,1% до 29,158 млрд. лв. (по цени CIF), 
показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Така дефицитът във външната търговия на България за една година отбелязва ръст от 74,7% до 2,802 млрд. лева. 
За сравнение, общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) за първите пет месеца на миналата година беше на 
минус с 1,604 млрд. лева. 
Само през май общото външнотърговско салдо на България пак е на отрицателна територия с 906,6 млн. лева. 
През май общият износ на стоки възлиза на 5,084 млрд. лв. и нараства с 32,3% спрямо същия месец на миналата година. 
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Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2020 - 2021 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

 

 
 
 
 
През май общият внос на стоки нараства с 46,7% спрямо същия месец на миналата година и възлиза на 5,991 млрд. лева. 

 
Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2020 - 2021 година 

(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
 
Търговия с трети страни 
От януари до май експортът за страни извън ЕС се увеличава с 12,1% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 
8,742 млрд. лева. Основни търговски партньори на България извън ЕС са Турция, Китай, Съединените американски щати, 
Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 56% от износа за 
трети страни. 
През май износът нараства с 34,4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,725 млрд. лева. 
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Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за трети страни през периода 2020 - 
2021 година 

(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
 
 
През първите пет месеца на тази година при експорта на български стоки за трети страни, разпределен според 
Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в 
секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“  (30,5%) и „Необработени (сурови) материали, 
негодни за консумация (изкл. горивата)“  (29,8%). 
Най-голям спад се наблюдава в секторите  „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (30,8%) и 
„Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (26,9%). 
Вносът на стоки за пет месеца се увеличава с 20,2% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 11,280 млрд. 
лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна. 
През май вносът на стоки нараства с 41,2% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 2,310 млрд. лeвa. 
 

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България от трети страни през периода 2020 - 2021 
година 

(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
 
При вноса на стоки през периода януари - май най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в 
секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (29,1%) и „Разнообразни готови 
продукти, н.д.“ (23,9%). Спад не се наблюдава в нито един сектор. 
Външнотърговското салдо на България с трети страни за петте месеца е отрицателно и е в размер на 2,538 млрд. лева. 
Само през май външнотърговското салдо с трети страни също  е отрицателно и е на стойност 585,6 млн. лева. 
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Търговия с европейските партньори 
В НСИ отчитат, че от януари до април износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 21,7% спрямо същия период на 
2020 г. и е в размер на 14,253 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, 
Белгия и Франция, които формират 70,9% от износа за държавите - членки на ЕС. 
През април износът нараства с 59,7% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 3,904 млрд. лева. 
 

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за ЕС през периода 2020 - 2021 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
 
 
През първите четири месеца на тази година при износа на стоки от България за ЕС най-голям ръст в сравнение със същия 
период на 2020 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (106,2%) и 
„Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“  (39,3%). Спад се наблюдава единствено в 
сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (4,9%). 
Вносът на стоки се увеличава с 19,8% спрямо четирите месеца на 2020 г. и е на стойност 14,196 млрд. лева. Най-голям е 
стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Унгария и Нидерландия. 
През април импортът от държавите - членки на ЕС нараства с 56,7% спрямо същия месец на предходната година и е в 
размер на 3,596 млрд. лева. 
Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България от ЕС през периода 2020 - 2021 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 
При вноса от януари до април най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор 
„Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (55,2%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите. 
Външнотърговското салдо на България с ЕС през периода януари - април 2021 г. е положително и е на стойност 56,9 млн. 
лева. 
 
√ "Северен поток 2" ще засенчва американо-германските отношения с години 
Упорито защитавайки руския газопровод, Меркел предаде САЩ и Европа  
Само няколко месеца преди да се оттегли от политиката, германскaта канцлерка Ангела Меркел ще пътува до Вашингтон, 
за да се срещне с президента на САЩ Джо Байдън. Събитието ще бъде организирано, за да покаже завръщане към 
трансатлантическата хармония след четири години на трънливи отношения при Доналд Тръмп. Но за да стане това, 
американците ще трябва да прикрият силното си чувство на разочарование, а германците - разяждащото безпокойство,  
По различни начини и Меркел, и Байдън бяха контраст на Тръмп, не на последно място като представляваха 
мултилатерализма и сътрудничеството, а не национализма. Така че Байдън и неговият екип се надяваха на голяма 
демонстрация на подкрепа от Меркел, особено в конфронтацията с автократичните противници на демократичния Запад: 
Китай и Русия.    
Вместо това Меркел, по обичайния си завоалиран и омаловажаващ начин, пренебрегна Байдън два пъти. Първaта обида 
се случи през декември, само седмици преди Байдън да положи клетва, когато тя прокара китайско-европейската 
инвестиционна сделка в следваща фаза - без дори да се консултира с екипа на Байдън. Вместо да помогне на Вашингтон 
да сдържи Пекин, Меркел иска Европа да запази възможностите си отворени. 
Второто и по-лошо пренебрежение беше отказът й да се придвижи дори със сантиметър към двупартийните американски 
искания по отношение на спорния газопровод, който се строи от Русия до Германия. Наречен "Северен поток 2" и завършен 
на повече от 90%, той удвоява количеството газ, което Русия може да изнася директно за Северозападна Европа под 
Балтийско море. 
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В съчетание с "Турски поток", нов руски тръбопровод през Черно море към Югоизточна Европа, "Северен поток 2" постига 
стратегическа цел, дълго преследвана от руския президент Владимир Путин. В бъдеще той би могъл, ако поиска, да 
заобиколи Украйна и други източноевропейски страни и да прекъсне газа, който сега тече през тях. Това би лишило 
правителствата им от така необходимите транзитни такси, оставяйки ги изолирани и отворени за руски шантаж или нещо 
още по-лошо. 
Путин, продукт на КГБ от съветската епоха, вече играе игра на заплахи и намигвания с Украйна, която той дестабилизира 
от 2014 г., когато анексира Крим и предизвика военен конфликт в източната часта на страната. „Всичко е възможно“, 
отговори той загадъчно на въпроса дали ще продължи да тече газ през Украйна, „но се изисква добра воля от нашите 
украински партньори.“ Малко неща са толкова зловещи като думата „добра воля“, когато излиза от устата на този човек. 
Геополитическата заплаха, породена от "Северен поток 2", изглежда достатъчно очевидна за Полша, балтийските 
републики, Франция, Европейския съюз като цяло и други съюзници, които се противопоставят на газопровода заедно със 
САЩ. Въпреки това германците продължават да си заравят главата в пясъка като едни геостратегически щрауси. В последно 
усилие да спре завършването на връзката, Конгресът на САЩ инициира санкции срещу корабите, полагащи тръбите, а през 
май поиска още по-строги мерки, включително стъпки, насочени към шеф на "Северен поток 2", който е германски 
гражданин. Байдън обаче се отказа от тези санкции, за да не застраши по-широките отношения между САЩ и Германия и 
да даде повече време на преговорите. Но Конгресът отново ще поиска санкции през август, когато Байдън трябва да 
разкрие картите си. 
Това изнервя германците точно когато навлизат в горещата фаза преди парламентарните си избори през септември, които 
ще излъчат ново правителство до месеци. Сега тежестта е върху оттеглящата се Меркел - тази седмица, докато е във 
Вашингтон - да предложи на американците някои идеи за разрешаване на геополитическата каша, която забърка. 
В нейна защита тя вече посредничи за удължаване на съществуващото газово споразумение между Русия и Украйна до 
2024 г. Дали Путин, който игнорира международното право по отношение на Крим и другаде, ще се вслуша, е друг въпрос. 
Но истинският въпрос е какво се случва след 2024 г. 
Единият вариант е Германия да даде да се разбере, че ще врътне кранчето на газа, идващ през "Северен поток 2", ако 
някога Путин прекъсне доставките за Украйна. Но това звучи неправдоподобно. Путин би спрял газа за Украйна през 
зимата, когато Западна Европа е най-зависима от руската суровина и не може да си позволи да запуши "Северен поток 2". 
А и каква е логиката да построите газопровод, който да допълва съществуващите, само за да се преструвате, че можете да 
ги затворите всичките наведнъж? 
Друга опция е да се укрепи Украйна, като й се помогне да разработи енергийна инфраструктура и нови източници на 
приходи. Това е добра идея дори при отсъствието на "Северен поток 2". Но това няма да спаси Украйна от руските 
изнудване и агресия. И с нищо няма да успокои всички останали страни в региона, притеснени от евентуални руски заплахи. 
Трета идея е Германия да застане зад проекта, наречен Инициативата "Три морета". Той има за цел да подобри 
инфраструктурните връзки между 12 източни членки на Европейския съюз, включително пристанищата и тръбите, 
необходими за преминаване към втечнен природен газ от САЩ или други доставчици. Отново, чудесна идея дори без 
"Северен поток 2", но с малка полза за Украйна. 
Реалността е, че упоритата защита на "Северен поток 2" от Меркел ще се разглежда като петно върху нейното иначе широко 
и нюансирано наследство и ще бъде пречка за нейния наследник. Тя отчуждава както САЩ, така и европейските партньори, 
като показва лицемерието на държава, която твърди, че действа в интерес на ЕС, а всъщност се грижи само за своя. И може 
да събуди у Източна Европа историческите травми на менгемето между германци и руснаци. 
Затова погледнете отвъд бодрите снимки на Байдън и Меркел във Вашингтон. При закрити врати те ще имат разговор, 
който изобщо не би трябвало да е необходим. 
Неприемливо Меркел навива, че проектът е чисто търговско начинание, което е най-добре да се остави на частния сектор. 
 
БНР 
 
√ МС приема промени в програмата за безлихвени кредити в условията на пандемия  
Промени в програмата за гарантиране на безлихвените кредити за хората, лишени от възможност да полагат труд в 
условията на пандемия, ще приеме на заседанието си днес служебното правителство. 
Схемата бе възложена за изпълнение на Българската банка за развитие. 
За одобрение е внесен годишен план, за действие по Националната програма за намаляване риска от бедствия. 
Допълнителни разходи ще бъдат одобрени до бюджетите на образователното министерство и на МВР, а по бюджета на 
Министерството на туризма ще бъдат променен размерът на средствата, предвидени като разходи за персонал. 
 
√ Окончателно: ИТН - 24,08%, ГЕРБ-СДС с 23,51%, БСП - 13,39%  
Всички секционни протоколи от изборите вече са обработени, съобщи Централната избирателна комисия.  
Според тези пълни резултати, партия "Има такъв народ" печели 24,08 процента от гласовете, ГЕРБ-СДС - 23,51 на сто, БСП 
- 13,39 процента, Обединение "Демократична България" - 12,64, ДПС - 10,71, а коалицията "Изправи се! Мутри вън! - 5,01 
на сто от гласовете.  
При вота в чужбина най-много гласове е спечелила партия "Има такъв народ" - с 35,64 процента, следвана от Обединение 
"Демократична България" с 18,64 на сто, и ДПС - със 17,49 процента от гласовете в чужбина.  
След като приключи и повторното въвеждане на данните от секционните протоколи, е възможно още утре ЦИК да обяви 
разпределението на депутаските мандати в новото НС.  
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Комисията трябва да обяви разпределението на мандатите между шестте формации, които ще сформират състава на 46-
ото Народно събрание, най-късно в четвъртък. 
 
√ 250 млн. лева от Плана за възстановяване - за адаптиране на селското стопанство  
Министерството на земеделието пренасочва 250 милиона лева от Плана за възстановяване към подкрепа на инвестиции 
за адаптиране на селското стопанство към изискванията на зеления и цифровия преход. 
Това стана ясно по време на Консултативния съвет по биологично земеделие днес. 
Проектът е разработен в отговор на недоволството на браншови и неправителствени организации от факта, че 
правителството на ГЕРБ бе насочило огромна част от парите за земеделие - над 800 милиона лева, към нереформираната 
държавна компания "Напоителни системи". 
 
√ Ръководството на НКЖИ се среща с колеги от Албания и Северна Македония  
Паневропейският транспортен коридор номер 8 ще бъде във фокуса на тристранна среща на ръководствата на 
Националната компания „Железопътна инфраструктура“, „Македонски железници - Инфраструктура“ и „Албанските 
железници“. 
Събитието е своеобразно продължение на срещата на върха „Три морета“ и на него ще бъдат представени стратегиите на 
трите компании за осъществяването на един от десетте паневропейски транспортни коридора -  този който свързва 
Адриатическо море с Черно море през Албания, Северна Македония и България. 
Очаква се да бъде подписано споразумението за тристранно сътрудничество, касаещо железопътната връзка между 
Адриатическо и Черно море. 
 
√ Заради дефицит на кадри: Всеки втори работодател е готов да вдигне заплати до 20% до края на 2021 г. 
Повече по проучването - от Герасим Найденов 
Дефицитът на кадри ще доведе до масово увеличение на заплатите през втората половина на годината. Това е един от 
изводите от проучването „Заплати и допълнителни придобивки - тенденции” на ManpowerGroup България. То анализира 
какви промени планират работодателите от всички сектори и региони на страната по отношение на месечните 
възнаграждения и бонуси през следващите шест месеца. 
Почти половината (49%) от анкетираните 513 работодатели от 12 бизнес сектора споделят, че ще увеличат 
възнагражденията до 20%, а 2 процента прогнозират по-висок ръст, като в повечето компании тази промяна ще засегне 
всички служители без значение от позицията, която заемат. 
„Обнадеждаващо е, че по-малко от 1% от българските работодатели планират да намалят месечните възнаграждения, 
докато всяка втора компания предвижда увеличения. Интересна тенденция в секторите „Информационни технологии“ и 
„Аутсорсинг“ е изравняването на нивата на заплатите в София и в страната - развитие, породено до голяма степен и от 
възможностите за дистанционна работа, които се наложиха като норма през последната година,” коментира Мария 
Стоева, мениджър екип „Продажби и бизнес развитие” в компанията. 
Липсата на кандидати за дефицитни позиции е една от основните причини работодатели от различни бизнес 
сектори да планират ръст на възнагражденията, за да си осигурят достъп до таланти. Масови увеличения се очакват в 
сектора с най-голямо търсене на специалисти - „Информационни технологии“, където 66% от анкетираните планират да 
увеличат месечните възнаграждения. В сектор „Производство” 49% от работодателите споделят сходни планове, 44% 
прогнозират ръст в сектор „Търговия” и 58% - в сектор „Консултантска дейност”. Увеличения се планират и в 
сектор „Туризъм и хотелиерство“, „Здравеопазване и фармация“ и „Автомобилна индустрия“.  
Най-висок ръст на месечните възнаграждения се очаква в регионите на София, Бургас и Варна, където работодателите 
прогнозират увеличение между 10% и 20%, както и в Пловдив с планирано увеличение в рамките на 10%.   
23% от организациите планират да добавят нови придобивки към компенсационните пакети на служителите и 
работниците си или да увеличат размера на съществуващитe. 
Най-предпочитаната придобивка за момента е възможността за работа от разстояние. 
Още по темата чуйте в интервюто на Луиза Лазарова с Герасим Найденов, старши консултант пазарни проучвания. 
 
