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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Nova News 
 
√ Васил Вeлев: Нужен е диалог за реализация на непопулярни мерки и реформи 
Димитър Манолов: Надявам се Борисов да подкрепи предложеното от ИТН правителство  
"Легитимността на тази власт не е особено убедителна, ако съдим по избирателната активност", това каза в предаването 
"Денят на живо с Наделина Анева" по NOVA NEWS Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа". 
Той сподели, че гледа да възприемам случващото се от комичната му страна, но се надява се Бойко Борисов да подкрепи 
предложеното от Слави Трифонов правителство. За него управление с 65 народни представители е трудна задача. 
Според него от сегашната ситуация и неуспех на управлението попарата ще я сърба народът. 
"Някои хора от предложеното правителство са с акъла си, но за другите разбирам, че най-голямото им достойнство е, че 
знаят чужди езици, което не може да се разглежда като някакво особено достойнство", отбеляза още президентът на КТ 
"Подкрепа". 
Той смята, че в програмата на "Има такъв народ" всичко е насипано без определен ред. 
"Присъствието на Николай Василев може да ни ориентира за посоката, в която би вървял такъв кабинет, но това не е 
изговорено. Николай Василев е дялан камък, за всичко става, но нямам представа дали ще стане за първи", добави той. 
Димитър Манолов бе категоричен, че непременно трябва да се започне работа по бюджета за следващата година, 
актуализация на настоящия, състоянието с пенсиите, а основното, което е било пропуснато през изминалите седмици и 
агитация за засилване на ваксинацията. 
За Плана за възстановяване и устойчивост президентът на КТ "Подкрепа" предупреди, че всяко забавяне е лошо и може би 
е най-добре е служебното да го внесе, независимо колко е добър или лош проектът. 
В предаването Васил Велев, председател на АИКБ, изрази тревогата си от липсата на диалог, "Суверенът избра три и повече 
партии да го управляват, поради това има нужда от диалог, съгласие за непопулярни мерки и действия, които са отлагани 
от години", категоричен бе той. 
Според председателя на АИКБ инвестиционният климат у нас клони към нула и припомни, че 37 миларда евро са изтекли 
от страната, а са влезли само 13. За него съставянето на кабинет е нужно неотложно, за да извърши важни задачи. 
Сред предложените приоритети Велевв не вижда нищо за реформа в съдебната система, в енергетиката, зелената енергия, 
не се разбира каква ще е бизнес средата, данъчната тежест, регулациите. Няма и желание за комуникация, в рамките на 
която да се реши как да се провеждат реформите, за актуализация на бюджета, подготовка на бюджета за следващата 
година. 
Васил Велев заяви, че няма да коментира личности и министри от предложения кабинет, защото такова е било решението 
на УС на АИКБ. 
"Ако не се състави правителство от парламента, служебният трябва да внесе Плана в настоящия му вид, но по-добре е да 
има правителство, което да го доработи", изрази мнението си за Плана за възстановяване и развитие Велев. 
Относно влизането в еврозоната и приемането на еврото той заяви, че ние на практика сме го приели. А опасенията от 
фактическото му приемане са безпочвени. 
Вижте повече във видеото. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Съставянето на кабинет е неотложно 
Инвестиционният климат у нас клони към нула, заяви председателят на АИКБ  
"Cувeрeнът избрa три и пoвeчe пaртии дa гo упрaвлявaт, пoрaди тoвa имa нуждa oт диaлoг, cъглacиe зa нeпoпулярни мeрки 
и дeйcтвия, кoитo ca oтлaгaни oт гoдини", кaтeгoричeн бe прeдceдaтeлят нa AИКБ Вacил Вeлeв в прeдaвaнeтo "Дeнят нa 
живo c Нaдeлинa Aнeвa" пo NОVА NЕWS 
Cпoрeд нeгo инвecтициoнният климaт у нac клoни към нулa и припoмни, чe 37 милaрдa eврo ca изтeкли oт cтрaнaтa, a ca 
влeзли caмo 13. Зa нeгo cъcтaвянeтo нa кaбинeт e нужнo нeoтлoжнo, зa дa извърши вaжни зaдaчи. 
Cрeд прeдлoжeнитe приoритeти Вeлeв нe виждa нищo зa рeфoрмa в cъдeбнaтa cиcтeмa, в eнeргeтикaтa, зeлeнaтa eнeргия, 
нe ce рaзбирa кaквa щe e бизнec cрeдaтa, дaнъчнaтa тeжecт, рeгулaциитe. Нямa и жeлaниe зa кoмуникaция, в рaмкитe нa 

https://nova.bg/amp/news/view/2021/07/14/333602/%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D1%82%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
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кoятo дa ce рeши кaк дa ce прoвeждaт рeфoрмитe, зa aктуaлизaция нa бюджeтa, пoдгoтoвкa нa бюджeтa зa cлeдвaщaтa 
гoдинa. 
Вacил Вeлeв зaяви, чe нямa дa кoмeнтирa личнocти и миниcтри oт прeдлoжeния кaбинeт, зaщoтo тaкoвa e билo рeшeниeтo 
нa УC нa AИКБ. 
"Aкo нe ce cъcтaви прaвитeлcтвo oт пaрлaмeнтa, cлужeбният трябвa дa внece Плaнa в нacтoящия му вид, нo пo-дoбрe e дa 
имa прaвитeлcтвo, кoeтo дa гo дoрaбoти", изрaзи мнeниeтo cи зa Плaнa зa възcтaнoвявaнe и рaзвитиe Вeлeв. 
Oтнocнo влизaнeтo в eврoзoнaтa и приeмaнeтo нa eврoтo тoй зaяви, чe ниe нa прaктикa cмe гo приeли. A oпaceниятa oт 
фaктичecкoтo му приeмaнe ca бeзпoчвeни. 
 
24 часа 
 
√ 37 млрд. евро са напуснали страната в последните години  
През последните години 37 млрд. евро са изтекли от България, а са дошли обратно само 13 млрд. евро, заяви Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал пред "Нова нюз". Според него е притеснителна липсата на съгласие 
сред политическите сили по приоритетите, особено в областта на съдебната реформа, правната сигурност, сигурността на 
собствеността. 
"Ние сме на първо място в ЕС по дял на бюджетните разходи за сигурност и съдебна система спрямо в БВП - става дума за 
прокуратура та и следствието - допълни той. - В същото време сме на дъното по дял на разходите за здравна превенция и 
профилактика. За разлика от това по отношение на болничната помощ сме над средното ниво, тоест плащаме хората да 
боледуват, а не да не боледуват. В програмата не виждаме реформи в енергетиката и в зеления сектор." Според него 
България е най-бързо изчезващата нация в ЕС.  
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов допълни, че не знае колко пари са изтекли от страната в последните 
години, но знае, че 2 млн. българи вече са напуснали.  
"Ако продължаваме с такива реформи, не след дълго ще се питаме защо нямаме работна ръка и защо трябва да внасяме 
работници от Виетнам и Тайланд - уточни той. - Големите достойнства на някои кандидат-министри са, че знаят чужди 
езици. Ние с г-н Велев знаем от деца чужди езици и за мен това не е някакво особено достойнство. Това че някой бил 
работил в банка... не знам. Най-често сме неприятно изненадвани, но това е демокрацията." 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Фондът на фондовете с нов устав  
Правителството утвърди нов устав на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” известен като "Фонда на 
фондовете". Чрез новия устав се променя системата на управление, която от двустепенна става едностепенна и вече ще 
има само Съвет на директорите. 
Целта на промените е да се подобри бързината при вземането на решения за управлението на европейските средства, 
както и да бъдат намалени разходите за управление. 
За избора на членове на новия Съвет на директорите министърът на финансите ще проведе конкурс.  
 
√ ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите  
Централната избирателна комисия обяви окончателните изборни резултати и разпределението на мандатите в 46-ото 
Народно събрание. Партия "Има такъв народ" ще има 65 депутати, а ГЕРБ-СДС - 63. След разразил се скандал ЦИК взе 
решение да уважи заявеното от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов желание да не бъде обявяван за избран за народен 
представител. 
Парламентарната група на "БСП за България" ще бъде от 36-ма народни представители, на "Демократична България" - от 
34-ма, на ДПС – от 29, на "Изправи се! Мутри вън!" - от 13. 
Броят на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ е 35 201. Няма избрани независими 
кандидати. 4-процентната бариера за влизане в парламента е 109 266,8 гласа.  
В решението на ЦИК е и разпределението на мандатите на партиите и коалициите по многомандатни изборни райони. 
Първоначално комисията отказа да уважи заявлението на Бойко Борисов, но след прегласуване в крайна сметка беше 
взето решение той да не бъде обявен за депутат.  
Също след прегласуване такова решение беше взето за Илко Стоянов от листата на партия "Има такъв народ" в първи 
изборен район-Благоевград, избран за кмет на община Благоевград.  
ЦИК одобри и заявленията да не бъдат обявени за избрани за народни представители на Николай Колев от листата на ДПС 
от 27-и изборен район Старозагорски и за Григор Горчев от листата на ГЕРБ-СДС от 15-и изборен район Плевенски.  
Председателят на ЦИК Камелия Нейкова благодари на колегите си за усилената работа. 

https://bnr.bg/horizont/post/101498517/noviat-kmet-na-blagoevgrad-polaga-kletva
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√ Министерството на земеделието с пореден опит да реши проблемите на биорегистъра  
Министерството на земеделието ще направи пореден опит да реши проблемите на биорегистъра. Идеята е да се опростят 
системите , за да се улесни работата с него. 
Регистърът беше въведен, за да се знае колко и кои са биопроизводителите у нас. Още от създаването си обаче той 
генерира повече проблеми, отколкото решения. 
Миналата година проблемите с биорегистъра станаха аргумент за уволнението на един от тогавашните заместник-
министри. 
Към момента регистърът е изграден от множество системи, които затрудняват както биологичните производители, така и 
служителите на министерството и Държавен фонд "Земеделие", обясни настоящият заместник-министър на земеделието 
Явор Гечев. 
Това води до голям процент грешки и затруднения при въвеждането и администрирането на данни. С днешна дата 
активните договори в биологичния регистър са 5100. 
Само от началото на годината са прекратени 1300 договора. Основната причина за това е нежеланието на производителите 
да продължат ангажиментите си за биологично земеделие. 
 
√ Проф. Минасян: Идеята за приватизиране на ББР е форма на първосигнална реакция  
Интервю на Снежана Иванова с Гарабед Минасян в предаването ''12+3'' 
"Идеята за приватизиране на ББР е форма на първосигнална реакция на хора, които стоят настрани от основната 
проблематика. Такива банки съществуват в света". Това заяви пред БНР проф. Гарабед Минасян от Икономическия институт 
на БАН.  
Според него проблемът с ББР не е толкава в управлението на банката, колкото в собственика ѝ, който е държавата: 
"Досега собственикът гледаше на банката като на някакво оборотно място за смяна на хора, които са оценяване като добри 
за конкретното управление".  
По думите му има поне два аргумента, които говорят за продължаването на функционирането на ББР. 
"Визията на държавата за кредитна политика се осъществява с държавната ББР. На второ място - съществуването на ББР 
се свързва с определен тип междудържавни отношения. Директно междудържавно финансиране не е предпочитана 
версия. Такъв вид помощи минават през такъв тип банки за развитие, за да отидат средствата при точно указани условия 
за финансиране на конкретен тип дейности". 
Интервюто на Снежана Иванова с Гарабед Минасян в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Транспортният министър дава старт на ремонт на жп участъка Елин Пелин – Вакарел  
Министърът на транспорта Георги Тодоров ще даде старт на ремонта на железопътния участък Елин Пелин - Вакарел. 
Трасето е с дължина 20 км и е част от по-голямата модернизация на железния път между Елин Пелин и Костенец. 
В реконструкцията на отсечката до Вакарел ще бъдат инвестирани близо 500 милиона лева по линия на Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. 
Дейностите включват изграждане на 7-километров тунел с две тръби, най-дългият, строен досега у нас. 
 
