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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
АИКБ 
 
√ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НОВОТО ИЗДАНИЕ НА „КСО ЗНАКА НА SGI EUROPE“ 
На 14 юли 2021 г. SGI Europe – европейската асоциация, която представлява работодатели и предприятия, предоставящи 
обществени услуги и услуги от общ интерес, независимо от тяхната собственост и статут, – обяви началото на новото 
поредно издание на инициативата си „КСО знак на SGI Europe“ и кани всички заинтересовани да участват в него. 
Както е било и в предишни години, участниците ще имат възможност да оценят нивото на съответствие на своята 
организация с договорените международни норми за корпоративна социална отговорност (КСО). Нещо повече, 
тазгодишното издание си поставя амбициозната цел да събере и удостовери огромния принос на членовете и 
партньорите на SGI Europe в подкрепа на гражданите, бизнеса и териториите, засегнати от COVID кризата, показвайки 
тяхното отговорно поведение и включване във възстановителните дейности за изграждане на по-устойчиво общество. 
Способността за разкриване и работа с данни за устойчивост ще е ключов елемент за осигуряване на бъдещо 
финансиране и успех в законодателната рамка, в която се очакват големи промени. Поради тази причина, в това свое 
издание „КСО знак на SGI Europe“ ще предложи на участниците в кампанията специално учебно събитие, което ще 
предостави основни знания по Регламента за таксономията на ЕС – създаден, за да се превърне в един от най-важните 
инструменти на политиката за устойчиво развитие. 
Корпоративната социална отговорност несъмнено се е променила през последните години. Затова церемонията по 
връчването на знака в Париж през февруари 2022 г. ще постави началото на ново поколение „КСО знак на SGI Europe“. 
Организаторите са поели ангажимент да създадат нова учебна рамка, която да подкрепя членовете и партньорите на SGI 
Europe в интегрирането и увеличаването на техните действия за постигане на екологична и социална устойчивост. 
Цялата необходима за участие информация, включително инструмента за самооценка (преведен на 8 езика), вече е 
достъпна на уебсайта www.csr.sgieurope.org и ще остане там до 14 октомври 2021 г. Кандидатстването и проверката за 
спазване на нормите за КСО се извършва в няколко стъпки. За допълнителни пояснения или въпроси, може да се 
свържете със Стефан Еника на stefan.enica@sgieurope.org 

 
SGI Europe (известна до м. декември 2020 г. като CEEP – Европейски център за работодатели и предприятия, 
предоставящи обществени услуги и услуги от общ интерес) е европейска асоциация, представляваща предприятия, 
които извършват услуги от общ интерес, независимо от тяхната собственост или статут. Тя е един от трите 
междуотраслови социални партньори на европейско ниво, признати като асоциации на работодателите от 
Европейската комисия. Организацията и нейният генерален секретариат в Брюксел представляват интересите на 
своите членове в Европейския социален диалог пред европейските институции. 
Чрез контакти с институции като Европейския парламент, Икономическия и социален комитет, Европейския 
комитет на регионите и Европейската комисия, SGI Europe се консултира относно проекти на регламенти, 
директиви и други законодателни актове, представляващи интерес за членовете, изпраща свои представители и 
наблюдатели в комитети и консултативни органи на европейските институции, и по този начин е в състояние да 
информира своите членове за последните събития на европейско ниво. Членовете на SGI Europe, от своя страна, 
споделят национален опит и най-добри практики и се включват, когато SGI Europe участва в европейския процес на 
консултации, за да изложи своите виждания. 
Един от вицепрезидентите на организацията е д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Президентът в Сливен: Отдавна няма значение какво говори бившият премиер  
„Отдавна няма никакво значение, какво говори бившият премиер.“ Това обяви в Сливен президентът Румен Радев по 
повод вчерашните изявления на партия ГЕРБ, че погазва Конституцията, като използва служебният кабинет „за 
изчегъртване“ на предишните управляващи.  
Пред медиите президентът Радев бе лаконичен по хвърлените по-рано обвинения в медийното пространство от ГЕРБ.   
„Отдавна няма никакво значение какво говори бившият премиер. Всичко е само в негова вреда, и във вреда на неговата 
партия. Трябва да го осъзнае най-сетне.“ 
В Сливен президентът Радев посети къщата-музей „Хаджи Димитър“ по случай 153 години от подвига на четата на Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа. Той разгледа постоянната експозиция и постави цветя пред паметника на майката на 
войводата Хаджи Маринка Асенова.  
 
√ Посланикът на Нидерландия ще получи орден „Мадарски конник“  
Държавният глава Румен Радев ще удостои днес с орден „Мадарски конник“ - първа степен посланикът на Кралство 
Нидерландия у нас Берендина Мария тен Тъшър. 
Отличието ще бъде връчено за големите заслуги на дипломата за укрепването на приятелските връзки между Република 
България и Кралство Нидерландия. 
 
√ Премиерът Янев не отговори дали ще поиска оставката на Стойчо Кацаров  
Служебният премиер Стефан Янев не даде конкретен отговор дали ще поиска оставката на здравния министър Стойчо 
Кацаров заради спора дали Кацаров е бил хоспитализиран в "Пирогов" през януари. По-рано вчера здравният министър 
повтори, че хоспитализацията му е била фалшива.  
Според Янев засега няма яснота за пълната информация около случая: "Предполагам, че гледните точки трябва да се 
видят и да се преценят, но вие се поставете на местото на министър Кацаров - когато имате един доклад от НЗОК, в който 
се казва, че болница е злоупотребила с над 1 милион обществени средства - влезте в неговите обувки и вижте какво е 
неговото решение". 
Стефан Янев бе помолен да коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, казани по-рано на брифинг в 
централата на партията, че служебният премиер "виси на врата на президента Румен Радев и ще го потопи", премиерът 
каза: 
"Не искам да влизам в такъв детайлен анализ, защото не съм чул за какво става въпрос. На кого вися на врата, кого ще 
потопя и т.н. Нека не влизаме в такава тематика, която е  свързана със законите на физиката и някои други закони". 
 
√ Мария Петрова: При задължителна ваксинация очаквам лавина от дела и недобра реакция на обществото 
Документните престъпления в болниците са ежедневие, отбеляза специалистът по медицинско право по казуса 
„Кацаров - „Пирогов“ 
Интервю на Диана Дончева с Мария Петрова и анкета на Здравка Маслянкова 
„Очаквам лавина от дела и недобра реакция от обществото.“ Това коментира пред БНР специалистът по медицинско 
право адвокат Мария Петрова по темата със задължителната ваксинация. 
В Италия и Франция медиците се вдигнаха на бунт, защото отказаха те да са таргет групата, която подлежи на 
задължителна ваксинация, каза адвокат Петрова.  
Сама по себе си тезата, че ще хвърляме ваксини, не е условие някой да се ваксинира, смята тя. 
Относно предлагането на стимули и рестрикции за ваксинация Петрова заяви, че от правна гледна точка е много странно 
да се обвързва със стимули и рестрикции нещо, което не е задължително. 
Това, че не сме успели като експерти, лекари и общество да убедим някого, не може веднага да бъде решавано по най-
лесния начин, категорична е Мария Петрова. 
„Хайде сега ще ви дадем още 2 дни отпуск или 200 лева над заплатата. Това е въпрос на свободен избор. Още по-
страшното е когато този свободен избор бива по някакъв начин ограничаван или вземан под някаква рестрикция – 
примерно можете да работите в заведение за обществено хранене, само и единствено целият персонал е ваксиниран.“ 
„Нека да помислим трезво – по този начин не повишаваме доверието на обществото. Ние или ги заплашваме, или ги 
„купуваме“. 
Специалистът по медицинско право отбеляза, че казуси идват най-вече от работодатели, които се опитват да принудят 
персонала да се ваксинира. 
„С влошаване на отношението към хора, които са една идея по-резистентни в тази посока – дали по свои съображения, 
дали по медицински причини без значение.“ 
По друга гореща тема - размяната на реплики между здравния министър д-р Стойчо Кацаров и „Пирогов“ Мария Петрова 
изтъкна, че „след скандалите с трансплантациите, сега това тотално разрушава доверието между лекари и пациенти“. 

https://bnr.bg/horizont/post/101500259/pirogov-kacarov-ne-e-bil-na-bezplaten-pregled-ne-mu-se-polaga
https://bnr.bg/horizont/post/101500441/protest-vav-francia-sreshtu-planovete-za-zadaljitelna-vaksinacia-na-i-covid-sertifikat
https://bnr.bg/horizont/post/101499559/stoicho-kacarov-e-edin-ot-falshivite-pacienti-na-pirogov
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Източването на Здравната каса е престъпление и документна измама, уточни адвокат Петрова. Според нея от „Пирогов“ 
идват разнопосочни и объркващи сигнали. 
Мария Петрова коментира поставяния знак на равенство между контрола и репресията и определи ситуацията като 
„грозна“. 
Казусът „Пирогов“ е интересен, защото почти няма болница, в която да не се случват документни измами, подчерта 
Петрова. 
Документните престъпления в болниците са ежедневие, подчерта Мария Петрова. По думите й нямаме електронно 
здравеопазване и стандарт, по който да се води тази медицинска документаци 
„И всеки във всякакъв момент може да я подмени, допише, изгуби, да напише това, което той е преценил за важно и да 
пропусне друго“, изтъкна Мария Петрова. 
Адвокат Петрова не изключва възможността да има фалшифицирани документи от „Пирогов“. 
Детайлите на този казус трябва да коментира прокуратурата на първо място, смята Мария Петрова. 
„Едно такова разследване ще е бавно, ще е тегаво, но отговори на всички тези въпроси, които обществото си задава, ще 
получим от прокуратурата.“ 
Петрова е на мнение, че като общество трябва да си дадем ясна сметка защо сме на първо място по хоспитализации и 
защо финансираме само и единствено болничната помощ, а страда извънболничната. 
„Имаме изначално сгрешен механизъм.“ 
Цялото интервю с адвокат Петрова и анкета на Здравка Маслянкова от Велико Търново слушайте в звуковия файл.  
 
√ До 20 000 лева от държавата за хора с увреждания, които искат да започнат бизнес  
Проекти на хора с увреждания, които искат да започнат самостоятелен бизнес, ще бъдат финансирани с до 20 000 лева от 
държавата.  
Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да нямат еднолично предприятие или 
съдружие. Те ще имат възможност да покрият разходи, свързани с учредяване на ново предприятие, строителни 
дейности, оборудване на разкритите работни места.  
Финансовата подкрепа може да се използва още за оборотен капитал и за кратък обучителен курс на собственика на 
предприятието. 
В Агенцията за хората с увреждания събират предложенията до 16 август.  
 