√ ЕИБ отпусна 40 млн. евро заем за модернизация на Летище София  
Европейската инвестиционна банка и  дружеството със специална инвестиционна цел „Соф Кънект“ АД, подписаха договор 
за заем от 40 милиона евро за модернизацията на Международно летище София, съобщиха от банката. Финансирането е 
подкрепено от Механизма за свързване на Европа на Европейската комисия. 
Отпуснатата сума ще подкрепи модернизирането на инфраструктурата и компонентите за регулаторна дейност, 
безопасност и сигурност според най-новите стандарти. Проектът ще подобри и ефективността на летищните съоръжения, 
включително компонентите за енергийна ефективност и ще гарантира най-съвременна защита на околната среда, 
уточняват от ЕИБ. 
 
√ Красимира Паунина: Трябва да влезем в еврозоната, когато сме готови за нея  
Въвеждането на еврото в България е позитивна стъпка, заяви инвестиционният консултант Красимира Паунина в 19-тия 
епизод на подкаста „На всяка цена“. Индикативната дата на присъединяването ни е януари 2024-а, но според Паунина има 
държави, които са престояли десет години в механизма, предхождащ еврозоната – ERM II. „Трябва да влезем в еврозоната, 
когато сме готови за нея“, категорична е Паунина, като обърна внимание на доходите на хората. Ако жизненият стандарт 
бъде по-висок, преходът към единната валута ще бъде възприет по-лесно, допълни Паунина.  

https://manpower.bg/news/satr-h2-2021
https://bnr.bg/post/101498356/vseki-vtori-rabotodatel-gotov-da-vdigne-zaplati-s-do-20
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Инфлацията – по-висока заради възстановяването на икономиката  
Логично е инфлацията да се ускорява с възстановяването на икономиката, смята инвестиционният консултант. По думите 
й в „периферните икономики“, каквато е българската, тя ще бъде по-висока, отколкото в страните от еврозоната. На въпрос 
дали е възможно да излезем от инфлационния критерий, който е ключов за приемането ни в еврозоната, Красимира 
Паунина заяви: „Възможно е, но мисля, че няма да бъде допуснато това да се случи“.  
Инфлационната промяна във Франкфурт   
Европейската централна банка промени инфлационната си цел до 2% в средносрочен план. „Целта е симетрична, което 
означава, че отрицателните и положителните отклонения на инфлацията от нея са еднакво нежелателни“, написа в 
съобщението си Франкфурт. Досега целта беше „приблизително 2 %, но под тази стойност“. „Това означава, че те отварят 
един прозорец за една по-висока инфлация – нещо, което сме наблюдавали при Федералния резерв в САЩ“, коментира 
Красимира Паунина. По думите й в Европа избират този подход, тъй като в средносрочен план с икономическото 
възстановяване от пандемията се очаква по-висока инфлация. Важно е, че ЕЦБ промени и елементите, които се включват 
в изчисляването на индекса на потребителските цени, допълни Паунина.   
Също така още през юли най-вероятно ще има индикации какво ще направи ЕЦБ с програмата за изкупуване на активи 
(РРЕР), като посланието от Франкфурт е за поетапно намаляване на програмата до спирането й. Засега краят е обявен за 
март догодина, но това може да бъде променено според ситуацията, припомни инвестиционният консултант. Красимира 
Паунина очаква лихвените равнища да се върнат на положителна територия най-рано през 2026 година.   
В подкаста „На всяка цена“ Красимира Паунина сподели личните си възгледи, които имат информационен характер и 
в никакъв случай не представляват препоръка за инвестиционно решение. Цялото интервю с нея може да чуете в 
звуковия файл.  
 
В.Монитор 
 
√ Премиерът Янев назначи Христо Вълчанов за шеф на Агенцията по храните  
Със заповед на премиера Стефан Янев Христо Вълчанов е назначен на длъжността изпълнителен директор на Българската 
агенция по безопасност на храните. 
Дълги години Вълчанов е работил в Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково като в периода март 2012 
г.-юли 2013 г. е неин директор. 
От април 2015 г. до февруари 2016 г. е началник отдел „Контрол на храните“ в БАБХ, след което е главен инспектор в 
„Контрол на храните“ в Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково. От юни т.г. до момента е директор на 
Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково. Преминал е през различни допълнителни обучения, 
включително в Италия. 
Със заповед на министър-председателя е освободен досегашният изпълнителен директор на БАБХ Деян Стратев по негово 
желание. 
 
√ Министър Светлан Стоев прие посланика на Швеция 
Министърът на външните работи Светлан Стоев прие посланика на Швеция в България със седалище в Стокхолм Катарина 
Рангнит, съобщиха от Министерството на външните работи.  
Потенциалът за развитие на отношенията между двете страни е много голям, отбеляза министър Стоев, който от 2012 г. до 
2016 г. бе посланик на България в Швеция. 
България и Швеция имат традиционни отношения, основани на приятелство и взаимно доверие. Стокообменът между 
двете страни през 2020 г. възлиза на 431.6 млн. евро. Сред възможностите за развитие на двустранните връзки е и 
туризмът, като министър Стоев изрази надежда да види повече шведски туристи по нашето Черноморие. 
В хода на разговора посланикът на Швеция отправи поздравления за българското председателство на Инициативата „Три 
морета“, приключило миналата седмица със Среща на върха в София и бизнес-форум. 
„Това бе успешно председателство с много ясни перспективи за сътрудничество и свързване на Северна с Южна Европа“, 
заяви министър Стоев, като открои и включването на Гърция в Срещата на върха в София като гост. По неговите думи 
България счита, че това трябва да бъде бъдещият формат за развитие на инфраструктурата в Южна Европа, така че да 
обхваща не само три, но и четири морета. 
Министър Стоев увери посланик Рангнит, че българските приоритети са свързани с прехода към зелена енергия и растеж, 
което шведският дипломат определи и като акцент в своята работа в двустранните ни отношения. 
 
√ ЕС маха ДДС за дарени стоки срещу COVID-19 
Досега освобождаването от косвения данък бе само за служебни доставки 
Вносът и доставката на стоки и услуги за дарение, предназначени за борба на пандемията от COVID-19, няма да се облагат 
с ДДС. Такива изменения прие Съветът на ЕС в Директивата за ДДС. Идеята е директивата за „купуване и даряване“ да 
улесни Европейската комисия и агенциите на ЕС при закупуването на тези стоки с цел безвъзмездното им разпределение 
между държавите членки. 
Чрез актуализацията на евродирективата покупките на стоки и услуги, направени от органи на ЕС от името на държавите 
членки, в отговор на пандемията от COVID-19, временно се добавят към списъка на освободените от налог сделки. 
Благодарение на новото освобождаване държавите членки и техните институции 
ще могат да получават повече дарения тъй като бюджетната и административната тежест за органите на ЕС ще бъде 
намалена. 

https://bnr.bg/post/101498459/krasimira-paunina-trabva-da-vlezem-v-evrozonata-kogato-sme-gotovi-za-nea
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Припомняме, че освобождаването от ДДС на този тип стоки и услуги бе въведено още миналата година, но тогава то се 
отнасяше единствено в случаите на служебно използване. „Това означава, че закупените блага могат да се използват 
единствено за целите на институцията, например когато се купуват мебели за сградата или компютри за персонала“, 
поясниха от Съвета на ЕС за „Монитор“. С новите изменения това условие отпада, а вместо това страните членки ще трябва 
да дават мандат на институциите от ЕС да закупуват стоките от тяхно име. 
Реално закупеното без ДДС ще може да се използва „според всяка цел, свързана с COVID-19, цитирана в мандата, даден 
от страните членки“. Така например Еврокомисията закупи роботи за дезинфекция, които сега ще бъдат освободени от 
налог. Машините пък могат да се използват както българските власти намерят за добре. „Служебно използване не е 
условие по новото освобождаване от ДДС, затова, разбира се, 
болници и компании също ще могат да използват тези стоки 
и услуги“, посочват още от Съвета на ЕС. Освен роботи в обхвата на тези стоки и услуги срещу коронавируса попадат 
вентилатори, лабораторно оборудване, ваксини, бързи антигенни тестове и терапевтични средства, например 
ремдесивир. 
Според директивата държавите членки ще имат време до 31 декември тази година, за да транспонират новите изменения 
в директивата в собственото си законодателство. У нас това е Законът за ДДС. След приемане на промените страните ще 
трябва незабавно да информират комисията за това. 
 
БНТ 
 
√ Проф. Киров: Ако парламентът не гласува дата за президентски избори, може да се стигне до конституционна криза 
Ако сега избраното народно събрание не гласува дата за предстоящите президентски избори, това може да доведе до 
конституционна криза. Това коментира конституционалистът проф. Пламен Киров в студиото на "Денят започва". 
"Народното събрание трябва да определи тази дата безспорно, защото ако не я определи и при едно стечение на 
обстоятелства, че ще имаме още едни предсрочни парламентарни избори, може да стигнем до конституционна 
криза, т.е. няма да има кой да насрочи дата за президентските избори, а те се провеждат не по-рано от 3 и не по-
късно от 2 месеца до края на мандата на действащия президент. Това означава 22 октомври - 22 ноември - в този 
диапазон трябва да има избори", каза проф. Пламен Киров. 
 
√ Все повече държави обмислят задължителна ваксинация  
От Световната здравна организация призоваха да не се пристъпва към ваксиниране с трета доза, докато по света има 
държави, в които няма достатъчно препарати срещу COVID-19. Все повече държави обмислят задължителна ваксинация за 
определени групи. 
Нови мерки за борба с коронавируса обяви френският президент Еманюел Макрон. Здравните паспорти, които се се 
издават в страната, в които се посочва дали човек е ваксиниран или дали скоро има отрицателен PCR, ще се използват 
много по-активно от август. Ще станат задължителни за кино, театър, нощно заведение, както и при пътуване с влак. 
Ваксините стават задължителни за медицинския персонал и за служителите в домовете за възрастни хора. 
"За работещите в домове за възрастни и трудноподвижни, в болници и клиники, за всички професионалисти или 
доброволци, които работят в близък контакт с възрастни хора, които са най-уязвими, включително и за онези, които 
им помагат в домовете им, ваксинацията ще стане незабавна веднага. Наясно съм какво искам от вас, и знам, че сте 
готови на тази стъпка, която донякъде е част от вашето чувство за дълг", заяви френският президент. 
Ваксинацията все още не е задължителна за всички, каза още Макрон, но горещо прикани хората да се имунизират. 
Задължителна става ваксинацията за здравните работници и в Гърция. Страната въведе поредните антиковид мерки. В 
закритите части на заведенията ще се допускат само ваксинирани клиенти. 
Опасността от пандемия на две скорости става все по-реална, предупредиха от Световната здравна организация. 
Отделните държави реагират с различни темпове, което удължава агонията. 
"Преди дни отбелязахме четвърта поредна седмица на увеличаване на случаите на COVID-19 в глобален мащаб. 
Увеличение имаше в пет от шестте региона, според нашето деление. И след 10 седмици на намаляващи смъртни 
случаи, сега те се увеличават. Все повече места по света докладват, че капацитетът на болниците им е на 
изчерпване. Вариантът "Делта" шества по света с унищожителна скорост и увеличава новите случаи и 
смъртността", каза генералният директор на организацията Тедрос Гебрейесус. 
А отвъд океана - САЩ предупредиха за увеличен риск от поява на рядко неврологично заболяване след ваксинация с 
препарата срещу коронавирус на "Джонсън и Джонсън". 
 
√ Нови ограничения срещу COVID-19 влизат в сила в Гърция  
Нови ограничителни мерки срещу COVID-19 влизат в сила в Гърция от петък. 
От 16 юли до края на август във всички закрити помещения на заведенията ще се допускат само ваксинирани срещу 
показване на сертификат. 
Нощните заведения - барове и дискотеки на открито, ще работят с намален брой клиенти, като не се позволява да има 
правостоящи. Постановява се строго спазване на дистанция между масите и клиентите. 
Нежелаещите да се ваксинират сред здравните работници и персонала на заведенията за възрастни хора излизат 
принудително в неплатен отпуск. 
Зрителите на всички спортни събития трябва да са ваксинирани. Малолетните могат да посещават мачове само с направен 
тест и декларация от родителите. 
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Санкциите за нарушения на собственици на заведения са глоби от 2000 до 10 000 евро и отнемане на лиценз до два месеца. 
Работодателите в държавния и в частния сектор получават право да изискват здравния статус на служителите. Според 
юристи това е нарушение на закона за личните данни. 
 
√ С публика и парад Франция отбелязва националния си празник 
С публика и внушителен парад, Франция отбелязва Деня на бастилията. 5 хиляди военни ще преминат днес по Шанз Елизе. 
В парада ще се включат над 70 самолета, 25 хеликоптера, над 220 военни машини. 25 хиляди души ще могат да наблюдават 
парада от трибуни. Те трябва да представят здравен паспорт, с който да потвърдят, че имат ваксинация или отрицателен 
тест за КОВИД-19. 
Миналата години, заради пандемията парадът на Шанз Елизе беше отменен. В ограничен кръг националният празник на 
Франция беше отбелязан на площад Конкорд. 
 