√ Обсъжда се магистрала "Рила"  
Възможностите за възобновяване на проекта за изграждане на магистрала „Рила“ обсъдиха експерти по пътно 
строителство заедно с представители на Регионалното министерство, Пътната агенция и Столичната община. Участниците 
в дискусията се обединиха около заключението, че магистралата е нужна на страната, защото осигурява допълнителна 
транспортна свързаност, ще допринесе за икономическото развитие на Югозападния региони и е стратегически важна като 
част от Коридор №8 . 
Магистрала „Рила“ ще свързва три други магистрали – „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“ като идеята е тя да започва от 
граничния пункт „Гюешево“ на границата със Северна Македония и да премине през Кюстендил, Дупница, Самоков, като 
при яз. "Искър" се разделя в две направления – към „Хемус“ и към „Тракия“, каза бившият министър на транспорта Петър 
Мутафчиев.  
От друга страна магистралата ще представлява и далечен обходен маршрут на София, което ще облекчи трафика по 
околовръстното шосе на столицата, добави зам.-кметът по транспорта Кристиян Кръстев.  
Трасето е с дължина около 100 км и е с предполагаема стойност между 4 и 5 млн. евро на километър, а финансирането 
може да стане чрез публично-частно партньорство, уточни зам.-министърът на регионалното развитие Тодор Анастасов.  
 
√ „Зелени закони” организира работна среща за казуса със заменките на гори  
Гражданската инициативата „Зелени закони” организира  работна среща на тема „Защита на обществения интерес и 
природата в казуса със заменките на гори”. В дискусията ще се включат представители  на няколко министерства, на 
неправителствени организации и  на част от партиите, които ще влязат в новоизбрания парламент 
Според природозащитниците държавата загуби милиони от скандалните заменки на атрактивни гори, които продаде на 
ниски цени на неслучайни хора. 
Брюксел оцени това като незаконна държавна помощ, а преди две години агроведомството се закани да си върне 80 
милиона. Към момента държавата не само не си връща, а и плаща стотици хиляди левове по дела за заменките. 
„Бюджетът за бензина на горските инспектори в момента трябва да го плащаме на частни фирми, които се чувстват 
ощетени от заменките. Ние не знаем тепърва какви разходи ще дойдат от другите сто дела, които се водят за заменките, 

https://bnr.bg/post/101498830/prof-minasan-ideata-za-privatizirane-na-bbr-e-forma-na-parvosignalna-reakcia
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супер скандално е“, каза пред „Хоризонт“ директорът на агенцията по горите Александър Дунчев и обясни, че така 
наречените заменкаджии печелят делата със съдействието на вещи лица в съда. 
„Гори са били оценявани преди години за по 10 лева на квадратен метър, после те са били препродавани от новите им 
собственици за по 100 лева или повече. В момента вещите лица казват в съда, че нито са десет лева реалните цени, нито 
сто лева, а пет лева“. 
Според Дунчев единственият шанс е политическо решение, което да доведе до доброволно връщане на земите. 
 
√ България е в предприсъединителен период за ЕКА  
Интервю на Диана Дончева с Георги Желев в предаването ''Преди всички'' 
"В сегашните времена всичко е възможно, необходимо е политическа воля и финансови средства, но ако искаме като 
членове на Европейския съюз да използваме възможностите на Европейската космическа агенция за обучение на 
астронавти, е необходимо ние да станем първо пълноправни членове на тази агенция и след това български граждани 
могат да кандидатстват за работа в агенцията", каза за БНР Георги Желев, директор на Института за космически 
изследвания на БАН. Той коментира предложението на лидера на партия "Има такъв народ" Слави Трифонов да изпрати 
български астронавти в космоса, заедно с астронавт от Северна Македония. 
По думите му в момента България е в предприсъединителен период за приемане в Европейската космическа агенция, 
който продължава 5 години. 
"В зависимост от политиката и доказаните компетенции от страна на България, той може да се удължи с още 5 години и 
съответно да се предложи влизане и ставане на пълноправни членове", допълни в предаването "Преди всички" проф. 
Желев. 
Според него би трябвало да се направи разграничение между изпращането на астронавти за научни изследвания и полет 
до космоса с цел туризъм. 
"Астронавти също можем да пратим, но това изисква не само физическа подготовка, но и научна програма, научни задачи, 
които те трябва да изпълнят". 
Европейската космическа агенция досега е одобрила 36 проекта, от тях 13 са спечелени от Института за космически 
изследвания на БАН.  
Повече можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Виненият туризъм е целогодишен и дава познания, култура и емоции  
Красимира Кодукова разказва за винения туризъм 
На винен туризъм може да има някакво опиянение, но целта не е човек да се напие. У нас този вид туризъм се заражда 
още през 90-те години, когато винпромите отварят избите си първо за специалисти – сомелиери или производители от 
чужбина. През този век се отварят и малки български изби, и то за туристи в тази област. 
Това разказа пред Радио София Красимира Кодукова от Winetours.bg. 
Бумът настъпва след 2010 година, когато има и изби, финансирани от европроекти. 
Всъщност виненият туризъм е най-добрият начин да продаваш на място и да популяризираш продукцията си. 
Той е целогодишен и включва още посещения на винени изложения и фестивали, на лозови масиви, винени пикници. 
По думите на Кодукова виненият туризъм на дава само вкус и аромат, а и информация, култура, емоции, с него откриваме 
собствените си фаворити, научаваме подходящите съчетания с храни, опознаваме местните сортове. 
Чуйте целия разговор с Красимира Кодукова. 
 
√ Полети от Москва до София, Варна и Бургас всеки ден от 24 юли  
От 24 юли Русия увеличава броя на редовните полети до  редица страни, сред които и България. 
До София,  Варна и Бургас полетите от Москва се увеличават от 4 до 7 в седмицата, а от Санкт-Петербург- те стават четири 
до трите дестинации у нас.  
От Екатеринбург до Варна с ща се лети един път седмично. 
 
√ Авиокомпаниите не харесват плана на Брюксел за нови данъци  
Международната асоциация за въздушен транспорт заклейми плана на Европейската комисия за прогресивно въвеждане 
на данък върху авиационното гориво за полетите в рамките на Евросъюза, предава "Ройтерс". 
"Авиокомпаниите са решени да допринесат за декарбонизацията. Не се нуждаем нито от убеждаване, нито от наказателни 
мерки," заявиха от асоциацията. 
Предложенията, изложени днес в Брюксел, трябва да бъдат одобрени от всичките 27 страни-членки, за да влязат в сила. 
Освен облагането на керосина, те съдържат и план за постепенно увеличаване на дела на биогоривата, използвани в 
авиацията. След 2026 година авиокомпаниите ще бъдат принудени да плащат повече за въглеродните емисии. 
Планът на Еврокомисията за постигане на въглеродна неутралност предвижда и ускоряване на прехода към 
електромобили, като на практика забранява новите коли, движещи се с дизел и бензин, след 2035 година. 
От Европейската асоциация на автомобилните производители окачествиха предложението като "нерационално". 
 
√ Всички нови коли в ЕС след 2035 г. - с нулеви емисии  
Всички нови коли в ЕС, регистрирани след 2035 г., ще бъдат с нулеви емисии. Това предвижда огласеният вчера от 
Европейската комисия пакет „Адаптиране към цел 2055-а“. 

https://bnr.bg/horizont/post/101497593/slavi-trifonov-itn-nama-da-pravi-koalicii-shte-predloji-svoi-kabinet
https://bnr.bg/horizont/post/101497593/slavi-trifonov-itn-nama-da-pravi-koalicii-shte-predloji-svoi-kabinet
https://bnr.bg/post/101498684/balgari-e-v-predprisaedinitelen-period-za-priemane-v-evropeiskata-kosmicheska-agencia
https://bnr.bg/post/101498569/vineniat-turizam-e-celogodishen-i-dava-kultura-i-emocii
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Част от мерките са във връзка с борбата срещу вредни емисии в автомобилния транспорт и са допълнение към търговията 
с емисии. Преходът към мобилност с нулеви емисии включва намаляването на емисиите на въглероден диоксид за коли и 
ванове с 55 на сто до 2030 г. и със 100 процента до 2035 г. 
За тази цел водачите ще трябва да разполагат с надеждна мрежа за зареждане на автомобилите си в цяла Европа, се 
посочва в документа. 
 
√ Испания ще получи над 81 млрд. евро от Брюксел по Механизма за възстановяване и устойчивост  
Испания ще получи 81 606 700 000 евро директна помощ от Брюксел по линия на Механизма за възстановяване и 
устойчивост, след като планът, предоставен от правителството, получи във вторник одобрението на Съвета по 
икономически и финансови въпроси (ECOFIN). 
От всичките държави членки на ЕС само Италия (81 740 600 000 евро) ще получи повече средства за преодоляване на 
последствията от пандемията от Covid-19. Още от кореспондента ни Маргарита Ралчева. 
Третата държава е Франция с близо 44 милиарда, а четвърта е Германия с 29,603 милиарда евро. В тези суми влизат и 
средствата, отпуснати по линия на помощта за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-
EU), и на други европейски програми и фондове като „Хоризонт 2020“, InvestEU, развитието на селските райони и Фонда 
за справедлив преход. 
Испания ще получи първите 9 милиарда още този месец, а до края на година се очакват още 10 милиарда. 
През 2022 година са планирани да бъдат изплатени 27 милиарда евро. Останалата част от средствата ще се получават през 
6 месеца в продължение на няколко години. 
Съгласно изготвения от правителството План за възстановяване, те ще бъдат инвестирани в 26 програми, сред които 
устойчива мобилност, рехабилитация на жилища, насърчаване на малки и средни компании, модернизиране на 
публичната администрация, развитие на селските райони и борба с климатичните промени. 
 
√ Меркел е на последно посещение като канцлер в САЩ  
Канцлерът на Германия Ангела Меркел е на последното си посещение във Вашингтон преди да се оттегли от политиката 
след парламентарните избори във федералната република в края на септември. Теми  на  разговорите ѝ с американския 
президент Джо Байдън са трансатлантическите отношения, Русия и Китай, но най-голям интерес предизвиква бъдещето 
на газопровода „Северен поток 2“. 
Като „ключова за бъдещето“ определи говорителката на Белия дом Джен Саки визитата на Ангела Меркел. 
Сянка върху възраждането на трансатлантическите отношения хвърля проектът „Северен поток 2“ за пренос на руски газ 
към Германия. 
Президентът Джо Байдън твърди, че той е „лоша сделка“ заради опасността от задълбочаване на зависимостта от Русия. А 
за Германия става дума само за бизнес отношения. Външният министър Хайко Маас, който подготвя канцлерската визита, 
заяви: 
„През последните седмици работихме усърдно и мисля, че сближихме позициите си по много въпроси. Но дали ще има 
пробив при посещението на канцлера, не мога да кажа“. 
Противник на газопровода е и Украйна, която се опасява да загуби приходи за хазната, ако бъде лишена от ролята си на 
транзитна държава за руския газ към Европа. 
Неслучайно украинският президент Володимир Зеленски посети Берлин дни преди Меркел за замине за Вашингтон с 
искане на гаранции за сигурността на страната си. От разговорите в Белия дом се очаква да стане ясно, дали спорният 
газопровод „Северен поток 2“ ще разполага с възможност за спиране на преноса на газ, ако Русия прекрати транзита през 
Украйна. 
 