√ Глад за кадри в хотелите и ресторантите във Велико Търново  
Хотелиерите и ресторантьорите във Велико Търново изпитват остър недостиг на кадри и се подготвят за внос на персонал 
от трети страни. През Бюрото по труда от бранша са обявили 80 свободни работни места.  
През юни в заведенията и хотелите във Велико Търново са наети 80 човека, толкова са и свободните работни места, сочат 
данните на Бюрото по труда. Covid-кризата с освобождението на персонал, както и работата по курортите в летния сезон 
допълнително обостри кризата, коментира Петър Стефанов, председател на областната структура на Българската 
хотелиерска и ресторантьорска асоциация.  
„Търсенето е много голямо, съответно скачат и заплатите. Това след себе си води и покачване (на цената -бел. ред.) на 
услугата, която ние предлагаме“.  
Петър Стефанов е подал документи в Агенцията по заетостта и чака да наеме двама готвачи от Киргистан, защото не 
може да намери кадри.  
На 3% е намаляла безработицата във Велико Търново, каквото беше нивото през лятото на 2018 година. По мерките за 
насърчаване на бизнеса през юни са подкрепени 114 фирми от региона.  
 
√ От днес граждани на Великобритания, Кипър, Испания няма да бъдат допускани у нас  
От днес гражданите от Кипър, Великобритания, Северна Ирландия, Испания, Фиджи и Кувейт няма да бъдат допускани 
на територията на България. Причината е, че тези страни са в „червена зона“, което означава висок брой заразени с 
Covid-19. 
Забраната е валидна и за туристите от тези страни. Изключение се прави само за българските граждани, пристигащи от 
там. 
Гражданите от Русия и Португалия ще влизат у нас с отрицателен PCR тест, направен до 72 часа преди пристигането. Тези, 
които нямат такъв, ще подлежат на 10-дневна карантина или трябва да изпратят негативен резултат от PCR тест по имейл 
в срок до 24 часа след пристигане. 
От днес деца до 12 години, пристигащи от зелена и от оранжева зона, се допускат на територията на България, без да 
представят документи за ваксинация или преболедуване на коронавируса. 
Отпадна 10-дневната карантина при влизане от България в Англия и Шотландия. Ваксинираните срещу Covid-19 обаче не 
са освободени от тест преди пътуването си, уточниха от външното ни министерство. 
48 часа преди заминаване българските граждани трябва да попълнят формуляр за локализация на пътници, до 3 дни 
преди да заминат, да направят PCR тест и да платят за втори тест, който трябва да направят на първия или на втория ден 
от пристигането си. Ако тестът се окаже положителен, те ще подлежат на 10-дневна карантина.  
 
√ Как законно се избягва плащането на данъци и близо или далеч е решението?  
Интервю на Силвия Петрова с д-р Матиас Бауер за предаването ''Събота 150'' 

https://bnr.bg/post/101500723
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След като в края на миналата седмица президентът на САЩ Джо Байдън подписа изпълнителна заповед, целяща 
ограничаване на антиконкурентните практики в различни сектори, включително технологичния, в началото на тази 
Европейският съюз отложи въвеждането на цифров данък, с мотива - одобреното на 10 юли от Г-20 глобално 
корпоративно данъчно споразумение. САЩ обаче лобираха срещу европейския налог върху дигиталните продажби, 
който щеше да засегне бизнеса на гигантите от Силициевата долина в Европа. 
"Когато погледнеш международните данъчни закони буквално се откриват хиляди специални или преференциални 
текстове с изключения, които могат да бъдат използвани от компаниите, за да си спестят пари. Пари, които могат да 
бъдат използвани например за инвестиции, проучвания и развойни дейности, а също така и заплати и социални помощи. 
Противно на това, което чуваме от Организацията за икономическо сътрудничество и взимащите данъчни решения, 
истината е, че заради възможностите за освобождаване от данъчно облагане в световен мащаб, корпоративното 
облагане вече не е под контрола на правителствата и за съжаление - на повечето политици. Корпоративното данъчно 
облагане е всъщност най-непрозрачната форма на данъчно облагане." - пояснява д-р Матиас Бауер - старши икономист в 
Европейския център за международна политическа икономика, относно използваните от малки и големи компании в цял 
свят схеми за отклонение от данъчно облагане. И допълва картината: 
"Франция и Китай са големите примери за лицемерието в настоящия дебат за укриването на данъци и нуждата от 
реформа. Френското правителство настоява за глобален минимален корпоративен данък , но в същото време има 
въведена система за максимум 10-процентен данък върху доходи от интелектуална собственост. И с това изключение 
френското правителство цели да насърчи техническите иновации в границите на Франция. Подобни типове "патентни 
кутии" са широкоразпространени в Европа. Повечето от тях са въведени през последните 20 години. Вероятно е да се 
появят и още такива. Аналогично, китайското правителство наскоро удължи система за данъчно облекчение за местните 
производители. Цел на китайското правителство е да подкрепи допълнително растежа и технологичните иновации в 
китайските граници. Всичко това предполага, че данъчната конкуренция в корпоративното облагане ще спре само тогава, 
когато данъците върху корпоративните приходи бъдат напълно премахнати. Следователно дебатът за данъчна реформа 
не трябва да бъде за специални данъци на определени технологични компании, а трябва да се запитаме дали има 
смисъл да продължаваме да разчитаме на най-непрозрачната и най-вредна за икономиката форма на данъчно облагане 
и дали не е по-добре да се доверим на много по-прозрачни форми на данъчно облагане, например данък върху 
капиталовите доходи, данък върху доходите от труд и данъци върху разходите за финансови транзакции." 
Съединените щати приветстваха споразумението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за 
световен минимален корпоративен данък от поне 15 процента, но не одобряват плановете на Европейския съюз за 
данъци върху цифровите услуги. Защо? 
"Цифрите показват, че много традиционни компании с централи във Франция, Германия, Италия и други държави членки 
имат много ниска ефективност при корпоративното данъчно облагане. Така че първият фундаментален въпрос е: защо 
Европейският съюз не поставя под прицел всички тези компании? Компании, за които може да се каже, че имат 
европейски паспорт. Причината е, че Брюксел искаше да облага предимно чужди компании, продаващи услугите си на 
европейски потребители. Говорим за много успешни и конкурентоспособни компании. В първоначалния европейски 
дигитален данък, който беше предложен през 2017-а, беше заложена дискриминация. В първото предложение 
умишлено се дискриминира срещу определени бизнес модели, които обикновено са осигурявани от компании, базирани 
в Евросъюза, обслужващи европейски потребители. С наскоро предложената европейска дигитална такса - нов тип данък 
за дигаталните компании, Европейският съюз иска да разшири обхвата на данъчното облагане. Тази такса все още се 
изработва и е "замразена" до второ нареждане - поне до есента на 2021-а. Въпреки това някои източници съобщават, че 
обект на таксата ще са около 9000 европейски и неевропейски компании, работещи на европейска земя. Така, Брюксел 
иска да отговори на критиката от Вашингтон и да избегне американски отговор срещу европейските компании, правещи 
бизнес в Съединените щати."  
 
√ Даниел Бън, вицепрезидент по глобалните въпроси на Tax Foundation: Глобален минимум за корпоративния данък е 
по-изгоден за ЕС от собствен дигитален данък 
Интервю на Марта Младенова с Даниел Бън в предаването ''Събота 150'' 
Въвеждането на глобален минимум за корпоративния данък за корпорациите е по-изгодно за Европейския съюз от 
собствен дигитален данък, заяви в интервю за програма "Хоризонт" на БНР Даниел Бън, вицепрезидент по глобалните 
въпроси на организацията Tax Foundation. По думите му фактът, че Брюксел отложи работата по дигиталния данък в 
Европа по настояване на американския финансов министър Джанет Йелън, е стъпка към възстановяване и на търговските 
отношения със Съединените щати: 
"Мисля, че през последните няколко години имаше много основателно притеснение, че в крайна сметка ще влезем в 
данъчна и в търговска война между Съединените щати и Европейския съюз. Според мен това е добър сигнал, че има 
политическа воля за преговори, които няма да доведат до данъчен и търговски сблъсък. Когато излезем от пандемията, 
ще имаме нужда от нормални търговски отношения, в които бизнесът да намира сигурност, за да продължи напред".  
Европейската комисия отложи до есента плановете си за дигитален данък в опит да увеличи шансовете за 
глобална корпоративна данъчна реформа. До решението се стигна при посещението на финансовия министър на 
Съединените щати Джанет Йелън в Брюксел. Анонсът за решението на Комисията дойде няколко дни, след като във 
Венеция предложения от Вашингтон глобален корпоративен минимум от поне 15 % получи подкрепа от 
финансовите министри на страните от Г-20. 
Въпреки че глобалният налог, който ще се въведе чрез два стълба и ще засегне най-богатите световни компании, 
най-вече дигиталните корпорации, все още е далеч от въвеждане, наблюдатели коментираха, че натискът, оказан 
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от Йелън, е безпрецедентен. От Съединените щати обаче прочитът на събитията от седмицата е съвсем 
различен.  
В интервю за „Събота 150“ Даниел Бън посочи, че европейският вариант на дигитален данък би ударил повече 
потребителите: 
„Американското финансово министерство е изключително фокусирано върху това преговорите за въвеждане на глобален 
минимум за корпоративния данък да не бъдат затруднени по някакъв начин заради европейския дигитален данък. 
Струва ми се, че фактът, че министър Джанет Йелън успя да убеди Европейската комисия да отложи това предложение, е 
много положително развитие. Вярвам, че това ще доведе до позитивна развръзка в цялата ситуация. Мисля, че е един от 
елементите, върху който трябва да обърнем внимание, е, че някои европейски държави ще спечелят повече данъчни 
приходи от глобалния данък, така че дигиталното лоби няма голямо значение от тази гледна точка".  
Да, но въвеждането на глобален корпоративен минимум ще отнеме поне няколко години, през които Европа може да 
се ползва от собственото си предложение за дигитален данък. Никой не е казал, че едното изключва другото поне в 
преходния период. 
"Това е вярно, но ми напомня за преговорите за данъка върху дигиталните услуги, които се проведоха през 2018-та 
година. Това трябваше да бъде временен налог, докато не се постигне международно съгласие или докато не се стигне 
до нова европейска данъчна политика в тази област. Чудя се, дали лобито на дигиталните компании няма да погледне на 
ситуацията по абсолютно същия начин, както при въвеждането на данъка за дигиталните услуги". 
Защо глобалният корпоративен минимум би бил по-добър за Европа от неин собствен дигитален данък? 
"Не бих казал със сигурност, че едната политика е по-добра от другата, тъй като и в двете има пропуски. За дигиталния 
данък се знае, че ще бъде много широка данъчна основа при транзакциите за услугите, което обаче би довело до 
оскъпяване и затрудняване на процеса по дигитализация.  
Глобалният минимален данък ще бъде върху постъпленията, което в някакъв смисъл го прави по-добрата възможност. 
Така няма да бъде обложена всяка индивидуална транзакция. Освен това в останалата част на света ще има нещо 
подобно, както е в Европа или поне в Европейския съюз. Разбира се, има и някои предизвикателства, свързани с 
европейските договори, например, когато говорим за свободното движение на капитали". 
Какви биха били постъпленията от единия и от другия вариант на облагане? 
"Това е великолепен въпрос, но отговорът е, че все още не знаем. Една от причините за това е, че всички детайли не са 
напълно известни. От друга страна, защото дигиталният данък ще бъде за транзакции, направени към компании като 
Епъл, а няма да се базира на постъпления. Просто това са съвсем различни подходи в облагането. От друга страна 
глобалният данък ще гарантира постъпления и в хазната на държавата, където компанията оперира, и в държавата, от 
която компанията произхожда. Много е трудно все още да се направи точно изчисление". 
Ето защо мнозина смятат, че Джанет Йелън е оказала натиск в полза на големите американски технологични 
корпорации. Казано по друг начин, американският финансов министър лобира за компании като Епъл и Гугъл? 
"Мисля, че американските управници, включително и министър Йелън, искат да видят промяна специално заради 
компании от ранга на тези, които споменахте. Само че те не искат това да се случи по дискриминационен начин. Струва 
ми се, че притеснението от страна на американските власти е, че европейската политика в областта на дигиталното 
облагане удря именно американските компании. Това не означава, че за тези компании няма да настъпи промяна. Все 
пак преговорите за глобален корпоративен данък и прелокацията на плащането на данъци ще удари тези компании. По 
някакъв начин американските власти искат да заменят дискриминационна политика с такава, която също ще промени 
облагането на тези компании, но по недискриминационен начин". 
И двамата знаем, че възможността да се намерят „пробойни“ в регламентацията е съвсем реална и все пак 
корпорациите да успеят да си спестят част от данъците. 
"Към този момент остава неясно дали ще има такива пробойни. Съществуват много въпросителни как старите и новите 
правила ще си взаимодействат и какви несъответствия могат да се появят. Каквито и да са отговорите на тези въпроси, 
тук говорим за промяна в поведението. За някои това може да изглежда „избягване“, но за мен е просто реакция на 
променена данъчна среда. Дали дадена компания ще избере друго място, на което да плаща данъци и каква стратегия за 
намаляване на данъците, които плаща, е много по-сложен баланс между индивидуални решения и стратегия за правене 
на бизнес". 
И накрая - смятате ли, че решението на Европейския съюз да се съобрази с искането на Джанет Йелън е стъпка и 
към решаване на търговските спорове между Вашингтон и Брюксел? 
"Надявам се. Мисля, че през последните няколко години имаше много основателно притеснение, че в крайна сметка ще 
влезем в данъчна и в търговска война между Съединените щати и Европейския съюз. Според мен това е добър сигнал, че 
има политическа воля за преговори, които няма да доведат до данъчен и търговски сблъсък. Когато излезем от 
пандемията, ще имаме нужда от нормални търговски отношения, в които бизнесът да намира сигурност, за да продължи 
напред".  
Интервюто на Марта Младенова с Даниел Бън в предаването "Събота 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ ВЕЦ край реките Мозел, Саар и Рур излязоха от строя след тежките наводнения в Германия  
Много от водните електроцентрали, разположени край реките Мозел, Саар и Рур, излязоха от строя след 
тежките наводнения в западната част на Германия. 
Това става ясно от разпространено прессъобщение на енергийната компания RWE. 
Канцлерът Ангела Меркел ще посети утре провинция Райнланд - Пфалц, която пострада най-сериозно от наводненията. 
По време на пътуването си тя ще бъде информирана за актуалната ситуация и мащабите на нанесените щети. 