Класа 
 
√ Институционалната памет е може би най-ценният банков актив  
Има една интересна история за датската банка Danske. Когато тя строи историческата си централа в центъра на Копенхаген 
в края на 18-ти век, в банковия салон е поставен впечатляващ мраморен под, но стълбището към офисите на ръководството 
остават дървено и голо. Тръгва слух, че банката няма достатъчно пари, за да изпълни всичко в мрамор поради неочакван 
спад в бизнес перспективите. 
Главният изпълнителен директор по това време обаче е доволен от резултата и заявява, че недовършеното дървено 
стълбище ще напомня за въздействието на предишните лоши цикли за банката и ще служи като предупреждение за 
избягване на най-лошото от бъдещите. 
Независимо дали е вярно или не, това ни напомня за важността на може би най-ценния актив, който всяка банка има: 
институционалната памет. За повечето компании е ценно да имат опитни мениджъри, които са преминавали през цикли 
преди, но за банките е критично, пише за Financial Times Саймън Самюълс, банков консултант във Veritum Partners. 
Това е така, защото банките работят с много повече ливъридж от другите компании. Днес, дори след затягането на 
правилата след финансовата криза от 2008 г., резервите на банките са средно само 5% от активите в баланса. Така че едва 
ли е изненада, че те неизменно преминават през върхове и падове. Наличието на опитни банкери, които са преминавали 
през цикъла и преди, е не само полезно - то е от решаващо значение за шансовете им да избегнат най-лошите крайности 
в бъдеще, въпреки че очевидно не е гаранция, както демонстрират банките, които многократно се провалят.  
В този контекст банките си блъскат главата с въпроса къде трябва да работи техният персонал след пандемията. Някои, 
като например френската Société Générale”, изглежда нямат проблем да продължат да оставят персонала си да работи 
предимно от вкъщи. Други имат различно виждане, отчитайки ползата от това младшите кадри да се учат от старшите. Те 
разбират, че споменът за това, което се е объркало в миналото, трябва да се предава от едно поколение на друго, не чрез 
връзка в Zoom, а чрез прекарване на времето на място.  
Признавайки това, Джеймс Гормън, главен изпълнителен директор на американската инвестиционна банка Morgan 
Stanley, наскоро отрази възгледите на мнозина, като каза: „Не се заблуждавайте - ние си вършим работата в офисите на 
Morgan Stanley. Там преподаваме, там се учат нашите стажанти, там се придобиват „подсказките”, свързани с 
изграждането на успешна кариера." 
Историята е на страната на Горман. Начинът, по който банките боравят със собственото си минало, често може да служи 
като предвиждане за бъдещето. Помислете за британската банка Barclays, която през 1992 г., в разгара на дълбока рецесия, 
предизвикана от имотния сектор, отчете загуба, намали дивидента си и почти фалира, когато масивният й портфейл от 
заеми за търговски имоти се изпълни с дефолти. След 16 години (през 2008) Barclays, белязана от опита си в началото на 
90-те години, беше британската банка с най-малката и чиста експозиция към кредити за търговски имоти. В контраст, HBOS, 
на практика нов играч на пазара, през 2008 г. се оказа с почти една трета от всичките си заеми в търговски имоти, от които 
две трети изпаднаха в дефолти до 2010 г.  
Всъщност, доклад, публикуван от Банката за международни разплащания, посочва институционалната памет като най-
определящият фактор за представянето на банките в бъдещи кредитни цикли. Но колкото по-назад във времето са 
циклите, толкова по-слабо те се врязват в паметта.  
Така че, макар банкерите, работещи от спалните си, вероятно да се радват на спестеното време за пътуване до офиса, 
„подсказките“, както ги нарича Горман, се губят. В крайна сметка може да няма заместител на времето, прекарано лично 
със старши колеги, слушането на подвизите им и как подобни на днешните проблеми са били решавани в миналото, 
поглъщайки историята. В крайна сметка институциите нямат никаква памет; такава имат хората, които работят за тях. 
 
√ Руският газопровод „Северен поток 2“ ще бъде завършен през август  
Изграждането на тръбопровода "Северен поток 2", който ще транспортира природен газ от Русия до Германия през 
Балтийско море, ще приключи през август, съобщи компанията, отговорна за проекта. 
„Вярваме, че строителството ще приключи в края на август. Сега сме завършени на 98%. Нашата цел е да въведем 
тръбопровода в експлоатация тази година", каза изпълнителният директор на Nord Stream II AG Матиас Варниг в интервю 
за вестник Handelsblatt. 
След завършването му, подводният тръбопровод, свързващ газовите находища на Сибир със Западна Европа, ще се нуждае 
от още три месеца, преди да започне да работи, за да получи необходимите сертификати и да проведе тестове преди 
пуска. Първият участък от тръбопровода беше завършен миналия месец. 
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Строителството бе отложено поради многократни заплахи от САЩ за санкции срещу компаниите, участващи в проекта. 
Според Варниг американските санкции са забавили проекта с година и половина на стойност милиони долари. Вашингтон 
твърди, че руският тръбопровод представлява „сериозна заплаха за енергийната сигурност на Европа и американската 
национална сигурност". Американското правителство при бившия президент Доналд Тръмп даде ясно да се разбере, че 
Европа трябва да купува повече американски газ, вместо да разчита на руския енергиен износ. 
Вашингтон също така изразява загриженост, че Украйна може да загуби 3 млрд. долара годишно транзитни такси за газ, 
които Москва в момента плаща за транспортиране на своя газ в Европа по мрежата от изградени от СССР тръбопроводи, 
минаващи през страната. 
Русия многократно отрече, че възнамерява да спре да използва Украйна за транспортиране на газ след изтичане на 
настоящата транзитна сделка през 2024 г. В интервюто си Варниг също заяви, че транзитът на газ през Украйна ще 
продължи дори след изтичане на текущата сделка. 
Настоящата американска администрация с неохота отмени много от наложените по-рано санкции по-рано тази година, 
след като Германия настоя, че възприема Северния поток 2 като положително развитие. Президентът Джо Байдън заяви, 
че е встъпил в длъжност твърде късно, за да спре строителството на газопровода и че би било „контрапродуктивно" да се 
санкционират съюзниците, тъй като проектът е близо до завършване. 
 
√ Новата стратегия на Русия  
"Това е ясен сигнал за всеки, който се опитва да разгърне така наречената хибридна война срещу нас" , подчерта 
заместник-секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Александър Венедиктов 
В новата Стратегия за национална сигурност на Русия се обръща специално внимание на задачите за защита на държавата 
и обществото от неприятелска намеса отвън. Както заместник-секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация 
Александър Венедиктов заяви пред репортери във вторник, Стратегията за първи път посочва ответни мерки в случай на 
действия срещу Русия, които представляват заплаха за нейния суверенитет и териториална цялост, включително 
изразяващи се във въвеждане на политически или икономически санкции, както и такива, извършени с помощта на 
съвременни информационни и комуникационни технологии, цитират думите му вестник “Российская газета“ и Агенция 
"Фокус". 
"Страната ни счита за законно да предприеме симетрични и асиметрични мерки, необходими за потискане на подобни 
действия, както и за предотвратяване на тяхното повторение в бъдеще. Това е ясен сигнал за всеки, който се опитва да 
разгърне така наречената хибридна война срещу нас,“ подчертава Венедиктов. Освен това, според него, Русия също ще 
предоставя подкрепа на съюзници и партньори при неутрализиране на опитите за външна намеса в техните дела. 
Новата версия на документа отбелязва неразривната връзка между укрепването на позициите на страната на 
международната сцена и нейното вътрешно развитие. Очертани са целите на руската външна политика - създаване на 
благоприятни условия за устойчиво социално-икономическо развитие на страната, укрепване на националната сигурност, 
укрепване на позицията на Русия като един от влиятелните центрове на съвременния свят. Още по-ясно, отколкото в 
предишните стратегии, се подчертава, че основната ценност за Русия е човекът, на чиито нужди трябва да се обърне 
приоритетно внимание. Освен това, както каза заместник-секретарят на Съвета за сигурност, специален акцент в документа 
се прави върху значението на противодействието на фалшифицирането на историята, както и защитата на историческата 
истина и памет. 
„По този начин ние ясно заявяваме, че прилагаме външната политика, основана не на моментни интереси, а на основата 
на дълбоко разбиране на културните и исторически специфики на нашата страна и на нашия народ, тяхното уникално 
положение в световната общност на цивилизациите. Никога няма да се съгласим да приемем чужди ценности, които някои 
сили в света се опитват да представят като универсални“, подчерта Александър Венедиктов. 
 
√ “Цветната революция” в Куба беше провокирана от Коронавируса  
В неделя в Куба неочаквано за целия свят започнаха масови протести, невиждани от десетилетия. Държавният глава Мигел 
Диас-Канел, който съвсем наскоро получи пълна власт, е изправен пред сериозно предизвикателство. Резултатът от 
сблъсъка до голяма степен зависи от действията на САЩ и от това дали са готови да поемат риска и да изпълнят старата 
мечта на своите „ястреби“, като освободят острова от комунистите.  
Интернет в Куба е твърде скъп за по-голямата част от населението. В същото време на "острова на свободата" сега има 
малко туристи - заради коронавируса, журналистите са малко винаги: там рядко се случва нещо, което би било от 
международен интерес и би довело до трафик.  
В резултат дори в Русия, където думата „Куба“ все още се свързва с нещо „братско“ и носталгично, не е публикувана нито 
една новина за началото на кубинските протести до момента, в който не беше излъчено специалното обръщение от 
президента Мигел Диас-Канел по държавните канали на острова , призовавайки комунистите да излязат на улицата и да 
защитят от чуждестранни наемници спечеленото от революцията. 
„Готови сме да дадем живота си. Те трябва да прекрачат нашите трупове, ако искат да се изправят срещу революцията. 
Готови сме на всичко и ще се бием на улицата “, обяви той. 
Преди това в мрежата се появиха няколко видеозаписи с протести от различни части на Куба (към днешния ден в осем по-
големи големи града, включително Хавана). Виждаха се хора, които скандираха лозунги, и се чуваха многобройни клаксони 
от коли. Автентичността на записите е поставена под съмнение от много потребители.  
Когато тези клаксони събудиха няколко западни журналисти, те съобщиха за няколко хиляди протестиращи и лозунги като 
„Долу диктатура“, „Долу комунизма“, „Зората започва в Куба“ и „Нощта няма да продължи вечно“. 
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За сериозността на събитията може да се съди по факта, че Диас-Канел спешно замина за Сан Антонио де лос Баньос - 
пристанищния град, където очевидно започнаха първите протести (той е малък по размер - около 50 хиляди души, но 
разположен точно 25 километра от Хавана). 
Или не можете да прецените, тъй като Куба има свой собствен прецедент за успешна борба с "цветните революции". А 
Диас-Канел изглежда иска да превърне това в традиция. 
Най-масовите демонстрации на опозицията и до днес в Куба се провеждат през 1994 година. След разпадането на СССР 
„островът на свободата“ губи значителна част от материалната си подкрепа, което води до икономическа криза и рязък 
спад на жизнения стандарт, което от своя страна до опит за бунт. Бунтът, подчертаваме, е наистина народен - той няма 
никакви лидери и дори очевидни „подпалвачи“, а погромите и нападенията над полицията прерастват в ежедневни 
народни празненства на крайбрежния булевард “Малекон”.  
Тогава 68-годишният Фидел Кастро също призовава комунистите да излязат на улицата и последва собствения си призив - 
и произнася сърдечна реч пред протестиращите за славното минало и светлото бъдеще. Легендарната харизма и 
ораторски талант, както и партийните структури на местните комунисти, не подвеждат Коменданте: първоначално анти-
Кастро митингът постепенно се превръща в про-Кастро, революционната ситуация се разрешава, полицията арестува 
отделни нарушители, а самият Фидел изпълнява обещанието си пред тълпата и освобождава желаещите да напуснат 
страната (включително, за да не „мътят водата повече”). 
Диас-Канел също е харизматичен човек по свой собствен начин, но е далеч от Фидел. Скоро ще разберем дали ще успее 
ли да изпълни същия номер, ще разберем скоро, при всички случаи полицията и специалните служби също не седят без 
работа, а държавните Интернет-доставчици (тоест всички кубински доставчици), за всеки случай , изключиха 60% от 
потребителите на Мрежата, които, повтаряме, и без това не са много, поради високите цени на услугата. 
Основната претенция на протестиращите са недостатъчните правителствени мерки за борба с коронавирусната епидемия, 
довела до рязък скок на болестта и също толкова рязко увеличение на смъртността. Такива претенции могат да бъдат 
отправени срещу почти всяко правителство на света, а Диас-Канел логично нарече "извращение" борбата срещу заразата 
с масовите митинги. 
Но трябва да разберете, че кубинците имат своя гордост. В продължение на десетилетия доста оскъдните доходи на 
населението бяха компенсирани от високото ниво на развитие на здравната система и нейната обща достъпност. 
Медицината е нещо, в което кубинците традиционно вярват, но сега тяхната вяра е подкопана. От една страна, на „острова 
на свободата“ успяха да създадат своя собствена ваксина “Абдала”, от друга - на другите, включително на руските и 
китайските, не беше позволено да бъдат внасяни, което вероятно е повлияло на скоростта на разпространение 
епидемията. 
В същото време Куба в същото време е на исторически кръстопът и в много трудна икономическа ситуация. И двата фактора 
подхранват опита за революция, независимо какъв е официалният претекст. 
Едва през април 70-годишната ера на братята Кастро най-накрая приключи - Раул подаде оставка като председател на 
Комунистическата партия, а сега Диас-Канел съчетава и двата основни поста в държавата. В същото време страната 
преживява собствена „Перестройка“ от няколко години: комунистите запазват своята „управляваща и ръководна роля“, но 
частният сектор се разширява, икономиката се либерализира и новата конституция предвижда защита на човешките права, 
включително някои права на ЛГБТ. 
Като цяло „островът на свободата“ очаква не толкова „промени“, колкото ефекта от вече настъпилите промени. Проблемът 
е, че много кубински реформи бяха насочени към развитие на туризма и с настъпването на пандемията надеждите за това 
развитие бяха разбити.  
В същото време страната е под блокадата на САЩ - по-тежка от обикновено. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, борейки 
се за избирателите на Флорида, където живеят много непримирими политически емигранти от Куба, наложи 
допълнителни санкции на "Острова на свободата". Теоретично президентът Джо Байдън можеше да ги отмени - в края на 
краищата той беше част от администрацията на Барак Обама, която възстанови дипломатическите отношения с Куба и се 
насочи към постепенно подобряване на отношенията. Перспективите за това обаче са неясни: първо, сега Вашингтон няма 
време за Куба - има достатъчно други проблеми, и второ, струва си да си припомним, че в обикновено „колебаеща се“ 
Флорида Тръмп спечели изборите с добра разлика. Неслучайно длъжностните лица в Куба, коментирайки протестите искат 
да се отмени блокадата, подчертавайки, че тя е именно източника на социално-икономическите проблеми на острова. 
Засега Вашингтон единствено предупреждава Диас-Канел да не използва насилие срещу протестиращите. Там очевидно 
направиха пауза за размисъл: кубинските вълнения са изненада за абсолютно всички, но все пак не е ясно доколко са 
сериозни и какви са перспективите пред протеста, който отново, както през 1994 година, е без лидер.  
Очевидно американците имат следния избор: или да се възползват от „историческия шанс“ и да се опитат да сложат край 
на кубинския комунизъм след толкова години неуспешни опити, или, ако новата революция има малки шансове за победа, 
да не рискуват предишния ход на „нулиране“ на отношения с Куба, за което настоява значителна част от Демократическата 
партия. Социалистическото „крило“ на демократите не само се противопоставя на „геноцида над кубинския народ“, но и 
симпатизира на кубинските комунисти, което доскоро изглеждаше невъзможно за политическата система на САЩ.  
Руското външно министерство от своя страна традиционно изтъкна недопустимостта на външна намеса в делата на Куба и 
от контекста става ясно, че сочи с пръст американците. Но въвличането на съвременна Русия в кубинските дела не е толкова 
значително, колкото участието в делата например на Венецуела, и изглежда съмнително да успеем по някакъв начин да 
помогнем на Диас-Канел при решаването на проблемите, с които се сблъсква, освен да изпратим “Спутник-V”, но това сега 
зависи преди всичко от самия Диас-Канел. 
Засега всякакви прогнози изглеждат преждевременни, но шансовете на президента да върне ситуацията под контрол са 
посочени например от факта, че възмущението на кубинските протестиращи в значителна степен е насочено не срещу него 
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или комунистическата партия , а срещу правителството на Мануел Мареро Крус. Той е този, който може да се превърне в 
"изкупителната жертва" - кубинците изглежда са готови да го приемат за такава, но това не означава, че протестът, увяхващ, 
няма да пламне с нова сила. Ерата на промените на „острова на свободата“ плавно се влива в ера на повишена 
турбулентност и новините от там ще бъдат значително повече, отколкото преди няколко години. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Следизборни уравнения: Кой с кого и как може да управлява? 
В случай, че от ГЕРБ решат да дадат зелена светлина със своите 64 депутати, то тогава правителство ще има 
Какви са шансовете да има кабинет на "Има такъв народ" и с чия подкрепа? Все още броят на мандатите на отделните 
партии не са официални, но приблизителните са ясни.  
Ако следваме заявките от предизборната кампания, най-логичният вариант за подкрепа на предложения състав трябва да 
дойде от партиите на протеста – "Демократична България" и „Изправи се! Мутри вън“. В този случай обаче трите 
политически сили не събират нужните 121 гласа за избиране на кабинета, а и подобна подкрепа вече е под въпрос.  
Така в пленарната зала остават традиционните партии – ГЕРБ, БСП и ДПС. От „Има такъв народ“ заявиха, че няма да влизат 
в коалиции с партиите „на статуквото“, но това не означава, че отделните групи не могат да подкрепят предложения от 
Слави кабинет. В случай, че бившите управляващи от ГЕРБ решат да дадат зелена светлина със своите 64 депутати, то тогава 
правителство ще има. На този етап обаче няма сигнали за такава подкрепа. Само с подкрепата на една от другите партии - 
БСП или ДПС правителството, предложено от Трифонов също не може да бъде одобрено.  
По друг начин изглежда математическото уравнение, ако традиционните парламентарни групи подкрепят кабинета, 
независимо в различни конфигурации или общо. Тогава и в трите възможни случая „Има такъв народ“ ще състави 
правителство. Математически погледнато подобни опции са възможни, но в политиката математиката не винаги е точна. 
А причината за това, според някои анализатори, са неофициалните договорки? 
Подкрепа за хората на Слави може да дойде и от ДПС, според журналиста Илхан Андай, с мотива, че това ще е „спасителен 
пояс“ за партията, заела петото място.  
"Ако лидерът на ИТН си осигури... прегръдка на смъртта“, каза той. 
И макар ГЕРБ и БСП да отхвърлиха възможностите за подкрепа, според пиар специалиста Нидал Алгафари частична такава 
не е изключена с цел всички да си осигурят временно спокойствие.  
"Много бързи избори още едни ще бъдат в ущърб на всички. БСП ще имат нужда за да могат да се бият в гърдите, това, 
което се случи“, посочи пиар специалистът Нидал Алгафари. 
Толкова е шансът за успех на кабинет без подкрепа в пленарната зала, смята и председателят на 39-ото Народно събрание 
доц. Борислав Великов.  
А при съставено правителство на малцинството се очаква прилагане на познати и забравени парламентарни похвати за 
контрол на властта.  
"Ако останат неудовлетворени петте други партии биха могли да... вотове на недоверие с едни много тежки пазарлъци“, 
допълни Алгафари.  
Подкрепа за кабинет, но без министерско кресло или категорично отхвърляне. Това са опциите на този етап пред 
останалите 5 партии, които ще влязат в 46-тия парламент. 
Вижте повече в репортажа на Петър Антонов. 
 