Club Z 
 
√ До 2027 г.: с влак от София до Скопие. До 2030 г. - на море в Албания 
Първа среща между ръководителите на железниците на трите държави 
До 2027 година ще пътуваме с влак между София и Скопие, а след 2030-а ще можем да ходим и на море в Албания, защото 
транспортен коридор № 8 ще бъде изграден, каза пред журналисти в сряда инж. Красимир Папукчийски, генерален 
директор на ДП "НКЖИ". Тогава за пръв път се състоя тристранна среща на високо равнище с представители на 
Националната компания "Железопътна инфраструктура", "Македонски железници - Инфраструктура" и "Албански 
железници", на която се обсъди изграждането на транспортния коридор № 8. 
В нея са участвали генералният директор на ДП "НКЖИ" инж. Красимир Папукчийски, генералният директор на 
"Македонски железници" - Хари Локвенец, и Ани Дирмиши, изпълнителен директор на "Албански железници". Беше 
подписано споразумение за сътрудничество за създаване на общоведомствена група. Такава група България има със 
Република Северна Македония /РСМ/, която работи по проекта за тунела на Девебаир, който ще е връзката между 
граничните гари.  
НКЖИ подписва договор за 600 млн. лв. утре 
Говорим за Паневропейски коридор, който да отговоря на европейските изисквания, за да може да се използва от всички 
оператори на железопътната инфраструктура, а в България има 12 такива оператора, каза Папукчийски, цитиран от БТА. В 
Република Северна Македония и в Албания също се очаква да се явят частни превозвачи. 
По неговите думи, дейностите по коридора доста са напреднали, остава да се обсъди един участък между РСМ и Албания 
в близост до Охридското езеро, където ЮНЕСКО не разрешава строителство. Следващия месец се очаква трасето да бъде 

https://bnr.bg/horizont/post/101497938/merkel
https://bnr.bg/horizont/post/101497938/merkel
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изчистено, и през септември ще има нова среща на трите железопътни организации в Албания за работа по техническите 
спецификации на коридор №8. 
Дължината на транспортния коридор 8 е около 500 километра. Българската част е София - Перник, Радомир - Гюешево, 
където ние вече сме с финална разработка на участъка Радомир - Гюешево, със срок на изпълнение 2027 година. Тогава 
трябва да е готов и участъкът на Северна Македония до България. На наша територия има за изграждане 101 километра. 
Северна Македония има изпълнители от Скопие до Крива Паланка, като в момента има конкурс за изпълнител от Крива 
Паланка до Девебаир. Тунелът при Девебаир ще се строи съвместно от двете страни, повтори Красимир Папукчийски.  
Теренът на нашата територия е много тежък - с три тунела и 20 моста, за да се преодолява надморска височина, която 
генерираше наклон от 31 промила. Сега се гони по-малък наклон - от 13 промила, което е съгласно европейските 
изисквания, посочи Папукчийски. 
В трите държави са изградени около 150 километра от железопътната връзка. РСМ и Албания са осигурили заеми за 
проекта, а България разчита на финансиране от механизма на ЕС "Свързана Европа". За изграждането на нашата част от 
пътя са нужни 1.2 млрд. евро, каза Красимир Папукчийски. Само за участъка от Крива Паланка до Девебаир, където теренът 
също е много сложен, са нужни 500 млн. евро, добави той. 
Чисто професионално между трите администрации няма никакво напрежение - ние, като колеги железничари се 
разбираме, политическото напрежение не оказва влияние на работата и се надяваме да стигнем до правилния финал, каза 
Красимир Папукчийски. 
 
√ Щатската инфлация достигна нивата от 2008 г.  
Трети пореден месец на повишаване на цените 
Потребителите в САЩ са били изправени през юни пред трети пореден месец на повишаване на цените. Това дава ново 
доказателство, че бързото отваряне на икономиката в COVID пандемията подхранва отложените разходи за стоки и услуги, 
при много от които предлагането се оказва недостатъчно, предаде Асошиейтед прес. 
Потребителските цени са нараснали с 0,9 на сто миналия месец спрямо май и с 5,4 процента спрямо същия месец на 
миналата година. Това е най-рязкото ускоряване на годишната инфлация от юни 2008 г. 
Без силно променливите цени на петрола и газа, базовата инфлация се е повишила с 4,5 процента през изминалата година 
- най-силният растеж от ноември 1991 г. 
Ускоряването на инфлацията, което до голяма степен се дължи на бързото възстановяване на икономиката от рецесията, 
предизвикана от пандемията, засилва опасенията, че Управлението за федерален резерв (УФР) може да се почувства 
длъжно да започне да се оттегля от политиката си на ниски лихви по-рано от очакваното. 
Отварянето на икономиката даде възможност на потребителите засилено да пътуват, да посещават ресторанти и да 
пазаруват, след като цяла година избягваха тълпите. 
Масовото харчене на пари вдигна цените на ястията в ресторантите, облеклото и авиобилетите. Световният недостиг на 
полупроводници пък оскъпи силно покупката на нови и употребявани автомобили, което доведе и до поскъпване на 
колите под наем, пише БТА. 
Целта на УФР е инфлацията да превиши 2 процента за известен период, за да се компенсира фактът, че нивото й бе под 
този праг през по-голямата част от изминалото десетилетие. Централната банка все пак иска с времето инфлацията да се 
установи на средно ниво от 2 процента. 
 
Investor.bg 
 
√ Годишната инфлация в България се ускори до 2,7% през юни 
На месечна база тенденцията е обратна и НСИ отчете дефлация от 0,2% 
Темпът на годишната инфлация в България продължава да се ускорява - нивото ѝ за юни спрямо същия месец на миналата 
година е 2,7%, съобщи Националният статистически институт (НСИ). За сравнение, през май инфлацията на годишна база 
беше 2,5%, април – 2%, а през март - само 0,6%. През първите два месеца на годината дори беше регистрирана дефлация 
- съответно от 0,1% през февруари и 0,6% през януари. 
На месечна база инфлацията през юни е минус 0,2%, отчете НСИ. През май тя беше 0,1%, забавяйки се спрямо април, когато 
беше 0,7%. През март равнището също беше 0,1%. 
Инфлацията от началото на годината (юни 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 1,5%, а годишната инфлация за юни 2021 г. 
спрямо юни 2020 г. е 2,7%.  
Средногодишната инфлация за периода юли 2020 - юни 2021 г. спрямо периода юли 2019 - юни 2020 г. е 1%. 
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Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци 

 

 
 
Най-съществено покачване на цените през миналия месец има при жилищно обзавеждане, домакински уреди и 
принадлежности и обичайно поддържане на дома – увеличението при тях е с 0,7%; при ресторанти и хотели - с 0,6%; 
образование и транспорт - с 0,5%. 
Цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива растат с 0,3%; развлечения и култура - с 0,1%; алкохолни 
напитки и тютюневи изделия – ръст с 0,1%. 
През юни спрямо май има намаление в цените на стоките и услугите в съобщенията - с 1,1%; при потребителските групи 
при хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 1%; облекло и обувки - с 0,2%; 
Цените в здравеопазване и разнообразни стоки и услуги остават на равнището от миналия месец. 
През юни с по-ниски цени са следните хранителни продукти: други пресни плодове (череши и ягоди) - с 34,7%, зеле - с 
21,2%, картофи - с 18,6%, пипер - с 9,2%, зрял лук и чесън - съответно с 3,8 и 6,8%, домати - с 1,8%, шоколад и шоколадови 
изделия - с 1,8%, краставици - с 1,3%. 
През миналия месец се увеличават цените на кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 12,2%, олио - с 4,4%, 
маргарин - с 1,7%, яйца и маслини - с 1,4%, кафе и чай - с по 1,2%, сол - с 1,1%. 
През юни в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: цветарство и газ пропан-
бутан за ЛТС - с 2,6%, мобилни телефонни апарати - с 1,8%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати 
за почистване на дома) - с 1,5%, таблети и лаптопи - съответно с 2 и 0,6%, настолни персонални компютри - с 1,1%. 
През миналия месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: централно 
газоснабдяване - с 11,1%, метан за ЛТС - с 5,6%, прахове за пране - с 1,8%, хладилници - с 1,4%, дизелово гориво - с 1%, 
автомобилен бензин А95Н - с 0,9%, климатични инсталации - с 0,7%. 
През юни цените на лекарствените продукти и лекарските услуги са се увеличили съответно с 0,1% и 0,2%, а цените на 
стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец. 
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) 
Хармонизираният индекс на потребителските цени за юни спрямо май е 100%, т.е. месечната инфлация е 0%. Инфлацията 
от началото на годината е 1,7%, а годишната инфлация за юни е 2,4%. 
От НСИ припомнят, че средногодишната инфлация за периода юли 2020 - юни 2021 г. спрямо периода юли 2019 - юни 2020 
г. е 0,8%. 
Според ХИПЦ през юни спрямо май увеличение в цените на стоките и услугите в потребителските групи има при ресторанти 
и хотели - с 1,3%; домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0,6%; транспорт - 
увеличение с 0,5%; образование, жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0,4%. 
Статистиката отчита намаление при съобщения - с 1,1%; хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0,8%; облекло и 
обувки - с 0,3%; развлечения и култура - с 0,3%. Цените в здравеопазването, както и при разнообразни стоки и услуги 
остават на равнището от май. 
Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК) 
Индексът на цените за малката кошница за юни спрямо май е 99,6%, а от началото на годината е 101,2%. 
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През юни 2021 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се 
променили спрямо май както следва: хранителни продукти - намаление с 0,9%; нехранителни стоки - увеличение с 0,1%; 
услуги - остават на равнището от май. 
 
√ ОПЕК трябва да се адаптира към новата петролна реалност 
В картела настъпват различия относно справянето с пика в търсенето  
Тъй като промяната нахлува в петролната индустрия, западните компании най-накрая започнаха да осъзнават реалността 
на задаващия се преход към нисковъглеродна икономика. Сега страните производители на петрол от ОПЕК правят същото. 
Споровете в картела не са необичайни. Но скорошният неуспех на усилията за постигане на съгласие за увеличаване на 
производството изглежда малко по-различно. Между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) настъпи 
разрив, който представляваше риск най-малкото ОАЕ да напусне групата. Това повдига и въпроси относно способността на 
картела да запази дисциплината си и да стабилизира петролните пазари, докато енергийният преход набира скорост, пише 
Financial Times в редакционен материал.  
Последният сблъсък в ОПЕК идва само 15 месеца след предишния. Докато коронавирусът бушуваше в световен мащаб, 
Саудитска Арабия и нейният партньор в OПЕК+, Русия, набързо започнаха безразсъдна ценова война. Те обаче се оправиха 
и OПЕК+ договори безпрецедентно съкращаване на производството с 10 милиона барела на ден, за да подкрепи цените 
на петрола, доведени до исторически минимуми от сриващото се търсене. 
Още барели бяха пуснати бавно на пазара. Рияд и Москва предложиха месечно увеличение на производството от август 
до декември, намалявайки оставащата разлика. Те също така се опитаха да удължат сделката за доставки на OПЕК+ след 
планираното й изтичане през следващия април и до края на 2022 г. 
Но се появява напрежение за това как да се отговори на бъдещата пазарна динамика. Притиснати от активисти и 
акционери, големите западни петролни компании ограничават производство, за да намалят емисиите. Тъй като обаче 
малко е направено за намаляване на глобалното потребление на петрол, търсенето ще продължи да нараства в 
продължение на няколко години - отваряйки възможности за националните петролни компании да намалят разликата с 
предлагането - преди да започне да спада. Съзерцавайки приближаващия пик в търсенето, някои членове на ОПЕК 
предпочитат да увеличат приходите от петрол, докато могат, отколкото да оставят ресурсите в земята, рискувайки да ги 
превърнат в блокиран актив. 
ОАЕ разби редиците, като се противопостави на всяко разширение, което не включва преоценка на собствения им дял в 
производството. Емирствата казват, че квотата им, определена миналата година, е надхвърляла максималните им 
възможности за производство - така че е трябвало да намалят предлагането с по-голям дял от другите. ОАЕ инвестира 
милиарди долари в увеличаване на производствения си капацитет до близо 4 милиона барела на ден сега и планирани 5 
милиона в бъдеще. Абу Даби смята, че максимизирането на краткосрочното производство е жизненоважно за 
осигуряването на следпетролното му бъдеще - да плаща за рафинерии и нефтохимически заводи, които ще добавят повече 
стойност към добива на суров петрол и ще финансират диверсификацията извън петрола. Някои други членове на ОПЕК, 
като Ирак, също биха се радвали да отворят крановете сега. 
Различията може да са по-малко ярки, отколкото изглеждат. Саудитска Арабия подкрепя контролирано увеличение на 
производството, за да гарантира, че цените няма да скочат с възстановяването на световната икономика и плаши страните 
потребители да преминат по-бързо към възобновяеми източници. Но Саудитите искат цените да са достатъчно високи, за 
да напълнят държавната хазна и да насърчат инвестициите за задоволяване на търсенето преди пика, страхувайки се, че в 
противен случай може да се стигне до свиване. Страната увеличава собствения си максимален капацитет от 12 на 13 млн. 
барела дневно. Търканията на Рияд с Абу Даби надхвърлят добива на петрол. Но позволяването на производствената база 
на ОАЕ да бъде повишена може да доведе до разтурването на цялата сделка, тъй като Русия, Ирак и други страни, които 
се стремят да повишат производството, ще изискат същото. 
След първоначалното си препъване OПЕК+ реагира ефективно на миналогодишната криза, която въпреки дълбочината си, 
както отбеляза неотдавна главният икономист на BP Спенсър Дейл, се оказа видът краткотраен шок в търсенето, с който 
разширеният картел е най-подходящ да се справи. Устойчив спад в търсенето, успоредно с преминаването към нетни 
нулеви въглеродни емисии, би дал на някои членове на ОПЕК по-голям стимул да увеличат дела си, отколкото да 
стабилизират пазара. Това е предизвикателство, което картелът може да намери за по-сложно. 
 