https://bnr.bg/post/101500245/globalen-minimum-za-korporativnia-danak-e-po-izgoden-za-es-ot-sobstven-digitalen-danak
https://bnr.bg/post/101500419/spasitelni-operacii-sled-navodneniata-v-germania-i-belgia
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√ Ердоган е на визита в Севернокипърската турска република  
Послания за „решителност” и за „установяване на мир както в Кипър, така и по целия свят, по най-добрия възможен 
начин”, ще отправи президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган по време на започващото днес двудневно посещение 
в северната част на острова. Той ще участва в тържествата за 20 юли, „Деня на мира и свободата”. 
21 топовни салюта тази сутрин дават началото на честванията в Северен Кипър на 47-ата годишнина от турското 
нашествие, довело до продължаващото и сега разделение на острова. За Турция и кипърските турци това е „мирна 
операция” и денят на началото й, 20 юли, се отбелязва в северната част на острова като „Ден на мира и свободата”. 
За участие в многобройните празнични събития днес следобед пристига президентът на Турция Тайип Ердоган с много 
голяма делегация. 
Днес и утре той ще държи две големи речи, и, както заяви по-рано, ще предаде „добри новини” с тях. 
Нови решения за създаването на две държави на острова, за суверенитета и независимостта на самообявилата се 
Севернокипърска турска република, както и за дипломатическото й признаване са сред най-важните съобщения, които се 
очаква да направи Ердоган. 
Следващите стъпки на Анкара за отварянето на града-призрак Вароша с покана към кипърските гърци да се върнат по 
домовете си също са на дневен ред.  
Очакват се и изявления за създаване на турска военноморска база и постоянно разполагане на турски дронове с или без 
оръжие в авиобаза на острова. 
 
√ Калаят поскъпна рекордно  
Цената на калая достигна рекорден връх заради недостатъчните доставки предвид безредиците заради сложната 
политическа ситуация в най-важната страна производител - Мианма, проблеми със системата на доставките и високото 
търсене. 
Един тон калай - метал, използван в електронните платки, автомобилни части и акумулаторни батерии, днес струаше 33 
800 долара на борсата в Лондон и така надмина предишния рекорд отпреди десетилетие, отбелязва "Франс прес". 
 
БНТ 
 
√ Радев свиква Народното събрание на 21 юли 
Президентът Румен Радев свиква Народното събрание на 21 юли - сряда от 9.00 ч. Това съобщи той при посещението си в 
Силистра. Държавният глава поздрави "Има такъв народ" с изборната победа и каза, че с решението да ревизират 
предложението си за кабинет, те отварят вратата за диалог. 
Политическите сили в парламента трябва да намерят пресечни точки на своите виждания и да си свършат работата в 
интерес на българите, е мнението на президента Румен Радев. 
"Всички очакваме от тях да продължат демонтажа на порочния управленски модел, да се пресекат кражбите, да се 
укрепи държавността, да намерим най-сетне изход от икономическата криза, от несправедливостта, от 
бедността, да тръгнем по нов, модерен път на развитие на страната. Всички го очакваме. Сега днес е българската 
политическа жътва и аз очаквам българските политици да бъдат на висотата на очакванията на ето тези хора", 
каза президентът Радев. 
Държавният глава поздрави ИТН за изборната победа, а решението на Слави Трифонов да преосмисли проектокабинета 
си и начертаните мерките определи така: 
"Това, което те вчера предприеха като отваряне, е всъщност отваряне на вратата към диалог, към намиране на 
консенсус и на решения на проблемите пред българската политическата система", каза Радев. 
Президентът посочи, че идеята служебното правителство да бъде избрано за редовно зависи от народните 
представители. 
"Зависи, разбира се, и от свободната воля на самите министри и най-вече от намирането на консенсус, на 
обединяване около ясни принципи, ясни приоритети в името на бъдещето на България", каза Радев. 
Президентът обяви, че ще свика Народното събрание на 21 юли. И без да се бави ще изпълни конституционната 
процедура - консултации с политическите сили и връчване на първия проучвателен мандат. 
"Всички очакваме най-сетне в Народното събрание да започне този диалог, от който очакваме да има ясно 
политическо решение с една дългосрочна перспектива". 
На въпрос за освобождаването на проф. Асен Балтов като директор на "Пирогов", президентът заяви, че е делегирал 
пълно право на служебните министри да определят кадровата си политика. Посочи, че едно от големите очаквания на 
българите е да се намери ефективен модел на здравеопазването, защото сегашният не работи добре и превръща 
здравеопазването в бизнес", каза Радев. 
"Води до една неприемлива уродливост вътре в системата. Не може разликата в заплащането между 
новопостъпил лекар, ако изобщо си намери работа, и шеф на държавна болница да е 50 до сто пъти.Виждате ли го 
това за нормално. Ако не се отворим и не започнем да решаваме проблемите на младите български лекари и като 
намиране на работа, и като възможности за специализация като нормални достойни социални условия за работа и 
живот, ние категорично не можем да имаме добро здравеопазване в бъдеще", каза Радев. 
Според президента Радев фокусът трябва да е насочен и към възможностите и перспективите за младите лекари. 
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√ Доц. Борислав Великов: Неправилно беше да се оттегли кандидатурата на Николай Василев  
Бившият председател на НС и бивш депутат от НДСВ доц. Борислав Великов смята, че е било неправилно кандидатурата 
на Николай Василев да се оттегли. 
В "Денят започва" той коментира, че според него Николай Василев е щял да бъде един успешен министър-председател. 
"Това, че е бил в НДСВ, също не е някакъв черен печат, който да му е сложен, тъй като той беше един от успешните 
министри и в 39-ото Народно събрание и по време на 40-ото Народно събрание", допълни той. 
По думите му, когато е имало тройна коалиция, мнението на ДПС е имало някакво значение, но това не значи, че то е 
било определящо. 
"Упреците са неоснователни и това, че той е от старите муцуни също е неправилно, тъй като той е на около 50 
години - точно в зрялата възраст за един министър-председател, с много опит, през всичките години, когато не е 
бил в управлението, се е занимавал с финасови и икономически въпроси, ясни са му и капиталовите пазари",  каза още 
доц. Великов. 
Според него, в петък на пресконференцията се е видяло, че Николай Василев си е написал домашното с изреждането на 
240 приоритета. Доц. Великов смята, че това ще бъде една добра реклама за него и за ръководените от него дружества, 
които са във финансовата и икономическата сфера. 
"За сега "Има такъв народ" и Слави са толкова непредвидими, че не може много да им се отрази към момента. Ако 
обаче това оттегляне е и цената на известно, не чак унижение, но неблагоприятно въздействие върху самия 
Николай Василев и може би други, които ще бъдат сменени по-нататък от проектосъстава, е да се постигне малко 
по-голяма отстъпчивост по отношение на повече диалогичност с другите политически сили, които подкрепяха 
протеста и промяната - "Демократична България" и "Изправи се! Мутри вън!", това би било може би 
положително", коментира той. 
По думите на доц. Великов от "Има такъв народ" постепенно трябва да намерят добрия тон - и политически, и по 
отношение на поведение към журналисти. 
Той смята, че все още шансът да бъде излъчено правителство не е пропуснат. 
 