√ Комитова: Докато е кандидат за "Автомагистрали" ЕАД - Беличев е управител на 4 фирми 
"Договор за 100 млн. беше на 4 страници от лист А4", каза министърът на регионалното развитие и 
благоустройството 
Всички сте запознати с това, че аз дълго време се борих да поставя временно ръководство на "Автомагистрали" ЕАД, което 
представлява търговско дружество, 100% собственост на МРРБ. Много често се бъркат заглавията на "Автомагистрали" ЕАД 
с N-брой фирми, които имат също "Автомагистрали" в заглавието си. Забелязвам, че понякога дори медиите не могат да 
се ориентират за кои автомагистрали говорим. Знаете колко трудно се разделихме с г-н Беличев, въпреки че се опитах да 
впиша временно ръководство на това търговско дружество, с което едновременно бях назначила конкурс за постоянно 
ръководство. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова в студиото на 
"Денят ON AIR". 
Тя припомни, че временното ръководство ѝ беше отказвано 2 пъти от Софийския градски съд. 
"В момента търговското дружество се управлява от временно ръководство. До 5 юли беше срокът, в който кандидатите 
можеше да си подадат документите. Тепърва предстои разглеждане на тези документи, ще има комисия, ще има конкурс 
и т.н. Сред кандидатите попада и г-н Беличев. И понеже в момента има комисия, която работи по допустимост на 
кандидатите, всички кандидати се проверяват за свързаност с фирми и други подобни дейности, при тази проверка най-
неочаквано нашата комисия установи, че г-н Беличев е управител и съдружник в 4 фирми, които са с подобен предмет на 
дейност", допълни Комитова в ефира на Bulgaria ON AIR. 
Тя подчерта, че Беличев е управител на държавно търговско дружество с многомилионен оборот. 
"Това е фирма, която прави годишно 100 млн. строително-монтажни работи. Това е обемът, капацитетът на 
фирмата. Според мен той няма право да бъде и управител, и съдружник във фирмата. Но не съм юрист и не мога да 
разнищвам повече този казус. Нашите юристи тепърва ще разглеждат допустим ли е този кандидат в конкурса, той е имал 
и други фирми в предходните години. В МРРБ има 37 търговски дружества, които са 100-процентова държавна 

https://www.bgonair.bg/a/208-izbori-2021/232826-sledizborni-uravneniya-koy-s-kogo-i-kak-mozhe-da-upravlyava
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собственост и там имаме едни шефове, които аз ги определям като назначени капиталисти", каза още регионалният 
министър.  
По думите ѝ това говори за пропуски в законовата уредба. 
"Авансовите плащания са раздадени със застраховка в застрахователна кампания. За съжаление, тези договори са по две-
три страници. Договор за 100 млн. беше на 4 страници от лист А4. Тези авансови плащания са дадени за някакво бъдещо 
строителство, имаме авансови плащания за свлачища и АМ "Хемус" обаче в голямата си част магистралата още няма 
разрешение за строеж. Оказва се, че парите са застраховани в застрахователна компания, а не с банкова гаранция. Нито в 
България, нито в световната практика съществува документ, който да гарантира една фирма срещу фалит", коментира 
Виолета Комитова. 
Тя сподели, че без обществени поръчки са раздадени 188 млн. лв. за свлачища. 
"Имаме гласувани около 500 млн., но сме раздали по-малко от половината. За "Хемус" имаме гласувани около 4 млрд. от 
държавния бюджет, но сме раздали авансово около 1,5 млрд. лв. Искам фирмите да си изпълнят договорите, иначе ще 
получим едно нищо. Регионалният министър няма достъп до техните каси", подчерта Комитова. 
И посочи, че в момента се извършва данъчна ревизия на "Автомагистрали" от НАП, която обхваща всички фирми, получили 
пари. 
"Ние работим по няколко наредби, които са в правомощията на регионалния министър. Вече променихме една наредба, 
в момента променяме друга, която се отнася за задължителните технически паспорти към всички сгради. И работим по 
Закона за устройство на територията върху 4-5 невралгични пункта, които много взривиха нашия сектор. И ще внесем 
предложения за промени в Народното събрание, които се отнасят по Закона за устройство на територията. Всички останали 
закони, които са за "ин хаус", се произвеждат в други министерства", добави тя. 
А стотици са жалбите от граждани, които се оплакват от некачествени пътища. Комитова призна, че е присъствала на 
форума "Три морета", където е била настанена до полския министър на транспорта. 
"Полша е известна с това, че изгради много качествени магистрали - около 6 000 км, както и многоскоростни железници. 
Използвах случая, за да го попитам колко струва 1 км на магистрала в Полша, той ми каза, че при тях струва от 3 млн. евро 
до 8,5 млн. евро на километър, като аз му казах: "Кажете ми най-ниската и най-високата цена". И каза, че в тази цена се 
включва и цената за отчуждаване на земята. А ние за "Хемус" имаме 4 млрд. за 227 км", заяви още министърът. 
"За миналата година АПИ е имала бюджет за ремонти на пътищата в размер на 370 млн. лв. Толкова е казал бюджетът. 
Когато ние встъпихме в длъжност, се установи, че не само тези 370 млн. са похарчени, а още 600 млн. асфалт, който е 
положен от n-брой фирми, трябва да се разплати. И започнахме да водим ново проучване, нови документи, за да разберем 
откъде идва тази разлика. Агенция "Пътна инфраструктура" е наддоговорила с фирмите-изпълнители, като е знаела, че 
има 370 млн. Това го считам или за некадърно ръководство, или за умишлено поставена бомба за служебното 
правителство, за да изправим в ситуацията, в която няма откъде да вземем 660 млн.", отсече Комитова. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Доц. Великов: Смел ход на Трифонов, но не става само с езици и дипломи 
Основната тежест ще падне върху Василев и Дацов, смята председателят на 39-ото НС 
Слави Трифонов предложи експертен проектокабинет и се надява на подкрепа от другите парламентарно представени 
парии. Нови и стари лица се преплитат сред избраниците на лидера на "Има такъв народ". 
"Много смел ход на Слави. Ако не го подкрепят групите на протеста, вината ще е в тях (в ИТН - бел. ред.) С радост 
установих, че има хора от НДСВ навремето, които се доказаха през годините - Ники Василев, Любо Дацов, Ради 
Найденов. Не са спрели да се занимават с това, с което евентуално ще се занимават в това правителство. Те са 
положителната страна. Василев излезе от активната политика като министъра с най-дълъг стаж от НДСВ", 
коментира председателят на 39-ото Народно събрание доц. Борислав Великов пред Bulgaria ON AIR. 
Без коалиции шансът на един такъв кабинет е 50:50, смята той. 
"Симпатични млади жени с много езици и познания. Те просто нямат опит, не познават системата - примерно на 
здравеопазването. Виждам тежка задача на Василев и Дацов да ги учат как се управлява. Не е достатъчно да имаш 
добро образование и да знаеш езици", подчерта доц. Великов в студиото на "България сутрин". 
Той призна, че е изненадан от факта, че липсва проектопредложение за Министерство на околната среда и водите.  
"Може би временно няма и съставянето на този проект за кабинет е станало малко по-бързо. Може би са избързали, 
защото е трябвало в 11:00 часа Трифонов да тропне по масата и да каже: Аз съм капитан, строявайте се в 5 редици, 
вървим напред", посочи доц. Великов. 
"Времето на НДСВ и на Царя беше успешно за България. Целият ни мандат беше успешен, допринесохме най-много за 
влизането ни в НАТО и ЕС. Бизнесът се чувстваше освободен от всякакви окови, развиваше се добре страната. Ники Василев 
имаше принос даже и в управлението на Тройната коалиция. Единствен успя да намали администрацията", каза още доц. 
Великов 
Той очаква предложеният от ИТН кабинет да получи подкрепа от "Демократична България" и "Изправи се! Мутри вън!". 
Но отбеляза, че ще липсват десетина депутати за мнозинство. 
"Може би БСП. Те отдавна се възприемат като партия на протеста и опозицията. Те биха желали да водят преговори за 
политики. Едва ли някой би се противопоставил на това да има повече детски градини или дори да се излети в Космоса, 
макар да е леко екстравагантна идея", допусна председателят на 39-ото НС. 
По думите му повечето идеи на Слави Трифонов са реализируеми, но въпросите са на каква цена и това ли е нещото, от 
което страната ни се нуждае. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/232840-komitova-dokato-e-kandidat-za-avtomagistrali-ead-belichev-e-upravitel-na-4-firmi
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"Съдебната реформа очевидно в много малка степен беше засегната. Да не поставиш сред приоритетите повишаване 
на доходите и пенсиите на хората, струва ми се, че е пропуск. Сигурно ще се подобри, ще изчакаме", коментира още доц. 
Великов. 
Гледайте целия разговор във видеото.  
 