БНТ 
 
√ Радев обсъди японските инвестиции в България с посланик Хироши Нарахира  
Увеличаването на японските инвестиции в България е възможност за развитието на качествено нов модел на отношенията 
между бизнеса и институциите и бизнеса и обществото, както и за промяна на икономическата среда в страната. 
Това заяви президентът Румен Радев, който вчера се срещна на "Дондуков“ 2 с представители на Японско-българската 
бизнес асоциация. В срещата участва и посланикът на Япония у нас Хироши Нарахира. 
Държавният глава изтъкна последователните действия на президентската институция за постигането на нова динамика в 
икономическото и инвестиционно партньорство между България и Япония. Президентът Румен Радев проведе редица 
срещи с японския бизнес и институции при посещението си в Япония през 2019 г. по случай на интронизацията на 
император Нарухито. През 2020 г. на среща за насърчаване на инвестиционното сътрудничество между България и Япония, 
домакин на която беше българският президент, беше представена и инициативата за създаване на Японско-българската 
бизнес асоциация. 
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Румен Радев изтъкна огромния неизползван потенциал в отношенията между България и Япония и допълни, че страната 
ни цени високо предвидимостта и коректността на японските компании, които инвестират у нас. Държавният глава отличи 
и предимствата на страната ни за привличане на инвестиции: геостратегическо разположение, стабилни 
макроикономически показатели и качествен висококвалифициран човешки капитал. 
Посланикът на Япония у нас Хироши Нарахира приветства заложеният от българския държавен глава приоритет за 
засилено сътрудничество в областта на науката, образованието и иновациите в рамките на Инициативата "Три морета“. 
Компании от Япония имат интерес да инвестират в регионални проекти в сферата на "интелигентната“ транспортна, 
енергийна и дигитална свързаност в Източна Европа. 
"Без прогресивно образование и иновации в научноизследователска и развойна дейност не може да говорим за 
качествено партньорство в нито една област“, подчерта Румен Радев. 
Обща бе позицията, че най-важният фактор за привличане на инвестиции у нас и в региона е устойчивото развитие на 
бизнес средата. 
Председателят на управителния съвет на Японско-българската бизнес асоциация Владислав Михов благодари на 
държавния глава за подкрепата и заяви, че организацията ще подпомага както навлизането на японски фирми на 
българския пазар, така и на български компании, които да намерят свои търговски партньори в Япония. 
По време на разговора посланик Хироши Нарахира отбеляза динамично развиващата се стартъп екосистема в България и 
тенденцията млади българи да се завръщат със своите идеи и бизнес планове, които да реализират в страната си. 
Посланикът на Япония отправи покана за участие на български компании в Международно изложение, което предстои да 
се проведе през 2025 г. в Осака. 
 
√ Румен Радев: Подкрепям бизнеса, който създава висока добавена стойност  
Подкрепям бизнеса, който създава висока добавена стойност, повишава както качеството на инвестиционната 
среда, така и разкрива много повече перспективи пред младите и образовани хора в България. Това заяви президентът 
Румен Радев, който вчера разговаря на "Дондуков" 2 с новоизбрания председател на Конфиндустрия България Роберто 
Санторели. 
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за разширяване на българското присъствие на италианския пазар и 
развитието на икономическото сътрудничество между Италия и България, което индустриалната асоциация подпомага 
вече повече от 20 години. 
Държавният глава открои приноса на италианския бизнес към България не само с инвестициите в реалната икономика, но 
и заради много прогресивните отношения между бизнеса и държавата и между бизнеса и обществото, които този бизнес 
създава. 
По думите на президента, българската държава има своята отговорност за подобряване на качеството на образованието, 
здравеопазването, в усъвършенстването и създаването на качествена инфраструктура и следва да насърчи и инвестиции в 
развитието на човешкия капитал. 
"Важно е италианското общество и бизнес да бъдат убедени, че България е атрактивно място за инвестиции и ние 
можем да сме привлекателен партньор за дългосрочно развитие на бизнес", отбеляза още Румен Радев. 
Държавният глава изрази надежда и че по-тясното сътрудничество между институциите и представителите на бизнеса, 
които членуват в Конфиндустрия България, ще продължава да води към изсветляване на бизнес средата у нас. 
Роберто Сантoрели оцени високо перспективите пред икономическата среда в България, която е с благоприятни 
макроикономически показатели, насърчава чуждестранните инвестиции, предприемаческите инициативи и 
транснационалните партньорства. 
Той определи страната ни като един от най-големите търговски партньори на Италия, като по време на срещата беше 
отчетен и ръстът на италианските инвестиции в България, въпреки последиците, причинени от пандемията. 
 
√ Първа реакция след изборите и от президентството  
Първа реакция след изборите и от президентството. Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че България има нужда от 
стабилно правителство,което да продължи линията на служебния кабинет за връщане на държавността, законността и 
икономическото развитие. Йотова определи като "екзотично" предложението - настоящият служебен кабинет да стане 
редовен. 
Вицепрезидентът Илияна Йотова очаква в следващите дни да надделее разума и новият парламент да излъчи редовно 
стабилно правителство. 
"От правителство, което трябва да продължи линията на служебния кабинет за връщане на държавността, за 
законност и за правила, за икономическо развитие. Бяха направени първите стъпки, големите инвестиции, за това 
България да депозира своя План за възстановяване, да успее да го защити в ЕК. Предизвикателства, които далеч 
надхвърлят партийния егоизъм", посочи Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България. 
Убедена е, че това очакват и българските граждани. 
"Ако партиите отново се затворят в себе си и решат да отидат на трети вариант, т.е. на още едни избори през 
тази година, няма да бъдат разбрани от българския народ, в това съм убедена", заяви Илияна Йотова.  
Според Йотова нов служебен кабинет не е добър изход за България. А за идеята сегашното служебно правителство да стане 
редовно, каза: 
"Продължаваме с екзотичните предложения, но аз смятам, че всяка политическа формация, която е тръгнала към 
избори, трябва да си поеме отговорността и да бъде готова да съставя кабинет със своите експерти и виждания".  
Ниската избирателна активност да бъде сериозно анализира, призова вицепрезидентът. 
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"Дълбоко не вярвам, че машините ги спряха, че ги спря ваканцията, отиването на море. А се задава един друг голям 
въпрос - дали пък хората не намериха, за кого да гласуват", отбеляза тя. 
Илияна Йотова определи като фалшиви новини обвиненията на ГЕРБ, че президентът влиза в задкулисни игри с ИТН, а 
Бойко Рашков умишлено работи срещу ГЕРБ. 
 
√ Кабинетът одобри близо 1 млн. лв. за безплатна почивка на 2577 ученици  
Правителството одобри 997 850 лева за 2577 ученици, които заминават на лятна почивка по Националната програма 
"Отново заедно". Придружават ги 274 учители или други педагогически специалисти. Това са заявките, одобрени от 
Министерството на образованието и науката (МОН) до 30 юни т.г. вкл. 
Финансирането се отпуска по бюджетите на общините. Парите ще стигнат до училищата следващата седмица. Средствата 
се разпределят между 103 училища – 95 общински и 8 държавни. Те представляват 70% от заявената от училищата обща 
сума на базата на подадените формуляри. Останалите 30% ще се изплатят, когато в МОН се представи по електронен път 
сключеният договор с туроператор. 
Междувременно МОН получава много нови заявки за участие в „Отново заедно“. От 1 до 8 юли т.г. включително са 
одобрени още 238 училища с 6271 ученици и 664 ръководители на групи. След 8 юли т.г. до момента са поискали да се 
включат нови 140 училища. Техните документи се обработват в момента. За финансирането на тези пътувания ще има 
следващо постановление на Министерския съвет. 
За всеки участник в пътуването е осигурен шестдневен туристически пакет на стойност 500 лв. Офертата включва 
настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. 
Целта на програмата е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее изоставането в 
социализацията им заради неприсъственото обучение през последните две учебни години. Очаква се тя да помогне също 
за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност. 
Първият етап от кандидатстването по „Отново заедно“ продължава до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият за 
програмата бюджет от 15 млн. лв. не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново с до общо 165 участници 
до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит. 
 
√ Освобождават проф. Михаил Константинов от "Информационно обслужване" 
Дългогодишният ръководител на "Информационно обслужване" Михаил Константинов напуска държавното дружество 
през август. 
Това става ясно от обявление за свикване на извънредно общо събрание на 16 август с една единствена точка в дневния 
ред: освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на директорите - Михаил Михайлов Константинов и 
Валери Петров Борисов. 
И двамата са независими членове в борда на директорите и през февруари т.г., след проведен конкурс, са избрани за нов 
мандат, става ясно от публикация на сайта на транспортното министерство. 
Професорът по математика е известен като един от големите противници на машинното гласуване. За неговото 
отстраняване от ръководния пост на "Информационно обслужване", която обработва изборните протоколи, се заговори 
още с встъпването в длъжност на служебния кабинет. 
Министърът на транспорта и информационните технологии Георги Тодоров, който е принципал на дружеството, дори бе 
издал обява за провеждане на нов конкурс за представители на държавата в борда на директорите на "Информационно 
обслужване", но впоследствие я оттегли. 
Дружеството не е 100% държавно и 0,5% от капитала му се държи от множество дребни акционери. Затова и всяка кадрова 
рокада в ръководството трябва да се вземе с решение на Общото събрание. 
Проф. Михаил Константинов оглави "Информационно обслужване" през 2012 г. и с двегодишно прекъсване между 2014-
2015 г. е председател на борда на директорите до април 2021 г. В момента председател на съвета на директорите е Валери 
Борисов, а Константинов е член на съвета. 
 