√ За първи път у нас - фестивал на социалното предприемачество 
Организатори са от Българския център за нестопанско право. А целта е по-голяма гласност за бизнес идеите със социална 
кауза и продуктите с добавена стойност. За 11-и път бяха раздадени и наградите от по 10 000 лв. начална инвестиция в 
конкурса "Най-добър бизнес план на НПО". 
Фестивалът продължава и през почивните дни, така че до 18 юли все още имате възможност да дойдете на амфитеатъра 
пред столичен мол. Играчки, бижута, козметика, биохрани и много други ще откриете на първия по рода си фестивал в 
подкрепа за трудова реализация на хората с интелектуални затруднения. 
"Едно от важните неща в кризата, което научихме беше, че тези социални предприятия, именно защото вътре 
работят много уязвими групи, на всяка цена са искали да запазят именно работните места на хора и затова те сега 
имат нужда от много интензивна подкрепа как да се адаптират към новите условия, как да се справят и да минат 
напред в новите времена", заяви Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право. 
С проекта "Мога да работя" са осигурени 100 работни места за хора в неравностойно положение. Награда „Най-добър 
бизнес план на НПО" получиха три идеи. Едни от победителите са момчетата от фондация "Подобри". 
"Нашият бизнес план е да развиваме система от умни контейнери за разделно събиране на отпадъци и целта е да 
направим това освен социално и финансово устойчиво", заяви Петър Бодуров, председател на фондация "Подобри". 
"А самия отпадък, който се генерира от инсталацията, ще допринася финансово към училищните клубове, за да 
развиват различни екопроекти в училището", поясни Денис Митов, съветник по хардуерни направления, фондация 
"Подобри". 
Останалите победители са "Характер.бг", които подкрепят родителите и младите хора, за да развиват по-добре 
личностните си характеристики, както и фондация "Конкордия България" за проекта им за магазин за свещи, в който 
работят младежи в уязвимо положение. 
 
√ Километрична опашка на "Калотина" за влизане в България 
Поне 5 часа се чака за влизане от Сърбия в България на граничния пункт "Калотина". Колоната от автомобили е близо 10 
км. Сръбските власти спират автомобилния трафик още преди последния тунел на магистралата от Ниш, за да няма 
чакащи коли в тунела. На граничния пункт "Калотина" работят всички гишета, но колоната не намалява. 
Основна част от желаещите да влязат в България са автомобили с германски регистрационни номера, вероятно пътуващи 
за Турция. 
Според граничните власти не се очаква намаляване на трафика. Юли и август са месеците, когато работещите в страните 
от Западна Европа турци масово се прибират при близките си. 
Минути след 15 ч в неделя температурата в района на "Калотина" е 35 градуса. 
 
Банкеръ 
 
√ Румен Радев: Прозрачните условия са от ключово значение за бизнеса  
Сигурността и прозрачните условия за бизнеса са от ключово значение за насърчаването на инвестициите и устойчивото 
развитие на малките населени места. Това заяви президентът Румен Радев по време на среща с ръководството на 
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Община Стралджа, където държавният глава бе на посещение. Той бе посрещнат от кмета на града Атанас Киров, с 
когото заедно поднесоха цветя пред паметника на Васил Левски в града. 
В разговора участие взеха и представители на културните, образователни и спортни среди, както и представители на 
бизнеса в града. Те споделиха с президента за демографския проблем, с който местната управа се опитва да се справи. 
Обезлюдяването води до остра липса на кадри за бизнеса и е сред основните пречки пред постигането на икономически 
растеж, бе отчетено по време на срещата. 
Концентрацията на средства преимуществено в големите градове на страната е проблем, който е крайно време да бъде 
решен, изтъкна президентът. По думите му е необходима реална финансова децентрализация на общините и подкрепа 
на държавата към почтения и честен бизнес, който да развива своите инвестиции и в малките населени места. 
В рамките на разговора си с държавния глава от ръководството на община Стралджа акцентираха и върху 
необходимостта от изграждане на пътен възел на магистрала "Тракия" край Стралджа, който да повиши свързаността на 
града и да благоприятства инвеститорския интерес към района. 
Интеграцията на ромската общност в Стралджа също бе сред въпросите, обсъдени на срещата. Образованието е 
единственият начин за устойчиво възприемане на културните традиции и ценностите на нашето общество, посочиха 
представителите на местните власти. Затова е необходимо да бъде осигурен и непрекъснат процес на образование за 
децата от ромската общност и недопускане на отклонения от установените стандарти за получаване на съответната 
образователна степен. Общинското ръководство открои и предприетите мерки за противодействие на битовата 
престъпност и кражбите на земеделска продукция, които са сред проблемите в района. 
 
√ Стефан Янев: Почти всички партии се опитаха да купуват гласове  
Почти всички партии са се опитали да купуват гласове за парламентарния вот. Това заяви служебният премиер Стефан 
Янев.  
Според Янев служебното правителство се е справило с една от основната си задачи – организацията на изборите. А вотът 
е бил честен и българските избиратели са имали възможност да покажат на критиците на машинния вот, че са 
достатъчно интелигентни, за да се справят с предизвикателството. "Най-интересният момент е какво е състоянието на 
държавата след изборите – каква е обстановката. Мнозинството от българските граждани не отидоха до урните, защото 
партиите трябва да намерят начин техните послания да стигат до гражданите. За съжаление, аз не видях да се случи този 
диалог, напротив, резултатът, че голяма част от гражданите не отидоха до урните, най-вероятно се дължи точно на това", 
добави той. 
Служебният премиер каза пред bTV, че оценка за работата на обвинител №1 Иван Гешев са я дали хората миналата 
година по време на протестите. И тяхната оценка не се е променила: "Хората искат оставката му, хората искат поведение 
на прокуратурата по начин, по който да бъде възстановена справедливостта в държавата. В това отношение, с действията 
си, като ръководител на прокуратурата, г-н Гешев за една година не показа различен тип поведение. В мотивите на 
министър Рашков, представени на министър Стоилов, има достатъчно данни, без да съм юрист – дават основание да се 
търси такъв вид поведение."  
Янев отбеляза, че в момента Висшият съдебен съвет е на ход да прецени дали аргументите имат правна тежест. 
"Оронването на престижа на българската прокуратура е сериозен аргумент, предполагам, че ВСС ще се произнесе. За мен 
е важно това да се случи в рамките на установените правила и рамките на закона", изтъкна министър-председателят. 
Искането идва сега, защото вече има готов доказателствен материал: "Всяко едно действие е политическо или не, спрямо 
трактовката на този, който иска да го насочи в определена посока. От гледна точка на медийните публикации, те са 
свързани точно с тази част за оронването на престижа на прокуратурата. На базата на много медийни публикации може 
да се извади такъв извод и да се търсят доказателства." 
Янев е на мнение, че работата на служебния кабинет не е повлиявала на изборния резултат на ГЕРБ: "И с действията си, и 
с поведението си сме показали, че действаме надпартийно, в рамките на закона. В този смисъл, ако приемем, че има 
обвинение за работата на отделните министри, че те са действали пристрастно в полза или против някоя партия, аз го 
отдавам на нормалното политическо говорене в предизборна обстановка." 
Премиерът заяви, че работата на МВР е била съсредоточена в предотвратяването на практики, свързани с търговията на 
гласове. "Органите на МВР показаха една фокусирана работа, дисциплина и действие в рамките на закона", уточни Янев. 
На въпрос дали знае кои партии са се опитали да купуват гласове, премиерът отговори: "Почти всички". Той не пожела да 
коментира защо служебният силов министър Бойко Рашков спомена само ГЕРБ. 
Министър-председателят посочи, че не знае да има схема за преливане на гласове от ДПС в „Има такъв народ“, каквито 
обвинения се чуха днес от ГЕРБ. 
Янев призова парламентарно представените партии за диалог и намиране на формула за управление, защото 
българският гласоподавател е уморен от избори.  
От думите на служебният премиер стана ясно, че би оглавил следващото редовно правителство, но "не на всяка цена". 
Засега не са водени разговори за това.  
 