√ Мария Габриел: Нуждаем се от повече жени лидери на високотехнологични стратъпи 
ЕК публикува първата покана за участие по инициативата Women TechEU, предложена от българския еврокомисар 
Вчера Европейската комисия публикува първата покана за участие по инициативата Women TechEU, предложена от 
българския еврокомисар Мария Габриел. Инициативата WomenTechEU е насочена към високотехнологични стартъпи, 
ръководени от жени, заемащи висша ръководна длъжност като главен изпълнителен директор или равностойна длъжност 
в дружеството към момента на подаване на предложението за кандидатстване. 
"Само 15 % от иновативните стартъпи са основани или съвместно учредени от жени. 20,4 % от жените на възраст над 35 
години заемат по-ниски позиции в кариерното развитие, в сравнение със само 5,9% при мъжете. С Women TechEU се 
стремим да удвоим броя на ръководените от жени стартъпи в Европа. Нуждаем се от повече талантливи жени за създаване 
на устойчива и приобщаваща европейска екосистема на високите технологии. Целта ни е да подкрепим жените новатори, 
да увеличим шансовете им за успех и да дадем повече възможности за успешна кариера като лидери предприемачи в 
новите технологии“, заяви Мария Габриел. 
Women TechEU се осъществява в рамките на работната програма "Иновационни екосистеми" по програма "Хоризонт 
Европа", чрез Европейския съвет по иновациите. Women TechEU предвижда и възможност за стартъпите за участие в 
дейности, организирани от програма InvestEU и инициативата Enterprise Europe Network (EEN). Очаква се до 50 
високотехнологични стартиращи предприятия от държавите членки на ЕС и асоциираните държави да бъдат финансирани 
по обявената инициатива Women TechEU. Крайният срок за подаване на предложения е 10 ноември 2021 г., съобщиха от 
Европейската комисия. 
"С Women TechEU ще подпомогнем ръководени от жени стартъпи в ранния етап на създаване на предприятията с  
безвъзмездна финансова помощ в размер на 75 000 евро. Предлагаме и менторска програма чрез новата "Програма за 
лидерство на жените" за изграждане на мрежи и популяризиране на резултатите. Младите момичета имат нужда от 
вдъхновяващи ролеви модели. Имаме невероятен брой жени новатори в Европа. Европа може само да спечели от 
подкрепата за таланта, идеите и потенциала им", коментира още българският еврокомисар. 
 
√ Илияна Цанова: При преминаване към еврото всеки търговец ще трябва да котира цената в лева и в евро 
Големият риск е дали цените ще се превалутират по курса, казва тя 
В предаването „Брюксел 1“ гостува Илияна Цанова, зам.- генерален директор на ГД “Бюджет“ в ЕК. 
Кажете няколко думи за новата Ви позиция, която заемате от първи септември. Безспорно важна европейска 
позиция, заета от българка. Какво друго трябва да знаем? 
„Това е нова позиция, която се създаде след като се прие концепцията за Плана за възстановяване следваща генерация. И 
всъщност аз и моя екип ще играем ключова роля в управлението на финансирането на бюджетната подкрепа от съюза за 
плановете за възстановяване. Тоест това, което трябва да направим, е да осигурим добро и ефективно управление на 
всички рискове, които са свързани с финансовите процеси за получаване на заеми, набиране на капитал от капиталовите 
пазари, отпускане на заеми към страните членки и други финансови операции на Генерална дирекция „Бюджет“. 
България не се възползва от тази част със заемите, доколкото разбирам от нашия План за възстановяване и 
устойчивост, който предаваме в Брюксел. Ние всъщност се възползваме само от грантовите, от безвъзмездните 
средства, 12 млрд. евро. 
„Това е така и всъщност решението е индивидуално за всяка една страна членка. До сега 7 държави са поискали да ползват 
цялата сума на заем, която могат да получат или една част, но аз очаквам, ако трябва да бъда откровена, в следващите 
няколко месеца или година – две да получим и други искания за получаване на заеми по плановете за възстановяване. 
Например, знам, че може би Испания ще поиска да получи такъв заем по-късно. Просто е важно да си прецени всяка една 
държава членка, дали има възможността, проектната готовност и капацитет на икономиката да инвестира и този 
допълнителен заемен ресурс“. 
ЕК взима 800 млрд. евро заем от финансовите пазари, за да финансира Националните планове за възстановяване и 
устойчивост. Вие ще се занимавате от първи септември с рисковете по тези заеми. Това е огромен 
безпрецедентен заем. Какви рискове носи? Кой ще го изплаща този заем? Политиците в нашето студио казват 
„той ще се изплаща може би от следващите поколения“. Каква е истината и всъщност, какво трябва да постигне 
Европа с тези пари, с които задължава следващите поколения? 
„Аз мисля, че първо е добре да видим голямата картина. Тя е изключително важна, защото приемайки това решение 
Европа да имитира общоевропейски дълг в такъв безпрецедентен размер. Това е първо много силно категорично 
политическо решение и заявка към света за намеренията на ЕС по отношение на еврото и еврозоната. Тоест, това ще 
осигури първоначално много по-голяма солидност на еврото, като глобална резервна валута и ще осигури на Европа 
достъп да финансира при много по-изгодни условия. Ако ние имитираме този дълг като ЕС, а не като Испания, Италия, 
България, Германия, това ще позволи на инвеститорите да оценят много по-реално рисковете в еврозоната, които са, бих 
казала, като еврозона, далеч по-малки от това, ако всяка една държава действа поотделно“. 
Ако всяка една държава действа поотделно и ако влезем в конкретиката на цифрите. Каква лихва би получила 
съответната държава от севера или от юга на Европа и всъщност, какво договори ЕК, за да могат нашите зрители 
да сравнят. 

https://www.bgonair.bg/a/208-izbori-2021/232752-dots-velikov-smel-hod-na-trifonov-no-ne-stava-samo-s-ezitsi-i-diplomi
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„Пазарът решава, как ще оцени риска на тези облигации. Ако погледнем кредитния рейтинг на ЕС – той в момента е най-
високия рейтинг – три пъти А. Тоест ние ще получим финансиране в зависимост от периода на облигацията. За 
краткосрочните облигации в момента лихвата е отрицателна. За по-дългосрочните облигации лихвата е около 65 базисни 
пункта. В сравнение с това, примерно, една Италия, която е три пъти B, България също, Гърция, не си спомням дали е два 
пъти B, те биха получили финансиране от капиталовите пазари при много по-високи лихвени проценти. Първо, това е 
сериозна заявка за солидарността в ЕС към подпомагането на държави членки, които нямат възможност да получат такива 
условия, но второ – това спестява много пари на самите национални данъкоплатци, които при други условия биха плащали 
много по-високи разходи за тези пари“. 
Колко излиза от джоба на всеки един данъкоплатец в националните държави, за да върнем тези 800 млрд. евро.  
„800 млрд. евро ще се използват за финансиране на този безпрецедентен план за възстановяване под формата на грантове 
- безвъзмездно  финансиране. Това е към 312 млрд. и останалата част е под формата на заеми, ако страните членки решат 
да ги ползват. Ние все още няма да ползваме заем, но грантовата, безвъзмездната подкрепа към която България се е 
насочила и всички останали страни членки, ще се изплати от така наречените общи данъци и общоевропейски данъци, 
които постъпват директно в европейския бюджет. Тоест, това не са данъци, които се налагат от ЕС. Той няма право да 
налага данъци на данъкоплатците. Това си е национална политика. Това са общоевропейски данъци, които ще бъдат 
събрани от бюджета. Не индивидуално от хората. Други са, примерно данък върху цифровите услуги. Ще бъде променена 
схемата за търговия с въглеродни емисии. Това са други инструменти, които ще бъдат насочени към изплащането на този 
безвъзмезден ресурс. Той няма да бъде платен директно от данъкоплатците, индивидуално от тях“. 
Каква е Вашата оценка на нашия план, защото вероятно имате поглед върху плановете на други страни. И 
всъщност, какво трябва да се случи. 
„Аз не съм виждала последния вариант, който изготви служебното правителство. Мисля, че те не са го публикували 
официално за обществено обсъждане. За наше голямо съжаление, този план се изготви в условията на една много тежка 
политическа криза и някак си имам усещането, че фокусът на нито една от политическите партии, парламентарните, извън 
парламентарните, не беше насочен към този план, а по-скоро беше насочен към спечелване на избори, водене на тази 
политическа битка, на тези противопоставени противоречия. и някак си според мен това ни лиши да имаме един план, 
който да бъде цялостен и който да отрази визията за развитие на България. Да не говорим, че такава от години няма“.  
„Направи се план някак си на парче. По проект не отразява нашата визия, каква България искаме, кои са силните сектори, 
които трябва да развием, кои са слабите, които да подпомогнем. Как може да използваме различни данъчни и 
фискални стимули, за да постигнем целите, които искаме. Някак си убягна и факта, че това не е инструмент само за 
инвестиции, а това е и инструмент за реформи 
ЕК много настоява за това. Правят се такива декларации и писмено, и устно от висши европейски представители. 
Но доколко държавите, и в частност България, се съобразяват? Какви реформи трябва да очакваме от плана? 
„Реформите са заложени в плана и това, което на мен някак си ми се искаше да се случи е да имаме едно политическо 
съгласие по тези важни за страната реформи, за да сме сигурни, че независимо кой е на власт, тези реформи ще се 
изпълняват. Тези реформи са предписани в препоръките на Европейския семестър към всяка една държава членка и те са 
много индивидуални“. 
Кои са те за България? 
„За България те са в сферата на здравеопазването, образованието, енергетиката, трудовото законодателство, 
върховенството на правото. Между другото, това са препоръки, които аз ги виждам почти във всеки един доклад. Така че, 
нямаме някакъв огромен напредък през последните години да изпълним тези реформи. И тези реформи, които са 
заложени в плана, можеха да бъдат малко по-амбициозни в сферата на здравеопазването, в сферата на образованието“. 
„В здравеопазването залагаме поредната стратегия, която трябва да бъде изработена. А аз от 2013 година участвам, когато 
бях в служебния кабинет. Платихме едни много сериозни пари да се изработи такава стратегия. После тя се преработи от 
следващото правителство. И ние продължаваме да нямаме здравеопазването, което заслужаваме с добра здравна услуга, 
да не доплащаме и някак си реформи там няма. И сега, това, което видях в проекта, който беше представен, последният, 
трети вариант, не този, който служебното правителство ще изпрати, че ние залагаме поредната стратегия да се 
преразглежда. Ние нямаме време да преразглеждаме стратегии. Нямаме време. Ние имаме стратегии. Нека да видим 
какво правим оттук нататък, какъв е политическият ангажимент да се инвестира в този сектор, който е много важен за 
човешкия капитал“. 
„Служебният здравен министър казва, че парите, които са определени за саниране на болници, ще отидат за 
дигитализация, апаратура, медицински хеликоптери ще се купуват по Плана за възстановяване. Нещо, което липсва на 
България и единствено на България от страните членки на ЕС. 
Ние трябва да инвестираме и в това, да имаме повече лекари. Те да работят в една добра среда. Да имаме добре 
оборудвани, професионални, регионални болници и пътища с много добре функционираща бърза помощ, която да 
позволи всеки един нуждаещ се да получи качествена здравна помощ в областта, в която се намира. Няма как да имаме 
болници във всеки един град, защото тези болници не работят. Там няма доктори. Отчайващо е състоянието на 
здравеопазването и в големите градове“. 
Медицинските хеликоптери, вероятно, ще покрият част от този дефицит. 
„Абсолютно. И тогава вече ще можем да се фокусираме върху тези болници, които да обслужват определена област. И те 
да бъдат оборудвани с необходимото медицинско оборудване, с професионалисти, доктори, медсестри. Така че, хората 
да получават здравна помощ навреме и то качествена здравна помощ“. 
Казахте, че проектите, които са залегнали в Плана за възстановяване и устойчивост са залегнали по основния 
критерий – допустимост. А не по критерий реформиране на икономиката. Това до какво води? И всъщност, ако 
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трябва да направим паралел между това, как други страни правят своите планове за възстановяване, какво бихте 
казали? 
„Като нямаме дългосрочна визия за икономическо развитие все още, е важно поне проектите, които сме заложили в нашия 
план да имат висока добавена стойност. Било то в енергетика, било то в сектор човешки капитал, било то в сектор зелена 
икономика, в борба с климата, ресурси и т.н. Според мен, поне това, което чета по медиите, не съм виждала плана, 
направените корекции, за мен са положителни. Защото те ще позволят от една страна повече ресурс да бъде насочен към 
частния сектор, който все пак е основен икономически агент, който осигурява работните места и движи развитието на 
икономиката. И това е добре, защото ако можем да привлечем повече съфинансиране от частния сектор, заедно с ЕС към 
качествени проекти, това само ще ни помогне да вървим по-бързо напред“. 
От позицията на два пъти вицепремиер по европейските фондове в две служебни правителства, как бихте 
коментирали това, че всъщност България се възползва само от безвъзмездните 12 млрд. по този план. Тези 9 млрд., 
които може да вземе под формата на заеми и за които настояват от синдикатите и Асоциацията на 
индустриалния капитал, страната ни не се възползва. Трябва ли да се възползваме? 
„Трябва да се възползваме, ако имаме ясна идея, как ще ги инвестираме тези пари. Ако нямаме ясна идея, няма нужда да 
се възползваме. 
Нека да отбележим и този факт. 12 млрд. трябва да бъдат договорени в рамките на три години. Отделно ние имаме 
бюджета по структурните и кохезионните фондове, които ползваме вече в трети програмен период. Това е един огромен 
ресурс за България и аз не съм убедена, че нашата икономика в момента има капацитета този ресурс в рамките на времето 
да бъде ефективно инвестиран в необходимите проекти. Но нека да видим как тръгне. Да речем след две години или 
година и половина, ако виждаме едно сериозно оживление, ако виждаме интерес, ако имаме нови идеи, все пак ще има 
ново правителство. Тогава нищо не ни пречи да поискаме целия заем или част от заема, който ни се полага по Плана за 
възстановяване. Имаме възможност за гъвкавост“. 
Ако нямаме проектна готовност сега, трябва ли България да работи от сега за следващи такива възможности и 
след Плана за възстановяване, за да може веднага да кандидатства за този ресурс? 
„България трябва да работи много фокусирано, да създаде добра среда за правене на бизнес и да може да привлича 
чуждестранни инвеститори, които строят необходимите заводи, създават продукти с висока добавена стойност и плащат 
европейски заплати на хората. Това е важното. Дали ще ползваме заеми или грантове, ние ще ги имаме тези възможности, 
те са там, но за мен е важно ние да станем привлекателна инвестиционна дестинация и наистина да можем да видим 
повече чуждестранни инвеститори в България, които, за съжаление, през последните години намаляха. В голяма част то 
беше предизвикано от това, че ние минавахме от криза в криза, но от гледна точка на това, къде стоим в региона, виждаме, 
че други страни като Гърция, Румъния, привличат сериозни чуждестранни инвеститори, а ние все още не успяваме да 
получим това. Така че, това е задачата“. 
Ние сме страната с най-ниски нива на заплащане в Евросъюза. Планът за възстановяване и устойчивост, тези 12 
млрд., ще повлияят ли на нивото на заплащане у нас? 
„Доходите зависят от това, колко високо производителна е нашата икономика и ако погледнем пак европейските 
статистики ще видим, че България по отношение на производителност на труда е също на много ниско ниво. Има два 
основни фактора за това. Първо, доколко нашата икономика въвежда високи технологии и второ, доколко е 
квалифицирана работната ръка. Това са факторите, които влияят на нашата производителност и оттам на нашите доходи. 
Това, което мога да кажа, е, че ако инвестираме в повече високи технологии в нашите бизнеси и ако образоваме хората си 
така, че те да вземат високо платени длъжности в производството, в сферата на услугите, тогава ние ще видим реална 
промяна и в доходите“. 
До каква степен всички тези дейности се застъпват в Националния план за възстановяване и устойчивост? И до 
каква степен тези 12млрд. ще повлияят? Или ще се разчита само на национално финансиране? 
„Не, в никакъв случай. Със сигурност ще има ефект върху Брутния вътрешен продукт. Честно казано, не си спомням дали 
беше 3% или 4% първоначалната оценка от тези инвестиции. Този план ще има ефект и върху нископлатения труд, ще 
правим саниране, ще ползваме услугите на строителния сектор, и все пак и върху по-високо платения труд, когато става 
въпрос за инвестиране, заедно с частния сектор, зелени инвестиции, дигитализация, инвестициите в образованието ще 
започнат да се отплащат, може би не незабавно, но след 2-3 години ние ще можем да видим по-осезаем ефект от това, 
което доброто образование произвежда за нас, като добавена стойност. Така, че със сигурност да“. 
Бяхте заместник-управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както се нарича 
всъщност планът „Юнкер“. Ако можете да направите паралел с плана „Юнкер“ и сегашния План за възстановяване 
и устойчивост, какво бихте казали и как оценявате въобще плана „Юнкер“? 
„Планът „Юнкер“ беше направен, за да се справи с една много по-различна криза от тази, причинена от Ковид-19. Когато 
беше направен плана „Юнкер“, тогава имаше сериозна ликвидност на пазара, но нямаше апетит тези пари да се инвестират 
в реалната икономика. Тогава ние ползвахме бюджетен ресурс, за да стимулираме инвестиции от частния сектор във 
важните проекти за Европейския съюз. Предимно движени от частния сектор, между другото. Всъщност, това което планът 
„Юнкер“ постигна като история е, че той промени парадигмата за използване на публичния ресурс, не като еднократна 
подкрепа, а като инструмент за привличане на инвестиции с много по-дълъг ефект върху икономиката. Сега ние имаме 
друга криза, имаме много друга криза и инструмент като плана „Юнкер“ нямаше да бъде достатъчен, за да можем да 
получим истинското възстановяване с фокус зелена икономика, дигитализация, човешки ресурс. Според мен това, което 
имаме в момента, е наистина безпрецедентно. Представете си, ако ние нямахме този инструмент, какво щяхме да правим? 
Каква щеше да е алтернативата за Европа като съюз, не като страна членка“. 
Искате да кажете заема от 800 млрд. и Плана за възстановяване на Европа? 