√ Любомир Станиславов в "Бизнес.БГ": Безопасността на електромобилите ще бъде много голяма  
Нов инвеститор, нов завод за електромобили. Свежа инвестиция, която провокира и много скептични коментари. 
Компанията е от Германия, ще ползва базата на стария машиностроителен завод Балкан в Ловеч. Инвестицията е за 140 
милиона евро и след 2 години у нас ще бъдат произвеждани коли на всеки 15 минути. 
Оказва се, че извън добрата новина за разкрити нови работни места, технологията, която ще бъде интегрирана в новия 
завод, има общо с технологията, прилагана от гиганта "Тесла". Пробегът на колите ще е до 200 км, а те ще може да се 
зареждат дори и в обикновен контакт. Българската база ще е много по-голяма от завода на фирмата в Гърция, където само 
се сглобяват автомобили. 
Изпълнителният директор на компанията инвеститор Любомир Станиславов уточни в предаването "Бизнес.БГ", че при 
пълно натоварване този завод ще може да произвежда по един автомобил на всеки 10 минути, пробегът ще бъде до 240 
км и инвестицията най-вероятно ще надхвърли 140 млн. 
"Нашата цел в момента е основно да успеем да изградим този завод и той по най-бързия начин да може да заработи", 
каза той. 
По думите му в автомобилната индустрия в момента са случват три големи революции - първата са електрическите 
автомобили, втората са автономните автомобили, а третата революция е по-незабележима - "това е една невидима 
надпревара, при която автомобилните производители се опитват да преосмислят класическия автомобилен завод". 
Електромобилите ще се произвеждат по най-модерната технология. 
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"Тези коли са изработени почти изцяло от алуминий, цялата носеща конструкция е от алуминий, т. нар. 
пространствена рамка. Има и други производители, които ползват това нещо. Много леко и много здраво. Всъщност 
безопасността на тези автомобили ще бъде много голяма", коментира Станиславов. 
Тук голямото изобретение е, че университетът в Аахен е измислил процес, при който тази алуминиева рамка може да се 
завари само за 10 минути, докато до момента това е отнемало 40-50 минути - допълни директорът на компанията 
инвеститор. 
Първите сериозни разговори по сделката са проведени в края на март. Ще се използва територия на завод Балкан, но няма 
да се ползва никаква част от базата. Това е проект на зелено, който стартира на зелена площадка и всичко ще бъде 
изградено отначало. 
Вижте още от разговора във видеото. 
 
√ Предимства на новото онлайн офис пространство  
Хоум офисът започна вече да трупа червени точки и негативи сред бизнес средите. В началото на пандемията да работиш 
от вкъщи изглеждаше удобно и удачно спасение в кризата, но колкото повече време минава, толкова повече минуси се 
натрупват - типичният хоум офис отесня, онлайн срещите не са достатъчни, за да държат служителите ангажирани. Спад в 
мотивацията и организацията. Именно затова у нас се появи първото високотехнологично споделено пространство в 
София. 
"Като добавим с това лошото качество на звука и продължаващите от преди Ковид дълги скучни презентации, в 
които хората правят нещо друго, докато някой говори безкрайно", обяснява Нина Проданова, CEO и основател на ITC. 
"Става прекалено скучна за нашите служители, ангажираността на хората с течение на времето намалява", коментира Явор 
Мраморенски, ръководител "Софтуерна разработка" във Fadata. "Това не е работната среда, която новото младо 
поколение, работна сила, ще търпят", допълва Нина Проданова. 
"И затова ние просто трябваше да намерим алтернативни начини", смята Явор Мраморенски. 
Алтернативата вече отвори вратите си. Едно място, което обещава работните срещи онлайн да са по-интересни дори от 
тези на живо. С помощта на специалисти, които обмислят всичко за срещата до последния детайл. 
"Това как да се направи сценарий на събитието, какви разнообразни елементи да има, така че хората да бъдат 
наистина ангажирани. Визуализации, сценарии на събития, презентаторски умения. Ние искаме да правим 
интеракция, взаимодействие между много участници", обяснява Нина Проданова. 
Много участници - на всеки три месеца Явор трябва да направи среща с твърде много участници от твърде далечни точки 
на Европа. 
"Около 130 човека в 5 различни локации в Европа", допълва Явор Мраморенски. 
Хоум офисът е опция - невъзможна. Но тук намерили своето място. 
"Първия път, когато бях в студиото, на практика наистина се почувствах като в телевизия. Отлично оборудвано с 
последния писък на техниката. Виждате в студиото ние сме разположили 4 камери, които ни дават различен профил 
на всеки един от участниците на място. Бързо разбрахме, че това е мястото, което носи иновативния дух, носи 
различната енергия и носи възможностите за бързо вземане на решения и изпълняването на задачи", обяснява Явор 
Мраморенски. 
Тук и гласуването по различните въпроси става бързо. И презентациите не са безкрайни. 
"Ние дори предпочитаме този модел на колаборация от тук насетне. Просто инструментите, които имаме и 
възможността за вземане на бързи и демократични решения, е много по-голяма, отколкото ако се съберем 130-150 
човека в залата", допълва Явор Мраморенски. 
Място за срещи, за обучения, за подкасти, за неща, от които бизнесът се нуждае, за да има щастливо работещи и можещи 
хора. И това не изключва нито една идея. 
"Предлагаме част от работните срещи да бъдат изнесени навън. Да правим разхождащи се, а защо не и бягащи, 
тичащи срещи", казва Нина Проданова. 
Защото тук няма правилен и неправилен начин. Има интересен и още по-интересен. И във всички тях прозира един съвет 
към бизнеса: 
"Да променят начина, по който взаимодействат и да берат плодовете от това", заключава Нина Проданова. 
 
√ 15-годишно момче от Родопите създаде софтуер, който решава матури  
15-годишно момче от родопското село Барутин създаде изкуствен интелект, който оценява чувствата в речта, а система от 
кодове намира правописните и пунктуационните грешки. Създател на онлайн платфорамата, наречена АзБуки.ML, е 
Радостин Чолаков, който учи в пловдивската Математическа гимназия. 
Ради, както го наричат всички, започнал да се занимава с разработка на софтуер още когато бил едва 9-годишен. 
Последният му проект е платформата АзБуки.ML,по която работил повече от година. 
АзБуки.ML е платформа за обработка на речта, която цели да даде на разработчици, компании и инструменти за 
работа с български език без да е нужно те самите да се занимават с невронни мрежи, а да могат директно да ги 
използват в собствените им продукти. Например един онлайн магазин може да си анализира коментарите за 
продуктите или един бод може да използва граматичния софтуер, за да разбира какво го питат, казва Ради. 
Платформата вече се използва за научни и демонстрационни цели в някои висши учебни заведения. 
В някои университети например, го разглеждат като пример за обработка на синтаксис на български език, допълва 
Ради. 
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По време на надграждането на продукта временно е бил спрян достъпът до него. Студентите от един университет са 
започнали да му звънят да пусне платформата ,защото правят изпит, казва Веселина Карапеева, директор на ОМГ "Акад. 
Кирил Попов". 
Ради е тествал платформата и като е задал задачи от Държавния зрелостен изпит по български език и литература, които са 
решени със 78% точност. 
Всъщност, стремежът на Ради е да използва и матурите да може да тества своето приложение, казва Мария 
Василева, учител по информационни технологии. 
Ради вече води и школа по програмиране в математическата гимназия. 
Просто виждам как той е някаква магия за тях и го гледат с интерес и искат да го догонват и достигат, допълва 
Василева. 
Ради не спира да работи дори и през лятото. 
Един мой ден минава в градината тук в село Барутин. Заставам под една ябълка и с лаптопа на коленете и  започвам 
да си програмирам почти по цял ден, обяснява момчето. 
Мечтата на 15-годишния програмист е да създаде собствена софтуерна компания. А до тогава ще продължи да 
експериментира, да мотивира и да увлича с примера си. 
 
Икономически живот 
 
√ ЦИК потвърди официално смущаващо ниската избирателна активност  
Официалните обобщени данни на ЦИК потвърждават много ниската избирателна активност на вота от 11 юли. 
Правото си на глас са упражнили 2 775 410 души, или 42.19% от имащите право на глас 6 578 716 български граждани. 
Смущаващо е падането под прага от 3 млн. избиратели, както и това, че на редовните избори през пролетта – когато 
пандемията върлуваше и страхът бе много голям, активността е с 8 процента по-висока. 
Някои анализатори коментират, че не туристическият сезон е причина за апатията, а известна липса на интрига, тъй като е 
било ясно, че позицията на ГЕРБ става все по-неблагоприятна. Друго обяснение е, че машинният вот също е отблъснал част 
от избирателите. 
 
√ Кабинетът одобри стратегия по заетостта - до 4% безработица през 2030 година  
Увеличаване на заетостта в България до 78,2% от населението между 20 и 64 години, а безработицата да не надвишава 4%. 
Това са част от целите, заложени в Стратегията по заетостта на България за периода 2021 – 2030 г., одобрена на днешното 
правителствено заседание. 
В документа се предвижда през следващото десетилетие работещите във възрастовата група 55-64 години да достигне 
70%, а младежите до 29 години, които нито учат, нито работят, да намалеят до 15% от населението на тази възраст. 
Междувременно излязоха данни на Евростат, според които през 2020 година 21.8 процента от младежите между 20 и 34-
годишна възраст в България нито работят, нито учат. 
Визията на стратегията е през 2030 г. заетостта в България да е на качествени и устойчиви работни места с достойно 
заплащане, здравословни и безопасни условия на труд и възможности за кариерно развитие. 
Дейностите за постигане на целите й са разделени в 11 групи. Те включват мерки за повишаване на качеството на работната 
сила според изискванията на икономиката; активиране на неактивните и неравноспоставените групи на пазара на труда, 
както и на отпадналите от училище. Предвидени са и дейности за повишаване на предлагането на работна сила чрез 
социално включване; провеждане на политика по доходите, помощите и обезщетенията за стимулиране на заетостта и 
активното поведение на пазара на труда и други, както и за осигуряване на равенство между жените и мъжете на пазара 
на труда и създаване на условия за съчетаване на личния и професионалния живот. 
Стратегическия документ включва и мерки за повишаване на търсенето на работна сила в икономически по-слабо 
развитите региони и за насърчаване на създаването на работни места в малки и средни фирми, социалната икономика и 
икономиката за опазване на околната среда. Предвидени са и дейности за стимулиране прилагането на новите форми на 
труд, подобряване на гъвкавостта и сигурността на работните места, както и за справяне с недекларирания труд и 
адаптиране на работните места и защита на работещите в условия на пандемия. 
В краткосрочен план, до 2024 г., целта е да се достигнат нивата на заетост на нива от 2019 г., в резултат от възстановяването 
на икономиката. 
Дългосрочните действия, до 2030 г., са свързани с ангажиментите на страната в областта на заетостта, произтичащи от 
изпълнението на Плана за действие на Европейския стълб за социалните права, за насочване на усилията на всички 
заинтересовани страни на пазара на труда към намаляване на безработицата и повишаване на икономическата активност 
и трудовия потенциал на работната сила в страната. 
Изпълнението на целите е обвързано и ще бъде подкрепено от Националната програма за реформи и програмите по 
Споразумението за партньорство и Националния план за възстановяване и устойчивост. Новата стратегия по заетостта е в 
съответствие и с Националната програма за развитие – България 2030. Тя ще се изпълнява чрез ежегодните Национални 
планове за действие по заетостта, в които се включва и финансирането на политиката по заетостта. 
 
√ КЗК спря започване строежа на газовата връзка със Сърбия  
Комисията за защита на конкуренцията не е уважила искането на „Булгартрансгаз“ да бъде допуснато за предварително 
изпълнение класирането на участниците в обществената поръчка за изграждане на газовата връзка със Сърбия. 



13 

 

Обществената поръчка е с предмет „Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите 
материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Междусистемна газова връзка България – 
Сърбия на българска територия“. 
Мотивът е четири подадени жалби от участници в конкурса срещу избора на изпълнител на инвестиционното проектиране 
– ДЗЗД “Кенпайп БГ” . 
В позицията си до регулатора държавната компания оспорва основателността на жалбите и иска разрешение за 
предварително изпълнение, което обаче комисията не позволява. 
От КЗК изтъкват, че възложителят „Булгартранстаз“ е бил длъжен да планира по такъв начин провеждането и възлагането 
на обществената поръчка, че да обезпечи своевременно задълженията си по подписаната на 17.05.2018 г. съвместна 
декларация между България и Сърбия относно изграждането на газовия интерконектор. 
От комисията обясняват още, че в случая не е налице неотложност за допускане на предварително изпълнение на 
решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, доколкото се касае за спиране на процедурата за 
един не толкова дълъг период от време предвид съкратените срокове за произнасяне по жалбата от страна на КЗК и ВАС 
(при евентуално обжалване). 
 