√ Министър Комитова предизвика на публичен дебат Огнян Герджиков  
Служебният министър на регионалното развитие Виолета Комитова предизвика на публичен дебат бившия 
служебен премиер проф. Огнян Герджиков. Причината е репликата, която Герджиков отправи към Комитова по 
повод строежа на небостъргача "Златен век" и обвини администрацията ѝ, че спъва бизнеса. 
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Служебният строителен министър обясни пред БНТ, че на строителната компания е предложен вариант през процедура в 
Столичната община за разрешаване на проблема. Вместо това от "Артекс" са влезли в съда. Казусът е имал решение по 
административен път, смята Комитова. 
"Проф. Герджиков атакува нашето компетентно мнение като архитекти във връзка със срока за разрешенията за 
строеж. Ние сме се произнесли, че разрешението за строеж на "Артекс" се брои от 2010 година до 2020 година, като 
сме предложили най-добрите варианти за "Артекс", обясни министърът. 
"Прилагаме поправката на закона с 10-годишния срок, която е приета през 2017 г., със задна дата да се брои от 2010 
г. в полза на инвеститора. Затваряме си очите, че в поправката на този закон няма преходни и заключителни 
разпоредби, не ни е казано можем ли да прилагаме със задна дата. Затваряме си очите, за да може "Артекс" да 
получи най-благоприятния срок за разрешение за строеж до 2020 г., защото ако го върнем на стария закон, на който 
е започнал, ще получи по-неблагоприятен краен срок. Твърдим, че крайният срок на това разрешение за строеж е от 
2010 г. до 2020 г. и предлагаме на "Артекс" да се насочи към Столичната община, където може да се извади ново 
разрешение за строеж за довършване на обекта. Но какво се случва - "Артекс" се насочват към съда", уточни 
Комитова. И продължи с ударна "тирада": 
"Защо възниква тази ситуация със съдебната процедура, която се лансира от проф. Герджиков? 
Първо - той е техен защитник от години и вероятно става дума за пари. Колкото по-дълго време стоим с една 
процедура в съда, толкова по-добре за юридическите съветници. 
Второ - може би има някакво усещане, че съдът ще разреши по-добре казуса на "Артекс", отколкото Столичната 
община. Тука вече не мога да интерпретирам, но те имат път, по който да излязат от тази агония. В този смисъл 
наблюдавам изявленията на проф. Герджиков, моите уважения към него, той се ползва с доверието на много колеги, 
но той заобикаля въпроса в публичното пространство докога важи разрешението за строеж на "Артекс". 
Моля проф. Герджиков да се произнесе в публичното пространство за разрешението за строеж на "Артекс"  от коя 
до коя дата важи. Ако вашият срок за разрешението за строеж е различно от нашия, ви призовавам на публичен 
дебат дума срещу дума, архитекти срещу юристи по този казус, защото той не касае само "Артекс". Той засяга 
много други строежи. Това говорене обърква другите собственици на разрешения за строеж как се интерпретира 
срокът, кога се удължава и кога се скъсява." 
Министърът коментира и старата сграда, предвидена преди време за педиатрична болница. По думите ѝ сградата е 
отменена за строеж от 2004 г. и няма законови основания тя да бъде построена в този си вид: "Две години на всички 
граждани ни обясняват колко се борим за детската болница, а всъщност се борим за обществената поръчка за 100 млн. 
лв. А тя е свързана със сградата-скелет. Ако има сграда-скелет, има обществена поръчка за 100 млн., ако няма сграда-
скелет, а има нова болница - отпада обществената поръчка." 
Регионалният министър предупреди, че експериментално ще бъдат включени всички 300 камери на тол системата, като е 
възможно да бъдат засегнати системите на МВР и на Агенция „Митници“ и да се стигне до срив. Експериментът ще бъде 
фиксиран почасово и ще бъде стикован със съответните министерства" "Ще видим тол системата ще може ли да 
функционира, както е била планирана. Ще направим този експеримент и ще си отговорите на въпроса защо работи със 
сто камери сега."  
Във времето, в което е служебен министър, арх. Комитова припомни, че е работено както за прозрачност, така и за 
законност и борба с корупцията: "Оповестихме в медиите факти и обстоятелства, по които от много години се 
задаваха въпроси, и по които никой не смееше да изнесе тази информация. Води се също и писмена кореспонденция, с 
която осветляваме същите въпроси по запитвания. Не позволявам да се строи без разрешения за строеж. Спрени са 
няколко обекта, за които при проверки е установено, че нямат издадени разрешения за строеж." 
На въпрос дали има спрени проекти, както се твърди за магистрала „Хемус“, Комитова отговори категорично, че строежи 
не са спирани. На магистрала „Хемус" се строят участъци от едно до три, които имат разрешения за строеж. На едната от 
тези отсечки са спрени два тунела, които имат разрешения, но не са били одобрени преработките за тях. Участъци 4, 5 и 6 
са в напреднала фаза на проектиране, но нямат разрешение за строеж, а за отсечките 7, 8 и 9 не се знае откъде ще минат 
през територията на България. 
"Спряхме няколко други незаконни процедури, които не са свързани със строителство", посочи тя и даде пример с 
обществена поръчка за 8 млн. лв., процедирана при предишното правителство, за наблюдение на дупките по пътищата 
чрез сателит. Всеки ден се получават сигнали от граждани за дупки, пропадания, няма необходимост от такава 
обществена поръчка. Тя припомни, че са отправяни критики от засегнатата фирма, че министерството не се справя с 
пътната безопасност и подчерта , че за това отговаря Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата". 
Министър Комитова обясни още, че ГУСВ, което е търговско дружество към регионалното министерство, е обявено в 
несъстоятелност отпреди да поеме поста министър и е започнало да продава имотите си без да има право: "В момента 
се боря през НАП и съда да спрем продажбите. Някой под масата се опитва да продаде имотите. С корупцията се 
борим чрез промяна на някои кадри и проверки на място. Съдействаме на нашите фирми да си произведат 
документите и проектите, за да имат разрешения за строеж и да не са в незаконно строителство." 
Регионалният министър коментира и проблеми с фирми с по-малки поръчки: "Боря се с едно пагубно явление, което 
откривам в МРРБ. Първата група са така наречените фирми на абонамент, които имат 5-годишни договори с МРРБ. 
Втората група са фирми, които можем да наречем придворни, те получават конкурентно предимство. Трета група 
фирми се явяват с дублиращи функции, тоест в МРРБ има хора, назначени за някаква дейност, но ние си наемаме 
външна дублираща фирма за същата дейност."  
Според нея се изисква още много време, за да се направят всички проверки и да се отстранят порочните практики. 
А инженерингът е най-порочната практика, начин за надписване на сметката и е предпоставка за скъпо строителство. 
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Ако дадено строителство струва един милион, чрез инженеринга може да нарасне и на три милиона. Комитова поясни 
също така, че това е законова процедура и за институциите е по-лесно да се направи една обществена поръчка, в която е 
включено всичко – проектиране, строителство и надзор. "Вместо да направят за даден обект три обществени 
поръчки – за проектиране, за надзор и за строителство, се прави инженеринг за по-лесно и за по-скъпо." 
За строителството на магистрали чрез концесия тя подчерта, че трябва много точно да се прецени дали е приложимо в 
България. Давайки пример с АМ „Черно море“, тя посочи, че при една концесия, рискът е изцяло за концесионера. Прави 
се публично-частно партньорство, като държавата подкрепя с територия, отчуждителни процедури. 
Служебният министър отбеляза, че е необходимо връщане към пазарната икономика, към законност и поръчки без 
рушвети, без комисионни. Законите и нормите в строителството трябва да се променят с едногодишен срок на давност. 
По думите ѝ строителството е сложен процес, който трябва да се координира и управлява по Закона за устройство на 
територията. 
"Всъщност никой не повдига въпроса, че регионалното министерство не е агенция за недвижими имоти, не е 
министерство на рушветите, не е и министерство на пътищата, нито на географията. Регионалното 
министерство трябва да развива политиките по развитие на регионите, да се грижи за тяхната свързаност както 
помежду им, така и със съседни нам държави чрез трансгранично сътрудничество. Тези политики трябва да се 
развиват чрез система от мерки, проекти и управленски решения, които да са планирани и обвързани с финансовите 
възможности на държавата", изтъкна Виолета Комитова. 
 
√ Асен Василев: Няма начин да намалим данъците и да балансираме бюджета 
"Лично аз не виждам как можем едновременно да намалим данъците, да увеличим разходите и да балансираме 
бюджета. Не съм написал 200 страници труд, но не мисля, че такава задача е по силите ми”. Това заяви служебният 
финансов министър Асен Василев. 
Той посочи, че от партията „Има такъв народ” са го потърсили преди около 10 дни. „Започнахме да говорим каква е 
икономическата политика, която е добре да се провежда. Можех да избера длъжност между министър на околната 
среда или вицепремиер по еврофондовете", обясни служебният министър пред Нова телевизия. "За да може да се 
проведе икономическата политика през следващите 12 до 24 месеца, аз имам определени виждания и те са, че трябва 
да се води балансирана политика и основен фокус в нея да бъде спирането на всички течове в държавата. След което 
може да се премине към балансиране на бюджета”, добави той. 
"Основите ни различия са, че според мен трябва да се води балансирана политика - тази година да останем с текущия 
дефицит, който е предвиден, а при една евентуална актуализация, допълнителните милиард и половина да бъдат 
заложени, така че да посрещнем COVID кризата, да се направи актуализация на пенсиите, да се заложат пари за бизнеса 
в случай на затваряне и да се заложат пари за здравеопазването”, смята още финансовият министър. Той е категоричен, 
че с „Има такъв народ” имат принципни различия за това каква трябва да е икономическата политика на страната. 
„Ако има разбиране, че икономическата политика, която ние предлагаме и начинът, по който ние предлагаме да се 
провежда и има съгласие, че това е правилно, бихме обсъдили конструктивен вариант, с който и да е да се случват тези  
неща в България, защото те са важни”, увери Василев. 
 
√ Приватизацията на ББР е забранена от закона  
Проектът за правителство, обявен от лидера на "Има такъв народ", се сблъска с гняв и бе отхвърлен от сочените 
за адекватни партньори - "Демократична България" и "Изправи се, мутри вън". Но извън политическите игри, които 
неминуемо ще се разиграват пред очите ни в следващите седмици, Трифонов представи едва два приоритета, 
които имат някакво отношение към финансовата и икономическата система на страната. И това бе една от 
грешкитe, които той допусна в деня след предсрочните парламентарни избори, на които изгря като първа 
политическа сила, прекъсвайки хегемонията на ГЕРБ и Бойко Борисов.   
Най-непосредствени и преки последици върху финансовата система на страната би имала лансираната от ИТН идея за 
приватизацията на Българската банка за развитие. Което незабавно бе прочетено от партиите на протеста като 
намерение за замитане на следите на раздадените досега милиони на фирми свързани със задкулисието. 
Стратегията, която Трифонов обяви като приоритет, е 51% от акциите на ББР да бъдат продадени на стратегически 
чуждестранен инвеститор, а 49% да се изтъргуват на Българската фондова борса. Същата идея лансира още в началото на 
юни т.г. пред "Банкеръ", номинираният от ИТН за премиер Николай Василев. И всъщност е обяснимо защо Василев, който 
дълги години работи с капиталовите пазари, е радетел на тази идея. Но тя - на този етап, не се вписва в политическия 
контекст. 
Да започнем оттам, че "операцията" по продажбата на ББР изисква най-малкото законодателни промени.  
Банката за развитие е създадена чрез специален нормативен акт -  
Закона за ББР, 
приет през 2008 г. от 40-ото Народно събрание. Освен това тя оперира като всяка търговска банка, тъй като има пълен 
лиценз от БНБ.   
За да се случи приватизацията, законът трябва да бъде прекроен или заличен от правния мир, защото още в чл.1, ал. 2 се 
казва следното: "Банката е кредитна институция - акционерно дружество, в която държавното участие в капитала 
е не по-малко от 51 на сто".  
Мажоритарното участие на държавата е абсолютно гарантирано и от чл. 6, ал.2 от Закона за ББР, където е записано, че: 
"Акциите на държавата в размер не по-малко от 51 на сто от регистрирания към всеки момент капитал са 
непрехвърлими." 
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Заключението е, че за раздържавянето на ББР ще са необходими гласове от другите партии в 46-ия парламент или 
продажба единствено на миноритарен пакет акции. Освен това, както добре знаем, годините на прехода, че и 
следващите, превърнаха приватизацията в мръсна дума и едва ли някоя от останалите формации би се окаляла, давайки 
подкрепа за едно такова предложение. 
Отделен въпрос е дали Слави Трифонов изобщо си е направил труда да прочете закона, за да разбере, че 
приватизацията на банката е прерогатив на Народното събрание,  
а не Министерския съвет, преди да заложи този, меко казано, дързък приоритет. 
Може и да не му се е наложило, тъй като кандидат-премиерът на ИТН - Николай Василев, всъщност е един от авторите на 
тази идея. Бившият царски вицепремиер лансира тази теза в разговор с "Банкеръ" още в началото на юни.   
"Тази банка трябва да се приватизира, но политиците няма да разрешат това. Така тя ще си остане една от 
пробойните, през които изтичат средствата на данъкоплатците. Аз съм противник на насърчителното 
банкерство, създаването на такава специална банка е проблем, в дългосрочен план това винаги води до 
неприятности", каза тогава Николай Василев. 
В случая възниква един доста любопитен въпрос. И той е:  
кога Василев е станал "противник на насърчителното банкерство"?!  
Дали през 2008 г., когато мнозинството на "Тройната коалиция", в която Николай Василев е министър, приема Закона за 
ББР, или в годините след това. 
Съществуването на ББР в сегашния й вид бе поставено под въпрос, след като икономическият министър в служебното 
правителство Кирил Петков разкри, че осем фирми, част от които бяха посочени като свързани с Делян Пеевски, братя 
Домусчиеви, Румен Гайтански и Георги Самуилов, са получили кредити от банката за близо 1 млрд. лева.  
Сега един от най-харесваните министри от служебния кабинет подложи крак на "приоритета" за приватизацията на ББР. 
Това е и една от основните причини Кирил Петков да откаже да остане министър в кабинет на "Има такъв 
народ". Според Петков е хубаво тази банка да съществува. 
"Като абсолютно прозрачна, за малкия и среден бизнес, с лимит от 5 млн. и новия професионален мениджмънт, да 
финансира малки иновативни компании. Тази банка трябва и има възможност да остане във вида, в който в 
момента я докарахме след 8 седмици борба. Банката, както беше преди ние да влезем, нямаше никакъв смисъл за 
българската икономика и обществото. Неслучайно големи икономики като Канада имат Банка за развитие. Те 
всъщност имат една определена функция – малките предприятия, които са иновативни и рискови, които не могат 
да вземат нормални кредити от търговските банки, да имат място, където да отидат", обобщи служебният 
икономически министър. 
Имаше и още по-остри коментира от пространството на "Демократична България". Анализаторът Илиян Василев 
например смята, че никак не е случайно, че Слави Трифонов поставя приватизацията на ББР като топ цел на неговото 
управление. 
"Идеалният начин да се заметат следите на милиардите получени от олигарсите на Доган. Пито  платено. 
Държавата лош стопанин и..... ние целокупно пием студена вода. ББР първо да си върне кредитите от 
приближението на Доган, след това да се мисли за ролята и мястото й. Имаме нужда от насърчителна банка. Ега 
ти логиката - разкриха ни зулумите в ББР, да я приключим...", гласи гневният коментар на Василев в социалните 
мрежи. 
Колкото до втория финансово-икономически приоритет, обявен от ИТН, той е  
влизането на България в еврозоната.  
И този анонс изглежда напълно логичен за проектокабинет начело с ексвицепремиера Николай Василев, който е ярък 
застъпник на членството ни във валутния съюз. Но пък част от обществото настоява за референдум по темата, в 
правенето на какъвто Трифонов има достатъчно опит.  
Актуалните нагласи от проучването от 9 юли на Евробарометър към въвеждането на еврото обаче не са еднопосочни: 
77% от анкетираните българи се опасяват, че ако еврото замести лева, ще се стигне до изкуствено повишаване на 
цените. 66 на сто смятат, че страната ни не е готова да въведе еврото. Близо 54% са изцяло за въвеждане на еврото срещу 
44 на сто, които са абсолютно против. Лек превес все още имат скептиците, които са на мнение, че негативните 
последствия от такава стъпка ще са повече от положителните. 
 