17 

 

„Абсолютно. Като целия инструмент, емитиране на общоевропейски дълг и подпомагане на държавите. Италия нямаше 
как да си позволи да емитира 200 млрд. дълг на пазарите при нейното ниво на задлъжнялост. Тя нямаше да може да се 
възстанови по този начин и това не е валидно само за Италия, просто го давам като пример, тъй като последните няколко 
години видяхме за какво става въпрос там. Валидно е за много държави, които са задлъжнели, които имат високо ниво на 
дефицит, те нямаше как да направят тези мащабни инвестиции. Планът за възстановяване на Италия възлиза на 240 млрд, 
като 190 млрд. са от ЕС, а останалите пари са от бюджета на Италия и ние виждаме много подобни примери, да речем 
Франция. Франция ползва само 40 млрд. от плана, а останалите 60 млрд. са от националния бюджет на Франция, чрез 
данъчни и други стимули. Виждаме допълняемост, което е много добре, на европейския ресурс и националния ресурс, 
така че да имаме много по-голям мащаб“. 
Как България се възползва от плана „Юнкер“ и какъв е ефектът, ако трябва да го кажете в няколко изречения? 
„Според мен България се възползва добре, имайки предвид структурата на плана, ние инвестирахме близо 800 млн. евро 
в България, които привлякоха 4 млрд. евро инвестиции в българската икономика. Голяма част от тях са чрез инструменти 
за финансов инженеринг с търговските банки, които подпомогнаха малки и средни предприятия и мисля, че имаме около 
14 проекта директно финансиране с по-големи компании - и в сферата на производството, и в сферата на високите 
технологии. Така че, според мен България се справи добре и, в интерес на истината, ако погледнем съотношението 
инвестиции от плана „Юнкер“, към Брутен вътрешен продукт, мисля, че е номер 3 или 4 от всичките 27 държави членки“. 
Стана ли планът „Юнкер“ новият план „Маршал“ на Европа, както беше анонсиран в началото? 
„Да, той беше план „Маршал“, но следващата генерация също е. Разликата с план „Маршал“ е, че той е направен от Европа 
за Европа, което според мен е изключително важно развитие, с което трябва да се гордеем като европейци“. 
Какви са плюсовете и какви са рисковете от приемането на еврото? Много хора се питат, ако се случи криза в 
Еврозоната, каквато имахме с Гърция, това до каква степен ще рефлектира върху нашата държава? 
„Аз съм известен почитател на приемането на България в еврозоната. Първо, че ние като член на ЕС, рано или късно трябва 
да влезем в еврозоната и да приемем еврото, тоест всички страни членки трябва вече да бъдем част от тази еврозона. 
Считам, че това ще бъде в полза на всеки един българин, по много прости причини. Първо, нашите разходи за лихви ще са 
по-ниски поне с 40%, ако искаме да вземем ипотечен кредит, 40% по-ниска лихва е много сериозно спестяване, така че ние 
ще имаме и повече пари. Ще плащаме по-малко разходи, когато правим бизнес, когато пътуваме в ЕС. Тоест, при равни 
условия, ние ще имаме повече пари. Да не говорим за възприятието на инвеститорите към България в момента, в който 
България приеме една силна международна валута. Ще имаме надзор от Европейската централна банка, която вече 
започна, ще трябва да си реформираме банковите и небанковите финанси. Когато кризата настъпи преди 10 години и тя 
се превърна в една сериозна финансова и държавна криза в определени държави, еврото тогава беше едно дете на 10 
години. Инфраструктурата, която беше направена в еврозоната, да отговаря и да предпазва страните от подобни рискове, 
да има правилните инструменти за реакция, тя не беше там. Ние, благодарение на тази криза, създадохме толкова много 
институции и инструменти, така че, ако за в бъдеше имаме такава криза, ние вече имаме механизмите, с които трябва да 
работим. Ние нямахме банков съюз, говорим за съюз на капиталовите пазари, създаде се европейски механизъм, който 
подкрепи всички държави членки тогава – Гърция, Испания, Италия, Португалия – които бяха пред фалит. И затова, ако сега 
имаме такава криза, мисля, че имаме инструментариума да се справим много по-отговорно и адекватно. И сега вече, 
издавайки общи европейски облигации и искайки да бъдем глобална резервна валута, конкурираме се с долара, ние 
трябва да бъдем отговорни как се справяме с такива кризи от тук - нататък. Аз съм оптимист, че си научихме уроците след 
голямата финансова криза. Тя ни накара да се замислим наистина за тези пропуски, които ние преди не осъзнавахме по 
отношение на еврозоната“. 
Много хора питат дали цените ще останат на същите нива. 
„Ние имаме лукса да се възползваме от опита на 19 държави членки, които са минали по този път. Рискове има, но също 
така има и административни мерки, с които можем да управляваме тези рискове“. 
Кои са тези рискове? 
„Големият риск, който хората виждат, е дали цените справедливо ще се превалутират по курса, който ще бъде въведен 
или всъщност един лев ще стане едно евро. И в конкретния случай това, което видях поне от плана за приемане, който е 
приет у нас е, че в период на година и половина всеки един търговец ще трябва да котира и цената в лева, и цената в евро, 
така че хората да могат да преценят този търговец дали е некоректен или спазва правилата. Освен това при една 
конкуренция на пазара всеки, който вдигне цената в лева ще загуби бизнеса, защото другият няма да вдигне цената в 
лева“. 
Ако има картелно споразумение? 
„Тогава институциите трябва да си свършат работата, те трябва да наблюдават тези процеси и преди да влезем в 
еврозоната, те трябва да имат споразумение с всички асоциации, индустриални, синдикати, малки и средни предприятия. 
Едно споразумение, че такива практики няма да се толерират от никой. Това не е риск, който трябва да ни плаши, защото 
ние вече сме видели този път, изминат от 19 други държави. Ако погледнем инфлациите на страни преди влизането в 
еврозоната и след, ще видим, че винаги инфлацията е по-ниска. Просто, защото европейската централна банка има 
референтно ниво, под 2% в страни от еврозоната. Така че, ние ще трябва да поддържаме все пак и по-ниска инфлация“. 
Кой е най-добрият опит по отношение на еврото, който можем да използваме в тази насока? 
„Мисля, че австрийците се справиха много добре, Литва, Латвия също се справиха добре. Просто трябва да погледнем 
историята на всяка една държава, защото все пак се е случило в различен етап на времето и предполагам рисковете са 
еволюирали откакто първите държави са приели еврото в самото начало и това, което сега се случи напоследък с Литва, 
Латвия и т.н. Има опит, ще се справим“. 
Цялото интервю гледайте във видеото. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/232706-iliyana-tsanova-pri-preminavane-kam-evroto-vseki-targovets-shte-tryabva-da-kotira-tsenata-v-leva-i-v-evro
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√ ЕК "замрази" евросредствата за Унгария, иска отстъпки от Орбан 
Комисията използва парите като лост, за да тласне Унгария към върховенството на закона 
Европейската комисия пропусна собствения си срок за отпускане на милиарди евро помощ за икономическо 
възстановяване на Унгария, отлагайки решението си в опит да спечели отстъпки за върховенство на закона от Будапеща, 
съобщи "Ройтерс". 
Унгария трябва да получи 7,2 млрд. евро стимули от фондове на ЕС, предназначени да задействат икономическия растеж 
и да се преодолеят последствията от пандемията от коронавируса. 
Комисията обаче използва парите като лост, за да тласне Унгария към върховенството на закона - област, в която все по-
авторитарният министър-председател Виктор Орбан се сблъсква редовно с ЕС. 
Говорител на Комисията заяви в понеделник, че все още анализира представения от Будапеща план и може да предложи 
по-дълго отлагане, ако прецени, че все още са необходими "месеци, а не дни", за да се вземе решение по него. Планът 
беше внесен на 12 април и Европейската комисия трябваше да го оцени за съответствие с изискванията в двумесечен срок. 
Комисарят по икономиката на блока Паоло Джентилони заяви миналата седмица: "Работим върху аспекти, свързани със 
зачитането на върховенството на закона." 
Комисията отдавна иска Унгария да подобри процеса си за обществени поръчки за борба със "системни нередности" - или 
измами, припомня BloombergTV.bg. 
Орбан също вбеси много от своите колеги в ЕС през последните седмици с ново законодателство, което забранява 
училищни материали, разглеждани като насърчаващи хомосексуалността, последният от поредица закони, които се смятат 
за дискриминационни и ограничават правата на хората. 
Будапеща многократно се сблъсква с ЕС заради отношението на Орбан към мигрантите и хомосексуалните личности, както 
и затягането на ограниченията за свободата на медиите, академичните среди и съдиите. 
 
√ Търсенето на шоколад в Европа бележи ръст 
Преработката на какао в най-големия регион на консумация в света предполага, че потреблението продължава да се 
възстановява 
Търсенето на шоколад в Европа бележи ръст, вследствие на облекчаването на ограниченията на Ковид-19, което 
насърчи потребителите да купуват повече лакомства отново, пише Bloomberg. 
Преработката на какао, при която зърното се превръща в продукти, използвани в сладкарството, скочи с 14% през второто 
тримесечие в сравнение с година по-рано, когато търсенето намаля вследствие на пандемията. Това е много повече от 
прогнозираното в проучване на Bloomberg и бележи най-големия ръст за това тримесечие от повече от десетилетие. 
Преработката на какао в най-големия регион на консумация в света предполага, че потреблението продължава да се 
възстановява, тъй като животът започва да се нормализира. Това оказва положително влияние на разходите в магазини, 
ресторанти и летища. Данните, които се очакват да бъдат публикувани по-късно тази седмица, също се очаква да покажат 
увеличение на обработката на какао в Азия и Северна Америка. Във вторник фючърсите върху какаото бележат спад, 
ограничавайки най-голямата печалба тази година по признаци, че търсенето на шоколад се възстановява, 
пише bloombergtv.bg. 
 
√ Facebook се приближава до 3 млрд. потребители, става неуправляема 
Това смятат анализатори, цитирани от западни издания 
Компанията на Марк Зукърбърг спечели голямо дело заведено срещу нея и вече струва над 1 трилион долара. Социалната 
мрежа Facebook бързо се приближава до 3 милиарда потребители по целия свят и така изглежда толкова неудържима, 
колкото и неуправляема, поне в краткосрочен план. Това смятат анализатори, цитирани от западни издания. 
А това, че компанията става недосегаема, се доказа на 28 юни. Тогава федерален съдия прекрати две дела за монополно 
влияние на технологичния гигант. 
Как да се противопоставим на социалната мрежа, е основна тема, интересуваща Вашингтон от президентските избори през 
2016 г., когато услугата за социални медии се превърна в проводник на руска пропаганда, а целенасочената реклама на 
нейната платформа беше в подкрепа на Доналд Тръмп да спечели президентството. 
Неочакваното решение на съда в САЩ увеличи с 4% цената на акциите на компанията на Марк Зукърбърг, като така тя за 
първи път мина над митичната бариера от 1 трилион долара стойност. Това я направи член на елитен клуб, който включва 
“Епъл” (2,25 трилиона долара), “Майкрософт” (2,02 трилиона долара), “Амазон” (1,74 трилиона долара) и “Гугъл” (1,67 
трилиона долара), пише "24 часа". 
 