√ България сред икономиките в ЕС с най-голям разход на материали  
Вътрешното потребление на материали в икономиката на ЕС е около 13,4 тона на човек през 2020 г., с лек спад спрямо 
2019 г. (14,1 тона на човек). 
Неметалните полезни изкопаеми представляват половината от вътрешното потребление на материали (52%) през 2020 г., 
биомасата – почти една четвърт (24%), изкопаемите енергийни материали – близо една пета (18%) и металните руди – 5%. 
Информация се базира на данни за материалните потоци и производителността на ресурсите, публикувани наскоро от 
Евростат**. 
 

 
 
Анализът на вътрешното потребление на материали по категории показва относителното значение на различните 
материали и техния потенциал за повторна употреба, оползотворяване или рециклиране. С течение на времето моделите 
на потребление на тези материални категории се развиват по различен начин. 
От началото на хилядолетието вътрешното потребление на материали намалява от над 15,4 тона на човек до около 13,4 
тона на човек през 2020 година. 
Потреблението на биомаса остава доста стабилно през този период, за разлика от потреблението на метални руди и 
неметални минерали, които са силно повлияни от финансовата и икономическа криза от 2008-2009 г., докато 
въздействието на ковид кризата е по-умерено . 
Към 2020 г. потреблението на биомаса, метални руди, както и неметални минерали е около нивото отпреди 20 години. За 
разлика от това, потреблението на изкопаеми енергийни материали постепенно намалява през последните две 
десетилетия, отразявайки намалени емисии на CO2, със значителен спад през 2020 г. поради кризата с COVID-19. 
Нивото на вътрешно потребление на материали се различава значително в държавите-членки на ЕС: от 7 тона на човек в 
Италия до 31 тона на човек във Финландия. Вътрешното потребление на материали във всяка страна се влияе от 
природните дадености и ресурси, които могат да образуват важен структурен елемент на всяка икономика. 
Освен това потреблението на основните категории материали също варира в отделните държави-членки на ЕС. През 2020 
г. потреблението на неметални полезни изкопаеми варира от 2 тона на човек в Холандия до 23 тона на човек в Румъния. 
Разликите между отделните държави могат да бъдат резултат от различни нива на строителна дейност, плътност на 
населението и размер на транспортната инфраструктура като пътни мрежи. 
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Потреблението на биомаса също варира значително в ЕС: от тон на човек в Малта до 8 тона на човек в Ирландия и Дания. 
Икономиките с високо потребление на биомаса често са специализирани в производството на дървен материал 
(Финландия) или в някои животновъдни производства (Ирландия, Дания). 
В България потреблението на материали е доста над средното за ЕС – 19.881 тона на човек, което ни поставя на осмо място. 
У нас най-много се използват неметалните минерали – малко над осем тона на човек, изкопаемите горива (въглища) 4.29 
тона – на четвърто място в ЕС и металните руди 4.93 тона, по което сме трети в съюза. Биомасата се използва доста по-
малко в сравнение с останалите държави – 2.797 тона на човек годишно. 
**Агенцията уточнява, че вътрешното потребление на материали, съкратено DMC, измерва общото количество 
материали, пряко използвани от дадена икономика и се определя като годишното количество суровини, извлечени от 
вътрешната територия, плюс целия физически внос минус целия физически износ. Индикаторът DMC дава оценка на 
абсолютното ниво на използване на ресурсите и позволява да се разграничи потреблението, задвижвано от 
вътрешното търсене, от потреблението, задвижвано от експортния пазар. 
 
√ България между валутния борд и еврото  
Валутният борд държи изкуствено ниска цената на труда в България. Защо тогава именно хората с по-ниски доходи 
са за запазването му – и против еврозоната? 
Съществува една абсурдна теория за парите – че тяхното количество в икономиката е без значение. Например, ако имаме 
фиксирани количества блага и пари и по някаква причина количеството на парите намалее двойно, то не се е случило нищо 
сериозно. Благодарение на невидимата ръка, много скоро същото количество блага ще се разменя по нови номинални, но 
същите стари относителни цени. Заплатата по-рано е била 200 лева, сега е 100 лева – но какво от това, щом и хлябът преди 
е струвал 1 лев, а сега е 50 стотинки? 
Тази теория е обобщена от Мъри Ротбард така: „Няма значение какво е предлагането на пари. Всяко едно парично 
предлагане ще свърши работа.“ Ще си позволя да се усъмня в думите на професора в Университета на Невада в Лас Вегас. 
Те са сякаш извън времето и пространството и не държат сметка за най-малко два реални фундамента: 
1) Има хора и организации, които вече са натрупали значителен капитал и при намалено парично предлагане тяхната сила 
в икономиката и обществото опасно нараства; 
2) Ако паричното предлагане не бъде намалено едновременно в целия свят, едностранно намаляване на паричното 
предлагане ще позволи на субекти от чужбина да изкупят на безценица националната икономика – особено при фиксиран 
валутен курс. 
Това е ситуацията, която се наблюдава в България след въвеждането на валутния борд през 1997 г. Паричното предлагане 
бе рязко ограничено и страната е сред малкото, ако не единствена по-голяма юрисдикция в света, чиято валута не е фиатна, 
а гарантирана с валутни и златни резерви. Уникалната гаранция на стойността на българския лев би следвало да го оскъпи 
на международните пазари, на които по правило се търгуват фиатни пари – но това не се случва, тъй като разменният курс 
на лева спрямо еврото е фиксиран. 
С други думи, левът е подценен – вече четвърт век. Така повечето чужденци, които правят бизнес в и с България, сключват 
чудесни сделки. Със своите долари и евро, лири и йени те купуват в България повече, отколкото биха купили в своята 
страна, или в други страни. 
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Това не е въпрос просто на „ценово равнище“ – това е структурен, системен въпрос. Средното ценово равнище в България 
е двойно по-ниско от това в ЕС не защото в България няма търсене на блага, а защото вследствие на валутния борд у нас 
паричното предлагане е рязко ограничено. Съответно, у нас парите, изразени в стоки, са по-скъпи. Установява се хронично 
ниско общо ценово равнище. 
Това действително нямаше да е важен въпрос, както твърди Ротбард – стига да живеехме извън времето и пространството 
и ги нямаше факторите „натрупан капитал“ и „чужбина.“ 
Цените на стоките, услугите и най-вече на труда в България са ниски не по друга причина, а заради валутния борд. Това 
означава много неща, включително че валутният борд е: 

• Фактор, насърчаващ миграцията в чужбина на търсещи по-високо заплащане българи, тоест задълбочаващ 
демографската криза; 

• Фактор, насърчаващ по-високата чуждестранна собственост в българската икономика (според проф. Ганчо Ганчев, 
добавената стойност на чуждестранните предприятия е 33% от българския БВП спрямо 24% за ЕС); 

• Фактор, водещ до плащане на по-ниски заплати и съответно специализация на българската икономика в сектори 
с ниска добавена стойност;    

• Фактор, бетониращ влиянието на „куфарчетата с пари“ – червени, сини и т.н. 
Не е случайно, че Бари Айхенгрийн, един от най-авторитетните икономисти в САЩ, определя златния стандарт като „окови“ 
– а българският валутен борд е нищо друго, освен вариация на златния стандарт, действал в света в края на XIX и първата 
третина на XX век. Да си задължен да трупаш резерви от злато и чужда валута, за да пуснеш в обращение допълнително 
количество пари – дори в условията на дефлация, не е най-умното решение за една силно отворена икономика като 
българската. 
Още един щрих: плаващ валутен курс означава, че в лоши времена валутата на дадена страна ще поевтинява, в добри – 
ще поскъпва, и така ще смекчава ефектите от възходите и паденията в икономическата активност. Валутният борд при 
фиксиран валутен курс означава отказ от ценен стабилизационен механизъм. Това е все едно да се движиш по пресечен 
терен в автомобил без амортисьори. Възможно е, но не е приятно. 
Може да се изтъкнат още много негативи на българския валутен борд – например, несъразмерно големи валутни резерви 
и трудности при управлението им, както проф. Минасян обърна внимание в скорошна статия в „Икономически живот“. 
Също така, добре е да се сравни къде са днес икономиките на другите пост-социалистически страни без валутен борд – и 
къде е България. Прирастът на реалния БВП на човек от населението в България периода 1990–2018 г. отстъпва на този в 
Чехия, Полша, Унгария, Румъния, Албания и т.н. Оковите на валутния борд спират българската икономика: за близо три 
десетилетия тръгващата от по-висока база икономика на Унгария е нараснала със 150%, на Полша с 235%, на Румъния с 
260% – а на България със 105%. 
Дори Чехия, която към 1990 г. има равнище на БВП на човек от населението, което България успява да постигне едва през 
2008 г., за разглеждания период регистрира прираст на БВП от 115% (страните, тръгващи от по-висока база, по правило 
растат по-бавно). И забележете, по-слабият ръст на БВП в България е придружен със скок на неравенството, което 
потвърждава, че ограничаването на паричното предлагане там, където „парите вече са направени“, е рецепта за социална 
дезинтеграция. 
Именно на този фон следва да оценим перспективите на членството на България в еврозоната. България е в уникална 
позиция по отношение на паричния си режим: валутен борд, който носи безброй ограничения, свързани със загубата на 
паричен суверенитет. На практика, в еврозоната ще сме по-свободни по парични въпроси, отколкото сега. Ако влезем в 
еврозоната, еврото ще е в по-голяма степен българска валута, отколкото левът при валутен борд. 
Българският валутен борд следва да отиде в историята – ако не мислим единствено за политическия комфорт и богатството 
на малцината, а за пътя на един народ през вековете. 
Но за промяна на тъй вредната парична ситуация в България няма безкрайно много възможности. Може би можем просто 
да премахнем фиксирания валутен курс с промяна или отмяна на Закона за БНБ? Но коя ли ще е политическата партия, 
която ще го предложи и осъществи? Знаем, че тютюнопушенето е вредно и от него се умира – но също така знаем, че ако 
спре рязко цигарите, един възрастен заклет пушач ще е подложен на по-голям здравен риск, отколкото ако просто 
продължи. 
По същия начин, сковаващият българската икономика валутен борд е създал голяма зависимост от избрания път и 
разходите и щетите от неконтролираната му отмяна ще са големи. Днес някои популярни Фейсбук профили активно 
агитират и срещу еврозоната, и срещу борда – какво ли ще кажат, щом цената на българския публичен дълг скочи в пъти? 
Плашат ни, че с въвеждането на еврото цените щели да се повишат – така е, но ще се повиши и цената на труда. А без евро 
и без валутен борд, лихвите по кредитите за бизнеса и домакинствата ще направят същински овчарски скок заради 
нараснал валутен риск. 
Най-голяма политическа подкрепа има за „преливането“ на валутния борд в членство в еврозоната. Това е и най-
рационалният избор на България. Няма нужда да се казва, че еврозоната не е съвършеният валутен механизъм и тя няма 
да донесе цветя и бонбони на населението. Но спрямо сегашната ситуация с валутен борд, еврозоната ще е същинско 
освобождение. 
Възможно е и друго решение – модификация на сега действащия валутен борд, например премахване на абсурдната 
практика да се поддържат „резерви заради резервите“. Уместно е фискалният резерв на правителството и депозитът на 
управление „Банково“ да се извадят от баланса на управление „Емисионно“. Предлагам това от вече десет години – но 
предвид политическата среда, вече се разколебавам дали това е уместно. 
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Политиката е изкуството на възможното. За българската реалност, възможното днес решение е пълен напред към 
еврозоната. С повече късмет, до края на десетилетието това може да е факт и задушаващият като питон валутен борд, 
навремето въведен уж като временно решение, най-сетне ще отмине като страшен сън. 
Кой е против? На първо място, икономически интереси, които се боят от повече светлина: нямаше да се стигне до фалита 
на КТБ, ако за банковия надзор отговаряше ЕЦБ. (Гео)политически интереси, които са против интеграцията на България със 
Западна Европа. Вътрешни и чуждестранни бизнес интереси, които са доволни от ниската цена на труда. Както и от 
евтините активи, обезценявани от валутния борд – евтини недвижими имоти, земеделски земи, концесии за полезни 
изкопаеми, инфраструктура. 
Ще има сериозна опозиция срещу бързото влизане на България в еврозоната. На практика, ще има същата подмолна 
активност, която повлия на референдума за Брекзит през 2016 г. По ирония, на нея ще се поддадат именно тези, които са 
най-силно засегнати от сегашния валутен режим. „Искаме си български пари“, „като влезем в еврозоната ще ни ударят с 
по-нисък курс на лева към еврото“, „лоши политици ще ни изхарчат валутните резерви“, „ще фалираме като Гърция“, 
„Чехия и Унгария защо не са вътре“, „това е световен заговор на евреите“ – тези и много други аргументи вече се вихрят в 
публичното пространство. 
Объркващият момент във всичко това е, че еврозоната действително не е най-доброто място, за което икономисти и 
политици да агитират с чисто сърце. Но предвид наличието на валутен борд – и многократно демонстрираната политическа 
невъзможност за консенсус по обща рационална парична политика, България трябва да остави съмненията. 
А някой в сградата на площад „Александър Батенберг“ трябва да разкрие част от картите си: за да се осигури обществена 
подкрепа за еврото, някои истини за валутния борд в България най-сетне трябва да бъдат казани. 
 