√ Метаморфози: Банката отива към небето* 
Всеки пети клон хлопва кепенци на Запад, не и у нас  
Метафорично казано, но и съвсем реално банковият клон отива към небето. Бъдещите срещи на клиентите и банковите 
чиновници вече ще стават ... в интернет пространството. Чиновничката на гишето или по модерному фронт офис 
мениджърката вече няма да седи в климатизирания луксозен офис, а навсякъде другаде. Клиентът няма да тегли 
номерца и да си чака реда в мраморен салон, а ще банкира от кухнята и спалнята, от ресторанта или от 
плажа.климатизирания луксозен офис, а навсякъде другаде. Клиентът няма да тегли номерца и да си чака реда в 
мраморен салон, а ще банкира от кухнята и спалнята, от ресторанта или от плажа. 
Банковият клон претърпява пълна метаморфоза.   
Най-големите световни банки започнаха да закриват офиси и да съкращават работни места и то с темп, който е най-висок 
от времето на финансовата криза от 2008 г. насам. Преструктурирането на кредитните институции в Европа и Америка 
тече с различна скорост от началото на миналата година и е вследствие на различни причини - забавянето на 
европейската икономика, търговските войни, Брекзит, по-високите капиталови изисквания и преструктурирането на 
бизнеса. Отрицателните лихвени проценти и политическата несигурност изиграха ключова роля за ерозията на глобалния 
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банков сектор. Дигитализацията, малките обеми на търговия и засилващата се автоматизация намалиха печалбите на 
глобалните банки и ги принудиха да свият своите разходи чрез закриване на клонове. 
50-те най-големи банки, сред които HSBC, Credit Suisse и Bank of Amerika, вече съкратиха над 100 000 души.Amerika, вече 
съкратиха над 100 000 души. 
Британската HSBC подготвя най-голямо съкращение в следващите 3 години - 35 000 души. 
Lloyds предвижда намаляване на персонала с 16 800 души, или 16%. 
Deutsche Bank планира да затвори една пета от клоновете си в Германия. В момента най-голямата германска банка 
разполага с около 500 клона в страната, като се очаква броят им да бъде ограничен под 400. 
Commerzbank също обяви наскоро, че ще затвори 200 от своите общо 1000 клона, като в бъдеще броят им може да бъде 
намален и допълнително. 
В Испания най-голямата местна банка - Banco Santander, освобождава над 3000 служители, като част от усилията й са да 
интегрира в структурите си Banco Popular. Същевременно от банката заявиха, че ще бъдат затворени 140 клона в САЩ, 
което обаче излага на риск над 1 200 работни места. 
Друга испанска банка - Caixabank, обяви през януари съкращение на 2 157 служители, което намалява със 7,3% общата 
численост на работната й сила. Най-голямата каталунска банка закрива над 800 клона в Испания. 
Вълната от банкови съкращения обхвана и Италия. С най-много персонал се раздели Intesa Sanpaolo - 3000 души, или 
близо 3% от работната сила на финансовата институция. 
Франция също не прави изключение, тъй като третата по големина банка на Франция - Societe Generale, разкри плановете 
си за съкращаване на 1 600 работни места, главно в своята корпоративна и инвестиционна дейност. Банката, в чиито 
структури в 30 страни работят 18 000 души, обяви, че ще съкрати 750 работни места във Франция. 
BNP Paribas пък вече постигна споразумение със синдикатите да съкрати до 2 500 работни места. 
Така е по света, а у нас? 
В България „поголовна сеч” няма и най-вероятно няма да има. Западното цунами ще се плисне в нашите брегове като лек 
прибой.плисне в нашите брегове като лек прибой. 
Въпреки че има обективно основание да следваме Запада. Това е така, защото сред основните мотиви на европейските 
банки е подготовката им за влизането в сила на така наречените правила Базел IV, които ще увеличат капиталовите 
изисквания към кредитните институции. А това означава "изваждане" и най-простото е, чрез свиване на клоновата 
мрежа.  
Колкото и парадоксално да звучи обаче, ние сме си написали домашното доста преди западните банки. Част от тях, които 
сега закриват клонове в чужбина, вече се изнесоха от България или продадоха бизнеса си тук. Консолидацията на 
банките, която тече в последните години доведе до намаляване на броя клоновете и оптимизация на разходите. 
Ковидната пандемия също бе съпроводена със свиване на броя на клоновете. И този процес се очаква да продължи. Но 
нито една кредитна институция у нас не е обявила публично намерение за съкращения на хора и офиси.  
Явно ушите на българите са много по-чувствителни от тези на западняците, защото самите банкери смятат, че: „Това 
може да създаде обстановка на несигурност и непредсказуемост у служителите на банка, която си позволи да 
говори открито по темата” и затова не се прави, коиментира наш банкер, пожелал анонимност. Въпреки че някои 
банки го направиха.коиментира наш банкер, пожелал анонимност. Въпреки че някои банки го направиха. 
Големите банки дори отричат да имат стратегия за орязване  
на клонове и служители.Главният изпълнителен директор на Банка ДСК Томаш Хак-Ковач е твърде внимателен, когато 
иде реч за клоновата мрежа и нейното оптимизиране. Той признава, че обслужването в клон ще става все по-скъпо, а 
дигиталното – все по-евтино. Заплатите също ще растат, а те са основният разход във физическите клонове. Лихвените 
нива вече не позволяват да се субсидират клоновете. Но въпреки това за Ковач клоновете си остават конкурентно 
предимство на банката, която ръководи. 
„Зловещите” планове на УниКредит също няма да се сбъднат и то не само за нас, но и за цялата група. Според 
стратегията й от края на 2019 г. тя трябва да съкрати 8000 служители и да затвори 500 клона до края на 2023 година. Това 
означава щатът да бъде намален с почти 10%. 
Да, ама не. 
„Вече се гледа с друго око на стратегията от 2019 г.”, коментира източник от УниКредит Булбанк. Смяната на главния 
изпълнителен директор през април носи ново виждане по въпроса. В момента в рамките на групата върви обсъждане на 
нова стратегия, която ще бъде приета вероятно през септември-октомври тази година. В нея няма да има такива крути 
мерки, обясни източникът. 
И двете банки декларираха, че много внимателно преценяват териториалното покритие с клонове и по принцип не 
затварят офиси. С намигане обаче ще кажем, че и двете банки затвориха клоновете си в Приморско например, а заедно с 
това си прибраха и банкоматите. В София също има закрити клонове и не само на тези две банки...намигане обаче ще 
кажем, че и двете банки затвориха клоновете си в Приморско например, а заедно с това си прибраха и банкоматите. В 
София също има закрити клонове и не само на тези две банки... 
От редица малки градчета идват сигнали, че единствените банки, присъствали там, хлопват кепенци. "БАНКЕРЪ" вече 
писа за драмата на местните хора, които трябва да изминават десетки километри за елементарна парична операция. 
Потърсихме за коментар и представители на по-малките банки у нас. Георги Заманов, главен изпълнителен директор на 
Алианц Банк България, каза, че вече са поприключили с преструктурирането на клоновата си мрежа. Започнали са още 
преди пет години, защото са се ориентирали по развитието на бизнеса и капацитета на банковата система.поприключили 
с преструктурирането на клоновата си мрежа. Започнали са още преди пет години, защото са се ориентирали по 
развитието на бизнеса и капацитета на банковата система. 
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„Нашият основен критерий беше на всеки 100-150 хил. души да има по един клон, а това означаваше да имаме 
присъствие във всички областни центрове и по-големи градове, както и в по-малки, но динамично развиващи се 
населени места”, обясни той. 
От управата на Инвестбанкбанк също отрекоха да имат намерение да орязват клоновата мрежа. Оптимизация на 
работните места – да, дигитализация - да, но закриване – не, заявиха от там.Инвестбанкбанк също отрекоха да имат 
намерение да орязват клоновата мрежа. Оптимизация на работните места – да, дигитализация - да, но закриване – не, 
заявиха от там. 
Дигитализацията и световната икономическа и финансова конюнктура неминуемо ще изменят до неузнаваемост 
банковия клон. Каква точно ще е метаморфозата предстои да видим. 
____________ 
* Алюзия със заглавието на хитовия съветски филм „Таборът отива към небето”, музикална романтична драма, 
1976 г. 
 