√ Куба ограничи достъпа до социалните медии и платформите 
Хиляди кубинци участваха в неделя в демонстрации в Хавана и Сантяго 
Властите в Куба ограничиха достъпа до социалните медии и платформите за споделяне, съобщи вчера глобалната 
компания за мониторинг на интернет НетБлокс (NetBloks), на фона на масови антиправителствени протести, предаде 
Ройтерс. 
Базираната в Лондон НетБлокс обяви на сайта си, че социалните медии и интернет платформи в Куба все още работят със 
затруднения, което "вероятно ще ограничи потока от информация, идващ от Куба". 
Правителството в Хавана не отговори веднага на искане за коментар, отбелязва Ройтерс. Не коментираха също от 
Telegram и от Facebook. Социалната платформа Twitter каза, че нейните услуги не са били блокирани. 

https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/95600-es-zadarzha-parite-za-vazstanovyavane-na-ungariya-zaradi-varhovenstvoto-na-zakona
https://www.bloombergtv.bg/a/14-grafika-na-denya/95647-tarseneto-na-shokolad-v-evropa-skochi-s-14-prez-vtoroto-trimesechie
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Хиляди кубинци участваха в неделя в демонстрации в Хавана и Сантяго, за да протестират срещу икономическата криза в 
страната и управлението на пандемията, а някои призоваваха и за край на комунизма, пише БТА. 
 
Мениджър 
 
√ ДФ "Земеделие" започва проверки по места преди изплащането на евросубсидии  
Фонд „Земеделие“ започва теренните проверки по подадените заявления за директни плащания за Кампания 
2021. Контролът стартира с посещения на място на декларираните площи и животни по различните схеми и мерки, за които 
са заявени субсидии. 
Контролните механизми още преди изплащането на европейските субсидии са фактор за свиването на възможните 
измами до минимум. Част от проверките за заявените за подпомагане площи се извършват чрез дистанционно проучване, 
уточняват от фонд „Земеделие“. 
За целите на този метод се използват изображения с много висока резолюция (VHR). Заснемането им се извършва всяка 
година от сателитни платформи под егидата на Изследователския център към Европейската комисия. Използва се 
платформата СЕНТИНЕЛ, като сателитните снимки са заснети през определен период от време, създавайки времеви серии, 
които служат за проследяване на вегетативния процес. 
При проверка за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци се измерва площта на декларираните парцели и се 
констатира наличието на заявената култура. Също така се установява и дали са спазени минималните агротехнически 
мероприятия, които да гарантират получаването на добиви, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 17.02.2015 г. 
При проверка на животновъдни ферми се проверява идентификацията и регистрацията на животните. Този контрол е 
особено важен в контекста на установените напоследък драстични нарушения, при които стана ясно, че субсидии са 
получавани за хиляди виртуални животни, а при проверка на място се оказа, че няма нито животни, няма нито дори и 
ферми.  
 
√ Времето: Жълт код за високи температури в 20 области на страната  
Още по-горещо от вчера ще е днес. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 
38 градуса, по-ниски по морския бряг. 
Жълт код за високи температури е обявен в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен Ловеч, Габрово, Велико Търново, 
Русе, София област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Хасково, 
Кърджали и Смолян.  
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 
1200 метра ще е около 27 градуса, а на 2000 метра - около 21 градуса. 
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните 
температури ще са 27-30 градуса. Температурата на морската вода ще е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 
1-2 бала. 
Слънцето в София изгрява в 06:01 часа и залязва в 21:03 часа. Продължителността на деня е 15 часа и 2 минути. 
 

 
Снимка: Национален институт по метеорология и хидрология 
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√ Съветът на ЕС дава зелена светлина за първите плащания по националните планове за възстановяване  
Вчера министрите на икономиката и финансите от Европейския съюз дадоха зелена светлина за първите плащания по 
националните планове за възстановяване и устойчивост, информират от пресслужбата на Съвета на ЕС. 
Одобрение получиха плановете на Австрия, Белгия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, 
Португалия, Словакия и Франция. Тези 12 страни ще могат да използват средствата от ЕС за възстановяване и устойчивост 
за стимулиране на икономиките си и възстановяване от последиците от COVID-19. 
Приемането на решения за изпълнение на Съвета за одобряване на плановете позволява на държавите членки да 
подпишат споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и заеми, които ще осигурят възможност за предварително 
финансиране в размер до 13%. 
През юни Съветът получи положителна оценка от Комисията за плановете на 12-те държави членки, придружена от 
предложения за решения на Съвета за тяхното одобряване. Всички 12 държави членки поискаха предварително 
финансиране от разпределените им средства. 
Финансовото подпомагане от ЕС в размер на 672,5 млрд. евро по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост 
има за цел да стимулира европейското икономическо възстановяване чрез подкрепа на реформите и инвестиционните 
проекти на държавите членки. Мерките, одобрени в националните планове, са съсредоточени в шест области на 
политиката („стълбове“), определени в Регламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. 
Областите включват екологичния и цифровия преход, интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж и социалното и 
териториалното сближаване. 
Отпускането на следващите суми по линия на Механизма ще зависи от положителна оценка на изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост, като се отчита постигането на междинните и крайните цели, заложени в индивидуалните 
планове. 
Българският план все още не е официално внесен за одобрение в Европейската комисия. 
 
√ България вероятно ще влезе в зеления списък за британски туристи  
Британският вестник "Ивнинг Стандарт" поставя България сред дестинациите, които най-вероятно ще бъдат добавени от 
британското правителство към зеления списък за пътувания в четвъртък. 
Вестникът се позовава на анализатора Робърт Бойл, бивш директор на отдела за стратегии на компанията-майка на 
"Бритиш Еъруейз" - IAG. Той прогнозира, че тази седмица 12 държави могат да бъдат поставени на по-ниско равнище на 
риск от зараза с COBVID-19. Това включва и девет европейски страни, които са "силни кандидати за зеления списък", според 
него. Сред тях са Австрия, България, Германия, Италия, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Швейцария, предава БТА. 
В четвъртък ще бъдат актуализирани списъците с различна степен на риск при пътуване, които се публикуват на 
правителствения сайт. Хората, пристигащи във Великобритания от дестинации в зеления списък, не са длъжни да се 
самоизолират. До момента всички, пристигащи от страни в оранжевия списък, са задължени да се самоизолират у дома за 
10 дни. 
Това създава пречка за желаещите да пътуват британци, които традиционно почиват в по-топли и слънчеви страни. От 
понеделник ще бъде отменено изискването онези, които пристигат от страни в оранжевия списък, да се карантинират, ако 
вече да били имунизирани с две дози от коронавирусна ваксина или са на възраст под 18 години. 
След падане на това ограничение се очаква засилен интерес към традиционните туристически дестинации като Италия, 
Испания, Гърция, България и други. Вестникът съобщава, че Гърция вече предприема мерки за ограничаване на 
разпространението на Делта варианта на вируса, който може да бъде внесен в страната от британските туристи. 
 
√ Износът на Великобритания за ЕС се увеличава въпреки Брекзит  
Износът за ЕС се е възстановил след спад в търговията след края на преходния период за Брекзит, разкриват данни на 
Службата за национална статистика (СНС) на Великобритания. СНС съобщи, че Великобритания е продала продукция на 
блока за 14,2 милиарда британски лири през май, което е ръст от 1,1 милиарда британски лири или 8,8 процента спрямо 
април, пише британският вестник Daily Express, цитиран от "Фокус". 
Износът през мaй е най-големия от октомври 2019 г. и следва рязък спад в търговията през януари, когато износът на стоки 
за ЕС е спаднал до 7,9 млрд. британски лири. Пол Дейлс, икономист от Capital Economics, заяви пред Daily Mail: „Разбира 
се, темпът на възстановяване ще се забави, тъй като икономиката се изкачваше обратно към нивото си отпреди кризата. 
„Но не бяхме очаквали толкова бързо да се забави.“ Износът на стоки за останалия свят също се е увеличил с 5,5% до 15,2 
млрд. британски лири, най-високото ниво от януари 2020 г. Вносът от ЕС във Великобритания обаче възлиза на 18,5 млрд. 
британски лири. Това е доста под нивата преди пандемията и преди Брекзит и по-малко от стоките за 19.4 милиарда 
британски лири, внесени от останалия свят. 
 
√ Путин обвини Зеленски, че е излъгал за конфликта в Източна Украйна 
Руският президент Владимир Путин обвини украинския президент Володимир Зеленски, че е излъгал за конфликта в 
Източна Украйна, предаде ДПА. 
Зеленски дойде на власт през 2019 г. с предизборно обещание да донесе мир на този район, казва Путин в публикувана 
на сайта на Кремъл статия, преведена и на украински. Но "обещанията се оказаха лъжа", заявява руският президент в 
статията си "За историческото единство на руснаците и украинците". Тя излезе в деня, в който Зеленски разговаря в Берлин 
с германския канцлер Ангела Меркел. В нея Путин защитава неприеманата от Зеленски теория, че руснаците и украинците 
са един народ. 



21 

 

Руският лидер припомня няколкото века обща история и прави връзка с настоящето. Той заявява, че Украйна превръща 
"русофобията" в своя държавна политика и казва, че Киев е въвлечен в това от Запада. Путин сравнява "създаването на 
етнически чиста украинска държава, която е агресивно настроена към Русия" с използването срещу Русия на "оръжие за 
масово унищожение". 
На този фон жителите на Източна Украйна - Донецк и Луганск, са "грабнали оръжие, за да защитят своя дом, език, своя 
живот", пише руският президент. "Русия направи всичко, за да спре братоубийството", добавя той и подчертава, че няма 
алтернатива на мирните споразумения, договорени в Минск, които все още не са изпълнени, предаде БТА. 
Путин обещава подкрепата си на хората в самопровъзгласените Донецка и Луганска народни републики и казва, че е 
отворен за диалог с Украйна. Той пише, че е убеден, че "истинският суверенитет на Украйна е възможен именно в 
партньорство с Русия" и като доказателство изтъква, че милиони руснаци и украинци имат семейни връзки. Заедно винаги 
сме били и ще бъдем многократно по-силни и по-успели, пише Путин. 
 
√ Понижения на европейските борси преди началото на сезона на отчетите в САЩ  
Европейските акции записаха понижения в ранната търговия във вторник, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,26 пункта, или 0,06%, до 460,57 пункта. Немският показател 
DAX  изтри 15,21 пункта от стойността си, или 0,1%, достигайки ниво от 15 775,3 пункта. Френският измерител CAC 40 се 
понижи с 16,56 пункта, или 0,25%, до 6 542,69 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 не последва негативната тенденция и записа ръст от 4,3 пункта, или 0,06%, 
до 7 129,72 пункта, след като Английската централна банка премахна ограниченията за дивидентите на британските банки, 
въведени заради пандемията. На този фон акциите на Barclays, HSBC и Lloyds Banking Group поскъпнаха с 0,16%, 0,39% и 
1,19% 
Инвеститорите чакат данните за потребителските цени в САЩ през юни, за да разберат дали скорошният ръст на цените е 
устойчив и достатъчно силен, за да доведе до по-бързо от очакваното затягане на паричната политика на Федералния 
резерв. 
„Ние не се интересуваме толкова от пика на инфлацията колкото от устойчивостта на ценовия натиск“, коментират 
анализатори от RBC Capital Markets. 
„Нямаме съмнение, че пикът ще бъде основната новина в понеделник, но по този начин ще бъде пропусната по-важния 
факт – високите цени вероятно ще се задържат доста дълго време“, добавят те. 
Днес президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че е финансовата институция е поела 
ангажимента да бъде „упорита“ и да не повтаря грешките от миналото със преждевременно затягане на паричната 
политика. 
На корпоративния фронт акциите на финландския производител на телекомуникационно оборудване Nokia скочиха с 
7,71%, след като компанията заяви, че планира да повиши прогнозата си за печалба за цялата година. 
Цената на книжата на швейцарския производител на часовници Swatch Group нарасна с 1,34%, след компанията се завърна 
на печалба за първите шест месеца на 2021 г. и продажбите и нараснаха с над 50%. Акциите на нейния конкурент Richemont 
поскъпнаха с 3%. 
Акциите на норвежкия производител на чипове Nordic Semiconductor скочиха с 6,22%, след като тримесечната му печалба 
се удвои. 
Европейският сезон на отчетите ще започне по-късно този месец, като анализаторите очакват печалбите за STOXX 600 за 
второто тримесечие да се удвоят в сравнение със същия период на предходната година, сочат данните на Refinitiv IBES. 
Печалби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха ръст в понеделник, след като оптимизма на пазарите се 
повиши преди началото на сезона на отчетите за второто тримесечие, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши със 126,02 пункта, или 0,36%, до 34 996,18 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 15,08 пункта, или 0,35%, до рекордните 4 384,63 пункта. От началото на 
годината широкият измерител се е повишил с над 16%. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст 
от 31,32 пункта, или 0,21%, до нов връх от 14 733,24 пункта. 
Инвеститорите подхождат с предпазлив оптимизъм към търговията преди началото на отчети за второто тримесечие. 
JPMorgan Chase и Goldman Sachs са сред първите, които ще представят финансови данни. Акциите на двете банки 
поскъпнаха съответно с 1,43% и 2,35%, като финансовият сектор бе сред най-големите печеливши в S&P 500 
„Повечето инвеститори очакват страхотни резултати, които вероятно ще бъдат най-добрите в близкото бъдеще. Най-
важния елемент на отчетите тази седмица обаче ще бъде дискусията за перспективите, а не толкова числата от последните 
три месеца“, коментира Джак Аблин от Cresset Wealth Advisors 
Очаква се печалбите за второто тримесечие да скочат с повече от 64% в сравнение със същия период преди година, сочат 
прогнозите, събрани от FactSet. Ако компаниите отговорят на тези високи очаквания, то растежът ще бъде най-високият от 
последното тримесечие на 2009 г., когато пазарът се възстановяваше от световната финансова криза. 
Във вторник загуби регистрираха акциите, свързани с отварянето на икономиката, като тези на Carnival Corp и United Airline 
поевтиняха съответно с 1,65% и 0,94%. Технологичните акции, от своя страна, отново се представиха силно, като цените на 
книжата на Tesla и Nvidia се повишиха с 4,38% и 2,31%. 
Акциите на Walt Disney поскъпнаха с 4,15% след премиерата на филма „Черната вдовица“, който прибра 80 млн. долара от 
местния боксофис, записвайки най-големия филмов дебют от началото на пандемията. Компанията също така обяви, че е 
генерирала още 60 млн. долара от продажбите на филма в Disney+. 
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Сезонът на отчетите ще бъде основният двигател на движенията на пазарите през идните седмици, като до момента 
сигналите са позитивни. Досега 66 от компаниите от S&P 500 са представили позитивни прогнози за второто тримесечие. 
Всички 11 сектора на индекса се очаква да запишат ръст. 
„Продължаващият импулс на печалбите трябва да подсили доверието на инвеститорите в възстановяването на фона на 
опасенията за забавяне на икономиката“, коментира Савита Субраманиан от Bank of America. 
Печалби в Азия 
Борсите в Азиатко-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения във вторник. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 напредна със 149,22 пункта, или 0,52%, до 28 718,24 пункта. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа ръст от 18,69 пункта, или 0,53%, до 3 566,52 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 6,83 пункта, или 0,27%, до 2 491,97 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng напредна с 448,17 пункта, или 1,63%, до 27 963,41 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi отчете ръст от 24,91 пункта, или 0,77%, до 3 271,38 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX200 се понижи с 1,4 пункта, или 0,02%, до 7 332,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,06 пункта, или 0,195, до 562,85 пункта. BGBX40 се понижи с 0,21 пункта, или 0,17%, до 124,29 пункта. 
BGTR30 напредна с 2,62 пункта, или 0,44%, до 602,11 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 157,21 пункта. 
 