Мениджър 
 
√ Поскъпване на храни и горива ускори годишната инфлация в страната  
Инфлацията в България е достигнала 2,7% през месец юни спрямо година по-рано, показват данните на 
Националния статистически институт (НСИ). 
В сравнение с месец май, инфлацията през юни е минус 0,2%. От началото на годината (юни 2021 г. спрямо декември 2020 
г.) инфлацията е 1,5 
Средногодишната инфлация за периода юли 2020 - юни 2021 г. спрямо периода юли 2019 - юни 2020 г. е 1,0%, отбелязват 
още от НСИ. 
 

 
 
През юни 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както 
следва: 
Увеличение 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,1% 

• транспорт - с 0,5% 

• развлечения и култура - с 0,1%; 

• образование - с 0,5% 



17 

 

•  ресторанти и хотели - с 0,6% 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,3% 

• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - с 0,7% 
Намаление 

• хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 1%; 

•  облекло и обувки - с 0,2% 

• съобщения – с 1,1% 
Без промяна в цените в сравнение с миналия месец 

• здравеопазване 

• разнообразни стоки и услуги 
През юни 2021 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: месо от едър рогат добитък - с 0,3%, 
пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - съответно с 0,9 и 0,2 на сто, кисели млека - с 0,1%, кашкавал - с 0,8%, яйца - 
с 1,4% маргарин - с 1,7%, олио - с 4,4%, цитрусови и южни плодове - с 0.8%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено 
цвекло) - с 12,2%, маслини - с 1,4%, гъби - с 0,5%, зрял боб - с 1,6%, леща - с 0,8%, захар - с 0,4%, сладолед - с 0,3%, оцет - с 
0,6%, сол - с 1,1%, кафе и чай - с по 1,2%, газирани напитки - с 0,1%, бира - с 0,4%, и други. 
През юни 2021 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло - с 0,3%, 
дърва за отопление - с 0,5%, готварски печки - с 0,3%, препарати за почистване на съдове - с 0,3%, други почистващи и 
дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) - с 1,5%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 2,6%, мобилни 
телефонни апарати - с 1,8%, телевизори - с 0,2%, настолни персонални компютри - с 1,1%, таблети и лаптопи - съответно с 
2,0 и 0,6 на сто, цветарство - с 2,6%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: 
материали за ремонт и поддържане на жилище - с 0,6%, централно газоснабдяване - с 11,1%, хладилници - с 1,4%, бойлери 
- с 0,1%, климатични инсталации - с 0,7%, прахове за пране - с 1,8%, велосипеди - с 0,5%, дизелово гориво - с 1,0%, 
автомобилен бензин А95Н - с 0.,9%, автомобилен бензин А100Н - с 0,7%, метан за ЛТС - с 5,6%, услуги по обществено 
хранене - с 0,5%, и други. 
През юни 2021 г. цените на лекарствените продукти и лекарските услуги са се увеличили съответно с 0,1 и 0,2 на сто, а 
цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени за юни 2021 г. спрямо май 2021 г. е 100 на сто т.е. месечната инфлация 
е 0 процента. Инфлацията от началото на годината (юни 2021 г. спрямо декември 2020 г.е 1,7%, а годишната инфлация за 
юни 2021 г. спрямо юни 2020 г. е 2,4% 
Средногодишната инфлация за периода юли 2020 - юни 2021 г. спрямо периода юли 2019 - юни 2020 г. е 0,8% 
Индексът на цените за малката кошница за юни 2021 г. спрямо май 2021 г. е 99,6 на сто, а от началото на годината (юни 
2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 101,2 на сто. 
През юни 2021 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 на сто от домакинствата са 
се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0,9%; нехранителни стоки - 
увеличение с 0,1; услуги - цените остават на равнището от миналия месец. 
 
√ ЕЦБ започва работа по дигитална версия на еврото  
Европейската централна банка обяви вчера, че започва работа по създаването на дигитално евро, предаде Си Ен Би Си. 
Решението идва в момент, в който все повече потребители се отказват от парите в брой. 
Очаква се проектът да отнеме две години, като идеята е да се създаде цифрова версия на единната валута, използвана от 
19-те страни членки на еврозоната. Въвеждането в употребена на обезпечената от централната банка обаче може да 
отнеме допълнителни две години след фазата на проектиране и разработване. 
„Минаха девет месеца, откакто публикувахме нашия доклад за дигиталното евро. В това време извършихме допълнителен 
анализ, потърсихме мнението на граждани и специалисти и проведохме различни експерименти, чиито резултати бяха 
обнадеждаващи. Всичко това ни накара да решим да увеличим скоростта и да стартираме проекта за цифровото евро“, 
заяви гуверньорът на ЕЦБ Кристин Лагард. 
„Нашата работа има за цел да гарантира, че в дигиталната епоха гражданите и фирмите ще продължат да имат достъп до 
най-сигурната форма на пари – пари, емитирани от централна банка“, добави тя. 
През март Лагард даде прогнозен график, според който пълното въвеждане на дигиталното евро ще отнеме именно четири 
години. В интервю за Блумбърг тя заяви, че това е „техническо начинание“ и че ЕЦБ „трябва да се увери, че подхожда 
правилно“.. 
Дигиталното евро ще позволи на потребителите да плащат по електронен път, без да са необходими банкноти и монети. 
То обаче ще играе роля на „разширение“ на съществуващата парична система, вместо да замести напълно кеша и да 
унищожи бизнеса на търговските кредитори. 
„Навлизаме в ерата на цифровите пари“, посочи в публикация във влог Фабио Панета, член на изпълнителния съвет на 
ЕЦБ. „Частните решения за цифрови и онлайн плащания носят важни предимства като удобство, скорост и ефективност. Те 
обаче носят рискове по отношение на поверителността, безопасността и достъпността и могат да бъдат скъпи за някои 
потребители“, отбеляза той 
Дискусиите за дигиталното евро започнаха, след като Facebook разкри плановете си да има своя собствена валута. 
Разговорите обаче бяха ускорени в известна степен от пандемията, тъй като все повече хора започнаха да купуват стоки 
онлайн. 
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„Пандемията от коронавирус показа колко бързо може да се случи подобна промяна. Това се отразява на начина, по който 
плащаме. Все повече купуваме онлайн, а ролята на парите като платежно средство намалява “, добави Панета. 
 
√ Германия очаква 14 млн. електрически и хибридни автомобили по пътищата си до 2030 г.  
Германия очаква да има 14 млн. електрически и и рlug-іn хибридни автомобили по пътищата си до 2030 г., предаде 
Блумбърг. 
Тази прогноза е с поне 40% по-висока от предходните изчисления, а оптимистичният ръст се дължи на повишението на 
продажбите на електрически автомобили, заяви икономическият министър Петер Алтмайер. Германия очаква още през 
юли т.г. да постигне една от първите си цели - по пътищата на страната да се движат  около 1 млн. електрически 
автомобила. 
„Това е много добра новина за защитата на климата и декарбонизацията“, каза министърът пред  жypнaлиcти в Бepлин, 
като добави, че това ще се отрази на потреблението на електричество.“ 
Германското правителство очаква нарастващите продажби на електрически автомобили да увеличат потреблението до 
655 тераватчаса до 2030 г. През 2018 г. то е било 568 тераватчаса, сочат данни на Международна агенция по енергетика. 
През последните месеци редица автомобилопроизводители представиха планове, според които повечето им продажби в 
Европа ще бъдат на електрически модели до края на десетилетието. Най-голямата европейска компания в сектора – 
Volkswagen, очаква 70% от продажбите на автомобили от едноименната марка да бъдат на електрически модели от 2030 
г. 
Миналата седмица Блумбърг съобщи, че Европейският съюз подготвя предложение, което предвижда всички нови коли, 
продавани в блока след 2035 г., да бъдат с нулеви емисии. 
 
√ Инфлацията в Обединеното кралство се ускори до 3-годишен ръст  
Потребителските цени във Великобритания нараснаха за втори пореден месец. Този изненадващ резултат поставя под 
въпрос позицията на Английската централна банка, че ръстъте временен, посочва Блумбърг. 
През юни инфлацията се е повиши с 2,5% в сравнение със същия период от миналата година, сочат данните на Службата 
за национална статистика (ONS). Това е най-висок ръст от август 2018 г., като средната прогноза на анализаторите, 
анкетирани от Блумбърг, бе за ръст на потребителските цени до 2,2%. 
Този скок засилва очакванията, че централната банка ще повиши основния си лихвен процент още следващата година. 
Резултатът идва само ден, след като стана ясно, че ръстът на потребителските цени в САЩ е достигнал 5,4%. 
Цените на храните, автомобилите втора ръка, ресторантите и горивата са се повишили през 2021г., след като предходната 
записаха предимно спад, като това допринася за изменението на инфлацията. Разходите за моторни горива са скочили с 
20,3% - рекорден ръст за повече от десетилетие. 
От ONS посочват, че хората търсят алтернативи на обществения транспорт и плащат повече. Глобалният недостиг на чипове 
забави производството на нови автомобили. През месец юни цените на употребяваните коли са нараснали с 4,4%. 
Тези ръстове бяха частично компенсирани от игрите, играчките и хобитата, при които цените спаднаха през тази година, 
след като предходната се повишиха. 
АЦБ прогнозира, че инфлацията, която бе едва 0,2% през миналия август, ще надмине границата от 3%. От централната 
банка обаче подчертават, че натискът върху цените ще бъде временен. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1835 долара  
Курсът на еврото днес остана стабилен над прага от 1,18 долара, под който вчера в даден момент премина, информираха 
германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се търгуваше за 1,1835 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1812 долара. 
 