√ Вицепрезидентът на Еврокомисията Маргрете Вестегер: Не е проблем, че България още не е внесла 
възстановителния си план 
Маргрете Вестегер е датски политик, бивш министър на образованието и след това на икономиката в родината си. През 
2014 г. е назначена за европейски комисар по конкуренцията в комисията "Юнкер". През 2019 г. става изпълнителен 
вицепрезидент на Европейската комисия, след като е сочена за една от основните кандидати за мястото на Урсула фон 
дер Лайен. 
В рамките на предишния състав на комисията, Вестегер наложи рекордни глоби - на "Епъл" за 13 милиарда евро, на 
"Гугъл" за почти 5 милиарда евро. След преговори, водени от нея, "Газпром" промени ценовата си структура за Европа. 
В интервю за bTV тя определи Плана за възстановяване и устойчивост като "шансът на века". Според нея 
обаче забавянето в изпращането на българския План в Брюксел не е проблем. "Проблем би било да не се носи 
отговорност, защото някой друг го е изготвил. Това е нещо голямо и има потенциала да промени много неща и затова е 
необходимо да се носи политическа отговорност. Много по-важно е това, отколкото просто да се предаде Планът този 
месец или следващия. От това зависи да сработи наистина", каза Вестегер. 
"Планът се разработва с дългосрочно мислене. Ако има икономически проблем, свързан с пандемията, държавата може 
да изготви различни схеми за подпомагане на тези бизнеси. Но за бъдещето Планът може да позволи на всеки да има 
основни цифрови умения, така че да се справя с все по-дигитализирани бизнеси – онлайн продажби, как да борави с 
уебсайт, да си направи профил, всичко да става по цифров път. Всички да имаме тези умения. Не може всичко да е само 
жп линии, ветрогенератори, соларни панели, а да е и за всеки един от нас, да бъде по-добър и по-мъдър от преди", 
подчерта вицепрезидент на ЕК.  
За цените на газа, които отново вървят нагоре, тя заяви: "Радвах се да видя какви бяха ползите за България от работата ни 
с "Газпром". Много по-добри договори, спад на цените, свободен пренос на газ. Наистина впечатляваща работа бе 
свършена тук, за да се извлекат максимални ползи. „Газпром“ в момента е под голямо напрежение – запасите 
намаляват, търсенето се увеличава. Изглежда това са основните причини за повишаването на цените. Ние ще продължим 
да следим дали няма някакви нарушения, но към момента изглежда е заради динамиката на пазара. За да може газът да 
играе роля и в бъдеще, е необходимо да има добре направена инфраструктура, за да може да се диверсифицират 
доставките. "Газпром" ще продължи да има важна роля за доставките на газ в Европа, но е важно да има 
инфраструктурата за внос например на втечнен природен газ от САЩ, газ от други части от по-широка Европа." 
Попитана дали вносът на газ от САЩ означава по-евтин газ от руския, Вестегер отговори, че това не е задължително. А 
зависи от развитието на пазара. Но има две страни на снабдяването ни с енергия – от една страна, да можем да 
задвижваме икономиката ни по евтин и достъпен начин, но и второ – да не разчитаме само на един доставчик. Така 
бихме имали по-голяма сигурност – ако има проблем с един доставчик, да можем да се обърнем към друг. Затова търсим 
газ от САЩ и от по-широката Европа, затова е добра идея. 
По повод наложената глоба на „БМВ“ и „Фолксваген“ с почти 1 милиард евро, тя заяви, че за първи път видяхме 
как бизнесите бяха решили помежду си да не използват технологии, съобразени с околната среда, а да се придържат 
само към законово изискуемите минимуми, вместо някой от тях да предложи на клиентите си възможно най-
екологичния автомобил. "Бяха решили да не се конкурират в това отношение, което не е законно. 875 милиона евро е 
глобата. В случая те питаха: "Няма ли с какво да сътрудничим?" Да, с много неща – с поставяне на стандарти, 
разработване на технологията, а що се касае до прилагане на технологията, трябва да се съревновавате да предлагате на 
клиентите ви възможно най-добрия автомобил. Имаше много дискусии, но всички си сътрудничихме с тях, признаха, че 
са участвали в картела и се надявам сега да имаме максимална полза от тези иновации", добави Вестегер 
За наложената глоба на „Епъл“ с 13 милиарда евро за укрити данъци, „Гугъл“ с 4,3 милиарда за господство на пазара, тя 
посочи че някои неща са се променили след тези решения: "Сега много повече конкуренти на „Гугъл“ могат да стигнат до 
потребителя, който може да ги избере. Към септември, ако си купите телефон с операционна система „Андроид“, ще 
имате избор за различни доставчици на приложения за търсене и сърфиране, така че като потребител имате по-голям 
избор. Също така осъзнаваме, че не е достатъчно поотделно да разследваме всеки случай, а ще наложим регламент, с 
който да държим особено влиятелните на пазара да изпълнят отговорността си да държат пазара възможно най-отворен 
за малките компании, които трябва да стигнат до клиентите си." 
Преди няколко месеца, Австралия прие закон, който задължи „Гугъл“ и „Фейсбук“ да се договарят с медиите за 
разпространение на тяхното съдържание. На въпрос не е ли крайно време да се замислим за подобни закони и в Европа, 
вицепрезидентът на ЕК отговори, че вече имаме подобни закони във всяка държава членка. Това дава на издателите, 
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които имат авторско право, правото да се договарят, така че „Гугъл“, например, да може да разполага с това онлайн 
само, ако им е разрешено – било то безплатно или срещу заплащане. Ако публикуващите съдържание не са съгласни, да 
могат да ги подведат под отговорност пред съда, да защитят позицията, че не могат да използват цялото съдържание, 
изготвено от журналистите, от аниматорите им, без да плащат за това. Във Франция са най-напред, но и тук вече има 
договори между „Гугъл“ и собствениците на медии. 
Попитана защо в Европа имаме много по-малко технологични компании, отколкото в САЩ и Китай, Вестегер отговори, че 
в Европа можем да намерим по-малки компании, но с досег до целия свят, ненадминати в предлаганото от тях на пазара, 
в технологията им. И второ – Европа има огромен потенциал. Сега отваряме следващата глава на цифровизацията, 
където всичко се дигитализира – земеделието, транспортът, енергията, здравеопазването, всичко. Минаваме на 
индустриален мащаб. Европа има история в промишлеността, имаме много добри предприемачи. Ако се справим, то 
следващото десетилетие ни е уредено. 
По повод критиките, че ЕС не върши достатъчно, за да наблюдава и да налага на властите в различни държави членки да 
спазват европейските стандарти за върховенство на закона и борба с корупция, както и за санкционираните българи по 
закона „Магнитски“, Маргрете Вестегер коментира: "Сам по себе си е хубаво да го има този дебат, защото осветлява 
проблем, който още не е разрешен. Такъв вид критика също насърчава работата по разрешаването му. Тук в България 
още не е свършена работата. Имаме процес по Механизма за сътрудничество и проверка, има още някои нерешени 
въпроси от доклада от 2019 година. Това, разбира се, трябва да се направи. Приветствам критиката да ни държи 
ангажирани до постигане на успех. Всички разчитаме на върховенството на закона, а и в бизнес общността е важно – да 
се гарантира, че ако нещо не е наред, да се коригира. Във всяка страна, в която констатираме проблеми с върховенството 
на закона, действаме усърдно." 
 
√ "ОПЕК+" договориха сделка след двуседмични спорове  
Министрите на ОПЕК и приятели се споразумяха на 18 юли да увеличат предлагането на суров петрол от август нататък, 
за да охладят цените на черното злато, скочили до най-високите си равнища за последните две години и половина. До 
сделката се стигна след като Саудитска Арабия и други страни от групата, която включва и Русия, се съгласиха да 
удовлетворят претенциите на Обединените арабски емирства, които заплашваха плана. След извъредното виртуално 
съвещание министърът на енергетиката на ОАЕ - Сухаил бен Мохамед ал-Мазруи - изрази задоволство от решението, а 
саудитският му колега принц Абдулазис бен Салман отказа да отговори на въпросите как е бил постигнат компромиса.     
"ОПЕК+" оряза през миналата година производството си с рекордните 10 млн. барела суров петрол на ден след като 
пандемията и ценовата война, открита от Рияд, доведоха петролните котировки до колапс. Оттогава групата постепенно 
връща на пазара части от орязаните количества и в момента те са редуцирани от 10 на около 5.8 млн. барела на ден.  
Според новата сделка от август до декември 2021-а "ОПЕК+" ще увеличи предлагането на черно злато с още 2 млн. 
барела дневно или средно с по 400 хил. барела дневно на месец, съобщи в официално изявление ОПЕК.  
Крайният срок, в който ще е в сила цялостното споразумение на групата, се удължава до края на идната година вместо до 
първоначално планиранираната дата 1 април 2022-а. Всъщност именно този пункт раздели Рияд и ОАЕ. Двете държави от 
Залива поддържаха предложението за незабавно увеличение на добива, но ОАЕ се противопостави категорично на 
идеята на саудитците за удължаване на пакта до края на 2022-а без те да получат по-висока производствена квота.  
За преодоляване на разногласията, които заплашваха да блокират повишеното предлагане от август нататък, "ОПЕК+" се 
съгласи на нови квоти за някои членове на групата от май 2022-а, между които - ОАЕ, Саудитска Арабия, Русия, Кувейт и 
Ирак. Тази корекция ще вкара на пазара допълнително 1.63 млн. барела дневно от следващия май, по сметки на агенция 
"Ройтерс".  
Базовото производство, от което бяха изчислени редукциите на ОАЕ, се повишава на 3.5 млн. барела дневно от май 2022-
а вместо сегашните 3.168 млн. барела на ден. Базовите равнища на Саудитска Арабия и Русия нарастват до 11.5 млн. 
барела на ден за всяка от държавите, а на Ирак и Кувейт - с по 150 хил. барела дневно. 
Принц Абдулазис обяви, че Нигерия и Алжир също могат да получат одобрение за повишение на базите си.  
Петролните котировки омекнаха още през седмицата заради агресивното настъпление на валиант делта на COVID-19 и в 
очакване на новата договореност. Те приключиха седмицата на ниво 73.59 щ. долара за барел за фючърсните контракти 
на сорт "Брент" с доставка през септември и 71.82 долара за берл американски лек суров петрол сорт WTI с доставка през 
август.  
 