√ UBS очаква рали на борсите след инжекция от 150 млрд. долара в китайската икономика  
Решението на Китай да намали размера на средствата, които банките трябва да държат като резерв, може да бъде добра 
новина за акциите на компании от няколко сектора, прогнозира инвестиционната банка UBS, цитирана от Си Ен Би Си. 
В петък Китайската народна банка обяви, че ще намали съотношението на задължителните резерви (RRR) с 50 базисни 
пункта за всички финансови институции. Новата мярка ще влезе в сила от 15 юли, като се очаква тя да доведе до 
освобождаване на ликвидност от 1 трлн. юана (154 млрд. долара) в икономиката. 
Резервите представляват сумите, които банките трябва да държат в касите си като процент от общите им депозити. 
Намаляването на дела на резервите ще увеличи средствата, които банките могат да отпускат на предприятията и 
физическите лица. 
„Мислим, че това намаление на RRR може да подобри нагласите на пазара в краткосрочен план и да подобри ликвидността 
на фондовите пазари“, коментираха анализатори от UBS. 
Печеливши и губещи 
В краткосрочен план този ход може да даде тласък на чувствителните към ликвидност сектори, като например 
космонавтиката и отбраната, информационните технологии и медиите, смятат UBS. 
Компаниите, които очакват високи печалби, също може да се представят добре, добавят от банката, визирайки 
производителите на електрически автомобили и батерии, както и новия енергиен сектор. 
Ралито на пазара обаче може да бъде краткотрайно на фона на опасенията за забавящия се икономически растеж в Китай, 
отбелязаха от банката. 
„Съкращението на RRR в известна степен подсили пасенията на акционерите, че икономическото възстановяване през 
второто и третото тримесечие на годината може да не е толкова добро, колкото се очакваше. Ние смятаме, че поради 
липсата на промяна в посоката на паричната политика, допълнителната ликвидност няма да доведе до дългосрочно рали 
на пазара“, казват от анализаторите. 
Според тях инвеститорите са притеснени от отслабващите темпове на икономическо възстановяване на Китай и това може 
да натежи върху банковия, застрахователния и потребителския сектор.  
 
√ МАЕ запази прогнозата си за растеж на глобалното търсене на петрол  
Международната енергийна агенция (МАЕ) запази прогнозата си за растежа на глобалното търсене на петрол през 2021 г. 
на 5,4 милиона барела на ден. Това се посочва в юлския доклад на МАЕ, който е бил прегледан от ТАСС. 
След два последователни месеца на спад през юни, търсенето на петрол нарасна с 3,2 милиона барела на ден до 96,8 
милиона барела на ден. "Силният икономически растеж, повишаването на нивата на ваксинация и облекчаването на 
мерките за социално отдалечаване колективно ще подкрепят по-голямото търсене на петрол през останалата част от 
годината", посочва енергийната агенция. 
През 2022 г. ръстът в търсенето на петрол, според прогнозата на МАЕ, ще възлиза на 3 милиона барела на ден, но агенцията 
отбелязва, че рисковете остават поради нарастващия брой случаи на коронавирусна инфекция в света. 
В същото време световните доставки на петрол през юни се увеличиха с 1,1 милиона, до 95,6 милиона барела на ден, на 
фона на нарастващото производство от страните от ОПЕК +. 
Ръст на петролните резерви в страните от ОИСР  
Запасите от петрол на ОИСР през май са се увеличили с 18,1 милиона барела, но въпреки това стойността им е била 75,8 
милиона барела под средното ниво през последните пет години. 
"Общите индустриални запаси на ОИСР са се увеличили с 18,1 милиона барела през май до 2,945 милиона барела, 75,8 
милиона барела под средното за периода 2016-2020 и 10,8 милиона барела под средното преди COVID, в периода 2015 -
2019", се уточнява в доклада. 
Миналия месец агенцията заяви в доклад, че МАЕ не изключва увеличение на резервите през май, но в същото време 
прогнозира продължаване на спада на търговските петролни резерви през юни. В доклада на МАЕ, публикуван през юли, 

https://tass.ru/ekonomika/11890507
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се казва, че според предварителните данни за юни промишлените запаси от нефт в САЩ, Европа и Япония са намалели с 
21,8 милиона барела. 
Запасите от нефт при краткосрочно съхранение са намалели с 23,7 милиона барела през юни до 83,4 милиона барела на 
ден, което е най-ниското ниво от февруари 2020 година. 
Повишено производство на петрол  
Страните от ОПЕК +, участващи в споразумението за намаляване на добива на петрол през юни 2021 г., увеличиха 
производството си с 500 хиляди барела на ден - до 40,9 милиона барела на ден, главно поради Саудитска Арабия, която 
съгласно споразуменията ОПЕК + връща намалените доброволно през февруари 1 милион барела. 
И така, Саудитска Арабия през юни увеличи производството на петрол до 8,92 милиона барела на ден от 8,54 милиона 
барела на ден през май. Но кралството все още преизпълнява целта си за намаляване на добива на петрол с 26%. Русия 
през юни произвежда 9,52 милиона барела на ден (през май - 9,53 милиона барела на ден), като е изпълнила условията 
на споразумението с 96%. 
Десет държави от ОПЕК през юни изпълниха споразумението със 123% от плана, а страните извън ОПЕК - с 97%. Държавите, 
участващи в споразумението ОПЕК+, постигнаха целите си за намаляване с 114% през юни. 
МАЕ отбелязва, че Саудитска Арабия е увеличила производството на петрол през юни с 380 хиляди барела на ден в 
сравнение с май 2021 г. и с 1,37 милиона барела на ден в сравнение с миналата година. В същото време докладът 
отбелязва, че потреблението на петрол в страната се е увеличило. 
През юли Саудитска Арабия, според МАЕ, може да увеличи производството на петрол с 580 хиляди барела на ден в 
съответствие със споразумението ОПЕК+ и възстановяване на производството след доброволно съкращаване.  
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на спад на вноса в Китай  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия  в сряда заради опасенията за бъдещото търсене на фона на данни, 
които показаха, че вносът на суров петрол в Китай през първата половина на годината е спаднал, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,04 долара, или 0,05%, до 76,45 долара за барел, след като във 
вторник поскъпна с  1,8%. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,12 долара, или 0,16%, до 75,13 
долара за барел, след като предходната сесия бе регистриран спад от 1,6%. 
Вносът на суров петрол в Китай е намалял с 3% от януари до юни в сравнение с година по-рано, което е първото подобно 
свиване от 2013 г. насам,. 
„Вносът намалява, тъй като нарастващите цени на суровия петрол влошиха маржовете на печалбата на рафинериите“, 
коментират анализатори от Euroasia Group. 
„Ако ОПЕК скоро не постигне споразумение за увеличаване на доставките, високите цени ще доведат до унищожение на 
търсенето в по чувствителните към цените пазари, особено Индия“, добавят те. 
Спор в рамките на Организацията на страните износителки на петрол и на техните съюзници, начело с Русия, известни като 
групата ОПЕК+, доведе до прекратяване на преговорите за увеличаване на доставките миналата седмица без да бъде 
постигната сделка. 
Междувременно източници, запознати с данните на Американския петролен институт, заявиха, че запасите от суров петрол 
на САЩ са намелели с 4,1 млн. барела през седмицата, приключила на 9 юли. Това ще бъде осми пореден седмичен спад. 
 
Cross.bg  
 
√ Предстоящи събития на 14 юли 
София. 

- От 9.00 часа в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски" вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие 
Международния научен семинар „Да преосмислим средата ни в един пост-ковид свят". 

- От 10 00 ч в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на служебното правителство. 
- От 9.30 часа в сградата на КНСБ ще се проведе кръгла маса на тема „Европейският стълб на социални права - 

напредък и инструмент за изпълнение". 
- От 10.00 часа в зала „Европа" на етаж 2 в сградата на КНСБ на площад „Македония" 1 ще се проведе кръгла маса 

на тема „Европейският стълб за социални права - напредък и инструмент за изпълнение", организирана от 
синдиката и Фондация „Фридрих Еберт". 

- От 10.00 часа в хотел „Вега" ще се проведе кръгла маса на тема „Автомагистрала „Рила" - свързаност, коридори, 
перспективи". 

- От 11.30 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 12.00 ч. в зала 604 („Георги Кирков") на ет. 6 на ул. „Позитано" 20 ще се проведе пресконференция на 

Дискусионен клуб за социална местна политика на тема „Грижата за децата - осигуряване на общински детски 
ясли и градини за всички деца и компенсации за всички неприети кандидатствали деца". 

- От 15.00 ч. в Института по полимери към БАН ще се проведе официално откриване на нов лабораторен комплекс. 
- От 17.00 часа във VIP залата на Централна гара на първи перон ще се състои подписване на споразумение за 

тристранно сътрудничество, касаещо железопътната връзка между Адриатическо и Черно море след тристранна 
среща на високо ниво с представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура", „Македонски 
железници - Инфраструктура" и „Албански железници". 

- От 21.00 часа в Националния исторически музей ще се състои концерт Любо Киров, група Сигнал и Васил Найденов. 
*** 
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Благоевград 
- От 9.30 часа в зала „22-ри Септември" ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет, на което 

новоизбраният кмет на Благоевград Илко Стоянов ще положи клетва. 
- От 17.30 часа в Зрителна зала при Културен дом НХК ще се проведе обсъждане на Проект на Правилник на работата 

на Фонд „Култура" на Общината. 
*** 
Русе 

- От 10.00 часа в зала „Свети Георги" на Областната администрация ще се проведе заседание на Областния съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. 

*** 
Сопот 

- От 17.00 часа на площад „Иван Вазов" ще се проведе обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие 
на община Сопот (ПИРО) за периода 2021-2027г. 

***  
Шумен 

- От 19.00 часа в двора на Музеен комплекс „Панчо Владигеров" ще се състои концерт на смесения хор „Проф. 
Венета Вичева". 

 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - План А: оставят депутатите на Слави сами да изберат правителството си. План Б: кабинет с мандата на БСП 
в. 24 часа - mаресва ли му на Бойко (Рашков) българите, не само Бойко (Борисов), да се страхуват от него? 
в. Монитор - Кресненското дефиле първо по пролята кръв на пътя 
в. Монитор - ИТН първи и в чужбина, взеха мандат от ГЕРБ 
в. Телеграф - Работниците повече от туристите на морето 
в. Труд - Има такъв народ, няма такъв кабинет 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Секции в чужбина нямали връзка с ЦИК с часове 
в. 24 часа - Половин милион на минимална заплата - 650 лв., а за издръжка са нужни 1378 лева 
в. 24 часа - Икономиката дръпна рязко, износът има 60% ръст за месец 
в. 24 часа - Язовирите пълни и в жегата, някои дори над 100% 
в. 24 часа - ОЛАФ: Проблем в България е, че при измами с европари не може да се съдят фирми 
в. Телеграф - Рашков привика Борисов на разпит 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Слави Василев, политолог: Кабинетът на малцинството е по-добър вариант за българската демокрация 
в. Монитор - Емил Карлов, учител по математика в СМГ: За добри резултати по математика трябва да хванеш детето от 
пети клас 
в. Телеграф - Карлос Контрера, председател на Комисията по транспорт в Столичня общински съвет: Паркоместата в 
центъра не са бащиния на никого 
в. Труд - Проф. Румяна Коларова, политолог, пред "Труд": Трифонов едва ли има илюзията, че ще направи правителство 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Слави и ГЕРБ имат 128 мандата. Нали и двамата са за мажоритарен вот? 
в. Монитор - Политическото его vs. избора на суверена 
в. Телеграф - Цинизъм от окопите 
в. Труд - И резултатите от изборите като дежа вю 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва 

- Разделителните линии в политиката - ще успее ли проектокабинетът на Слави Трифонов - анализ на бившите 
парламентаристи Станимир Илчев и Михаил Миков. 

- Следизборни сметки и конституционни казуси - за първия мандат и съставянето на кабинет - проф. Пламен Киров 
и доц. Наталия Киселова. 

- Прогнозите на КНСБ - поскъпват ли основните продукти и как се отразяват цените на семейния бюджет. 
- Защо Българският лекарски съюз се противопостави на Здравната каса, заради проверките на лечението на болни 

от ковид. Позицията на съюза - гост в студиото д-р Иван Маджаров. 
- След първото класиране, кои са най-желаните паралелки след 7 клас. 
- Разбит път чупи колите на пловдивчани - има ли решение за натовареното Рогошко шосе, за което от години 

алармират шофьори и работещите в района. 

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