√ Опасенията за инфлацията потопиха световните борси  
Основните индекси на европейските фондови борси записаха понижения в ранната търговия в сряда, след като нагласите 
на световните инвеститори се влошиха заради нарастващия инфлационен натиск и притесненията около 
разпространението на Делта варианта на коронавируса на континента, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,12 пункта, или 0,24%, до 459,84 пункта, след като завърши 
предходната сесия с нов връх. Туристическият подиндекс SXTP се понижи с 1,25%, следвайки поевтиняването на акциите 
на TUI с 5% на фона на информацията, че най-големият туроператор в света е отменил множество пътувания до август. 
Немският показател DAX  изтри 20,97 пункта от стойността си, или 0,13%, достигайки ниво от 15 768,67 пункта. Френският 
измерител CAC 40 се понижи с 12,5 пункта, или 0,19%, до 6 545,97 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира спад от 31,78 пункта, или 0,45%, до 7 092,94 пункта, след като 
инфлацията в Обединеното кралство достигна 2,5% през юни спрямо година по-рано, достигайки най-високото си ниво от 
август 2018 г. 
„Нарастващата инфлация във Великобритания вероятно ще усили обхванало глобалните пазари чувството на безпокойство 
относно влиянието на по-високите цени върху икономиките по света“, коментира Сузана Стрийтър, старши инвестиционен 
и пазарен анализатор в Hargreaves Lansdown. 
„Въпреки че повишението се дължи до голяма степен на необичайно ниското ниво на цените през миналата година поради 
пандемията, изглежда в момента протича и истинска инфлация на цените“, добави тя. 
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Инвеститорите бяха подложени на натиск още вчера, след като стана ясно, че инфлацията в САЩ е нараснала повече от 
очакваното през юни. Това накара редица търговци да вземат предвид в оценките си по-бързо от прогнозираното 
повишаване на лихвените проценти на Фед. Фокусът на пазарите е върху предстоящото по-късно днес изслушване на 
председателят на централната банка Джером Пауъл пред Конгреса. 
През последните седмици представители на Европейската централна банка заявиха, че няма да премахнат мерките за 
подкрепа преждевременно, тъй като икономическото възстановяване все още е в ход. 
Междувременно акциите на германската модна къща  Hugo Boss скочиха с 3,29%, след като компанията прогнозира ръст 
на приходите за тази година с между 30% и 35%. 
Цената на книжата на италианската група за луксозни стоки Brunello Cucinelli сe повиши с 0,19%, след като компанията 
повиши прогнозата си за продажби през 2021 г. за втори път от началото на годината. 
Акциите на Lufthansa поевтиняха с 1,19%, след като германската авиокомпания заяви, че броят на нейните пътниците в 
момента е на около 40% от нивата преди пандемията, като целта й е да той да достигне 60-70% до края на годината. 
Загуби в САЩ  
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения във вторник на фона на по-силната от 
очакваното инфлация, която засенчи добрия старт на сезона на отчетите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 55,59 пункта, или 0,38%, до 34 888,79 пункта, след като предходната сесия 
достигна рекордно ниво от малко под 35 хил. пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 15,42 
пункта, или 0,35%, до 4 369,21 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 55,59 пункта от 
стойността си, или 0,38%, достигайки ниво от 14 677,65 пункта. 
Движението на водещите индекси надолу дойде, след като доходността по 10-годишните държавни ценни книжа скочи с 
повече от 4 базисни пункта (0,04%), прехвърляйки прага от 1,4%, на фона на данните за потребителските цени. 
Министерството на труда съобщи, че инфлацията е нараснала с 5,4% през юни спрямо година по рано, регистрирайки най-
бързия си темп на растеж от 13 години насам. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха ниво от 5%. Основната 
инфлация, която не включва волатилните цени на хранителните стоки и енергията, е скочила с 4,5% в  сравнение с юни 
2020 г. Това е най-големият годишен ръст септември 1991 г. и е над прогнозите за основна инфлация от 3,8%. 
Президентът на клона на Федералния резерв в Сан Фpaнциcĸo Mepи Дeйли заяви по-рано пред Си Ен Би Си, че смята, че 
инфлацията ще бъде временна и че силното икономическо възстановяване на САЩ ще позволи на централната банка да 
съкрати покупките на активи към края на 2021 г. или началото на 2022 г. 
На пазара оказа влияние и началото на сезона на отчетите, като акциите на JPMorgan Chase поевтиняха с 1,45%, въпреки 
че компанията отчете печалба за второто тримесечие от 11,9 млрд. долара, или 3,78 долара на акция. Очакванията бяха за 
печалба на акция от 3,21 долара, сочат данните на Refinitiv. 
Цената на книжата на Goldman Sachs се понижи 1,19%, въпреки че инвестиционната банка отчете печалба от 15,02 долара 
за акция, надминавайки значително прогнозите за 10,24 долара за акция. 
Акциите на PepsiCo поскъпнаха с 2,31%, след като компанията отчете по-добри от очакваното приходи и печалба за второто 
тримесечие на фона на отварянето на ресторантите в САЩ. Компанията също така повиши прогнозата си за цялата година. 
Междувременно цената на книжата на Boeing падна с 4,235, след като авиационният гигант понижи производствените си 
цели за модела 787 Dreamliner, след като откри нов проблем. 
Очакванията са печалбите на компаниите през второто тримесечие да са с 64% по-високи в сравнение със същия период 
на предходната година, сочат данни на FactSet. Това би бил най-големият скок на тримесечната печалба от 2009 г. насам. 
Спад в Азия 
Борсите в Азиатко-тихоокеанския регион регистрираха понижения в сряда, следвайки ръста на инфлацията в САЩ. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 109,75 пункта, или 0,38%, до 28 608,49 пункта. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа спад от 38,02 пункта, или 1,07%, до 3 528,5 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite изтри 21,90 пункта от стойността си, или 0,88%, завършвайки сесията при ниво от 2 
470,07 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи със 175,95 пункта, или 0,63%, до 27 787,46 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi отчете спад от 6,57 пункта, или 0,2%, до 3 264,81 пункта. . 
В Австралия бенчмаркът ASX200 не последва негативната тенденция и напредна с 22,6 пункта, или 0,31%, о 7 354,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 3,93 пункта, или 0,69%, до 561,93 пункта. BGBX40 се понижи с 0,71 пункта, или 0,57%, до 124,21 пункта. BGTR30 
изтри 2,87 пункта от стойността си, или 0,47%, достигайки ниво от 601,50. BGREIT се понижи с 0,59 пункта, или 0,38%, до 
156,49 пункта. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на постигнат компромис между ОАЕ и ОПЕК  
Цените на петрола паднаха с близо процент в ранната търговия в четвъртък, удължавайки загубите от предходния ден, 
след като инвеститорите се подготвиха за ръст на доставките на фона на постигнат компромис между производителите от 
ОПЕК, предаде Ройтерс. В Същото време нарастването на запасите от бензин в САЩ породи опасения относно търсенето в 
страната. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,59 долара, или 0,79%, до 74,17 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,65 долара, или 0,89%, до 74,17  долара за барел. 
И двата бенчмарка поевтиняха с по над 2% в сряда, след като Ройтерс съобщи, че Саудитска Арабия и Обединените арабски 
емирства са договорили компромисно решение, което ще проправи пътя към сделка за освобождаване на повече доставки 
на пазара. 
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„Пазарът не поема никакви рискове. Цените така или иначе са завишени, което позволява на търговците да приберат 
печалби преди споразумението да стане факт“, коментира Автар Санду, стари търговец на суровини от Phillips Futures в 
Сингапур. 
От агенцията припомнят, че по-рано този месец преговорите в рамките на  Организацията на страните износителки на 
петрол и на техните съюзници, начело с Русия, известни като групата ОПЕК+, се провалиха, след като ОАЕ отхвърлиха 
предложението за удължаване с 8 месеца на съществуващите в момента съкращения на добива 
„Ще бъде нужно малко време, преди сделката да се финализира, но изглежда, че ОАЕ ще получат позволение да повишат 
производството следващата година“, коментира Едуард Моя от OANDA. 
Междувременно Енергийната информационна администрация на САЩ съобщи, че запасите от суров петрол на страната са 
намалели със 7,9 млн. барела в седмицата до 9 юли. Това е осми пореден седмичен спад. Анализаторите, анкетирани от 
S&P Global Platts, очакваха спад от 4,9 млн. барела. В същото време запасите от бензин са нараснали с 1 млн. барела, а тези 
на дестилати с 3,7 млн. барела Прогнозите бяха за спад от съответно 1,6 млн. барела и ръст от 1,3 млн. барела. 
 
Cross.bg  
 
√ Публикувани са насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти“  
Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (УО на ПРСР 2014-2020) публикува за информация 
финален вариант на Насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Очаква се приемът да стартира в Информационна система за 
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН) на 9 август 2021 г. Общият размер на бюджета, 
предвиден за процедурата възлиза на над 387 млн. лв. 
Публикуваните документи имат цел да информират своевременно потенциалните кандидати с условията и изискванията 
за подаване на проектните предложения по подмярката. Те са разработени от УО на ПРСР 2014-2020 в резултат от 
направените бележки и предложения от общественото обсъждане и проведени работни групи. 
Предстоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансови средства от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и средства от Инструмент на Европейския съюз за 
възстановяване. 
С пакета документи може да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-
finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/.  
Крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде 17 декември 2021 г. 
 
√ Предстоящи събития на 15 юли 
София/ село Вакарел 

- От 10.30 часа в района на село Вакарел министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Георги Тодоров ще даде старт на строителните дейности по проект за модернизация на железопътен участък Елин 
Пелин - Вакарел. 

*** 
София  

- От 10.00 часа във Военна академия „Г. С. Раковски" ще се проведе конференция на тема „Новият европейски 
Баухаус - възможностите за действия на национално ниво". 

- От 10.00 часа в сградата на КНСБ ще се проведе конференция на тема „Да спрем рака на работното място". 
- От 11.00 часа в Националния музей „Земята и хората" ще бъде представена фото документалната изложба „Да 

видят всички по света, че българский народ живее!...". 
*** 
Асеновград 

- От 9.00 часа в епархийския манастир „Св. св. Кирик и Юлита" ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия. 
*** 
Банкя 

- От 10.00 часа в храм „Св. св. Кирик и Юлита" ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия 
- От 16.00 часа на пешеходната зона и парк „Ротонда" ще се проведе инициативата „Алея на книгата". 

*** 
Бургас 

- От 18.00 часа ще бъде открит Фестивалът на пясъчните скулптури. 
- От 18.30 часа в Културния дом на нефтохимика ще се проведе концерт с произведения на корейски композитори 

под надслов „Полет над корейската нощ". 
- От 20.30 часа в Летния театър Камен Донев представя „Лекция 3: Възгледите на един учител за силата на словото". 

*** 
Варна 

- От 16.00 ч. пред катедралния храм „Св. Успение Богородично" ще се проведе на брифинг по повод началото на 
благотворителна кампания за почистване на фасадата на храма. 

*** 
Велико Търново 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
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- От 10.30 часа в Голяма зала на Общината ще се проведе обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие 
за периода 2021-2027 година. 

*** 
Сливен 

- От 14.00 часа в зала „Май" на Общината ще се проведе обсъждане на изпълнението на дейностите по проекта за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в 
община Сливен - етап II". 

*** 
Търговище 

- От 10.00 часа в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще се състоят прожекции на детски филми. 
*** 
Хасково 

- От 14.00 часа в ХГ „Атанас Шаренков" ще бъде представен новият каталог на галерията и презентиран КИОСК 
(компютърен терминал, който дава достъп до информация по електронен път). 

*** 
Ямбол 

- От 18.00 часа на обновената площадката за баскетбол и минифутбол до блок 86 в комплекс „Граф Игнатиев" ще се 
проведе турнир по стрийтбол. 

  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва 

- Какви са версиите за авиокатастрофата с МиГ-29 - какво прочетоха в Доклада на Министерството на отбраната 
експертите? 

- Кой ще подкрепи кабинета на "Има такъв народ"? Очакванията на анализаторите 
- И още - какво ще е следващото правителство - коментарът на бившия финансов министър Милен Велчев 
- На живо от Варна - има ли достатъчно лекари по плажовете? 
- Къде в София ще има паметник на Дядо Добри? 

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