√ Дойде ли 1989 година и за Куба?  
Куба е обхваната от протести. Това не се случва за първи път, но този път мащабът им е несравним с всичко, 
наблюдавано досега. Пътищата за развитие са два – или властите да успеят да ги потушат, както са правели и 
друг път, или за комунистическия режим на карибския остров да е дошла най-сетне 1989 година. 
Последният път, когато в страната се надигна открито недоволство, бе през далечната 1994 г., когато Куба изживяваше т. 
нар. специален период. Това бе момент на тотални лишения и дефицит след сриването на основния покровител - 
Съветския съюз, защото една трета от брутния вътрешен продукт на Куба буквално се изпари. И макар режимът на тока 
да бе постоянен, а храна по магазините да нямаше, протестите бяха много по-скромни от сегашните - няколкостотин 
души в столицата Хавана и толкоз. 
Сега икономическата криза далеч не е толкова катастрофална, но протестите са и по-големи, и по-застрашителни. Това 
донякъде може и да се дължи на смъртта на Фидел Кастро през 2016 година. 
След 
безредиците през 1994 г., 
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лидерът на кубинската революция лично обяви, че разрешава на всеки, на когото не му харесва животът на острова, да го 
напусне. През следващите няколко месеца над 30 000 кубинци, натоварени на салове, се отправиха за Съединените 
щати, но се озоваха... в лагер в Гуантанамо бей.  
След колебания, продължили няколко месеца, накрая президентът Бил Клинтън позволи на повечето кубинските 
емигранти да влязат в САЩ. Междувременно обаче протестният ентусиазъм на острова бе спаднал, а авторитетът на 
Кастро се оказа достатъчен за възстановяване на реда и дисциплината. 
Друга съществена разлика са социалните мрежи. Сегашните протести започнаха в Сан Антонио де лос Баньос. Жителите 
на това градче, намиращо се на 30-ина километра от Хавана, излязоха на улицата, недоволни от режима на тока и 
недостига на ваксини срещу Ковид-19 на фона на силното разрастване на епидемията. Кадри от случващото се бързо се 
разпространиха в интернет, защото те бяха запечатали нещо невиждано и нечувано в Куба - 
демонстранти замерят полицията с камъни, 
скандират "Долу диктатурата" и... преобръщат автомобила на един партиен секретар. 
Протестът обхвана бързо цялата страна – от Хавана (на запад) до Сантяго де Куба (на изток). А властите се опитаха да 
потушат пожара с единствения си полезен ход – отрязаха достъпа до итернет почти навсякъде. 
От доста време управляващите среди в Куба са наясно, че техният модел на държавна икономика не работи добре. Каза 
го и самият Фидел Кастро през 2011 г. в интервю с американския журналист Джефри Голдбърг. Още през 2008 г., след 
оттеглянето на Фидел от властта, по-малкият му брат Раул Кастро се опита да реформира плановата икономика - чрез 
либерализиране на редица сектори и сближаване с администрацията на Барак Обама. 
Тези два хода доведоха до безпрецедентен пробив в международна икономическа изолация, 
възстановяване на дипломатическите отношения 
между Куба и САЩ и сваляне на повечето от американските санкции. 
През 2016 г. обаче президент на САЩ стана Доналд Тръмп и санкциите срещу Куба бяха възстановени. 
Едновременно с това икономическите реформи, одобрени на Шестия конгрес на Кубинската комунистическа партия през 
2009 г. под натиска на Раул Кастро, постепенно започнаха да срещат все по-сериозна съпротива от страна на партийните 
хардлайнери, докато накрая не забуксуваха. 
Така се стигна до 2018 г., когато 86-годишният Раул Кастро предаде властта на избрания от него наследник – Мигел Диас-
Канел, дългогодишен партиен функционер и вицепрезидент от 2013-а. 
Новият кубински лидер се врече на "приемствеността" (т.е. на прословутите завети на Фидел), което прозвуча добре в 
ушите на консервативните партийни другари, но не и на изтощените от недоимък и безперспективност по-млади 
кубинци. 
Пандемията още повече влоши икономическите проблеми. 
Въпреки че през първата половина на 2020 г. Куба впечатли света с ограничаването на заразата - с едва 2726 разболели 
се и 88 починали до месец август, през последните седмици случаите на заразени се увеличиха. При това толкова рязко, 
че известната с ефективността си здравна система на острова се задъха така, че 90-процентната успеваемост на 
местната анти ковид ваксина 
"Абдала" не зарадва почти никого - не само заради дългия път, който трябва да бъде извървят от одобряването й до 
масовото й прилагане. 
През последните десетилетия голяма част от доходите на Куба идва от туризма. 
След като от година и половина световният туризъм е на практика мъртъв, кубинската икономика понесе тежък удар. 
През 2011-а тя се сви с 11 на сто – най-големия срив от спирането на съветската помощ през 90-те години. Диас-Канел 
въведе пакет от извънредни икономически мерки и увеличи заплатите, но това доведе и до рязък скок на цените на 
хранителните продукти. Възможно е в близките месеци те да скочат с между 500 и 900 процента, смятат анализатори. 
Така се стигна до сегашните протести. 
Ако име нещо безспорно, то е, че те са безпрецедентни. Дори в най-тежките моменти на "специалния период" 
нищо толкова спонтанно и толкова масово 
не се е случвало. 
Все още е рано да се каже дали за кубинския режим е дошла 1989-а - годината, в която социалистическият лагер в 
Източна Европа се срина завинаги. Управляващите в Хавана обаче бързо се доближават до кръстопътя, пред който бяха 
изправени източноевропейските им колеги по онова време: ако либерализират системата - губят властта по мирен път, 
ако не либерализират системата - пак губят властта, но по другия начин. Вече е доказано: вариантът със силовото 
смазване на протестите и затягане на контрола с помощта на армията върши работа, но за година-две най-много. И то 
само при положение че в партийните недра няма ядро от "прагматици", които да побутнат държавата по пътя на 
"прехода". 
Ситуацията е такава, че да се продължи по старому и да се иска от кубинците да търпят нови и нови лишения в името на 
прашасали идеали става все по-трудно. Фидел вече го няма, брат му е на преклонна възраст, а авторитетното поколение 
на старите революционери от Сиера Маестра става все по-малобройно. А по-младите поколения в Куба все по-малко ги е 
страх от властта... 
 
√ В опасен свят пътят към сигурността води към долара  
Стремежът към сигурност в сегашния все по-рисков свят тласка инвеститорите да подновят залозите си на 
зелените пари. 
Доларовият индекс на агенция "Блумбърг" се задържа в близост до върховите си равнища, отчетени през март. 
Показателят се повиши с 2.3% през юни, което е най-големията му месечен ръст от март 2020-а. Тогава пандемичната 
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паника нанесе първия удар върху рисковите активи и остави зад себе си британския паунд и еврото, както и 
традиционните спасителни убежища, каквито са японската йена и швейцарският франк.  
Най-шокиращият аспект от последния щурм на американската валута е скокът й след юнското съвещание на паричния 
комитет на Федералния резерв когато щатското стопанство показа признаци за сериозен подем и някои парични 
стратези изказаха предположения за по-ранен старт на възходящ лихвен цикъл - още през 2022-а. Шефът на 
американската централна банка Джеръм Пауъл пък заяви по време на пресконференцията след събирането, че "започват 
разговори" за ограничаване на активността на програмата за покупка на активи. След което доларовият индекс добави 
1% към пазарната си оценка само в рамките на съвещанието на банкерите - от 16 до 18 юни.  
Валутни анализатори смятат, че щатският долар има потенциал за по-нататъшно поскъпване. Нетното количество на 
дългите доларови контракти се увеличава успоредно с подема на валутата. От 1 юни досега американската валута се е 
повишила с 2.5% в рязък контраст със средния месечен спад на индекса от 0.3% след пазарния крах през 2020-а.  
Оттук нататък посоката на движение на зелените пари ще зависи от думите и действията на Федералния резерв. 
Възможно е да се стигне до стратегията: "купувай слуховете, продавай фактите", с други думи - подем на долара преди 
съобщението на централните банкери за ограничаване на паричните стимули и вероятният му спад след него.  
В момента американската валута се движи в противоположна посока на доходността на щатските държавни облигации. 
Което може да се приеме като сигнал за връщане към миналогодишната популярна търговия, но, обърната на 180 
градуса. Тогава инвеститорите закриха залозите за поскъпване на долара в условията на растяща възвръщаемост на ДЦК 
и в очакване икономиката да заработи отново. Днес обаче към зелените пари има повишен интерес и доходността на 
дълговите книжа пада. Нещо повече, налице е шанс за ръст на долара, ако Федералният резерв намекне, че планира да 
повиши лихвените проценти. Този сценарий може да увеличи търсенето на щатската валута в сравнение с други 
глобални активи и при продажби на американски облигации.  
Ако пазарната несигурност се запази, следващата стъпка нагоре за долара може да дойде от търсенето на 
сигурност на валутния пазар. 
Доказателство за това вече се наблюдава при валутите на държавите от Г-10. Традиционните убежища: швейцарски 
франк и японска йена, оглавяват валутната класация на съперниците от Г-10 от началото на юли. Зелените пари може би 
ще ги последват - анализатори очакват по-натътшното им поскъпване до края на лятото заради скоростното 
разпространение на вариант делта на COVID-19 по света. Като знак на връщане към пандемичната търговия на 2020-а, 
инвеститорите купуват щатски облигации, акции на технологични компании и долари - типична стратегия на защитно 
позициониране.  
Междувременно, развиващите се стопанства изостават във възстановяването на бизнес активността от пандемията и в 
имунизационната надпревара. Недостигът на храна и на енергия и борещите се икономики принуждават търговците да 
преосмислят вложенията си във активите, които носят по-висока доходност. От средата на юни валутният индекс за 
развиващите се пазари на "Джей Пи Моргън Чейз" е загубил 1% от пазарната си оценка. 
Зелените пари приключиха седмичната си търговия с котировка 1.1806 щ. долара за едно евро, а доларовият индекс - на 
ниво от 92.687 пункта.   
 
Мениджър 
 
√ Служебният кабинет представя тази седмица нов план за възстановяване 
Тази седмица служебното правителство ще представи новия актуализиран план за въстановяване и устойчивост, 
съобщи пред "Дарик" служебният вицепремиер Атанас Пеканов, който отговаря за европейските фондове. По думите му 
мерките в актуализирания план на България са "съобразени с интереса на суверена". 
"Трябва да започнем да изграждаме работни места. Например индустриален парк, преизграждането на енергийни 
източници и други. Дигитализацията ще доведе до качествена практика. Дигиталният и зеленият преход ще помогнат на 
България", коментира Пеканов. Според него, харченето на евросредства трябва да почива на демократични решения.  
От всички 27 държави-членки на ЕС, до момента само България, Малта и Нидерландия все още не са представили 
плановете си. Забавянето може да доведе и до забавяне при одобрението на проектите и отпускането на средствата, 
които за страната ни трябва да възлизат на 12 млрд. лева. 
През изминалата седмица ЕК вече одобри плановете за възстановяване на 12 европейски държави. 
 
√ БЕХ пласира емисия облигации за 600 млн. евро  
„Български енергиен холдинг“, който обединява държавни дружества в сферата на енергетиката, обяви, че успешно е 
пласирал нова емисия облигации на обща стойност 600 млн. евро. 
Емисията е пласирана при лихвен процент от 2,45% с падеж 7 години.  Регистриран е голям интерес от страна на 
инвеститорите, като по нея са били получени 2,3 пъти повече оферти, отколкото са били необходими. Емисията ще 
бъде регистрирана на ирландската фондова борса Euronext Dublin, а с приходите ще се рефинансира предишна емисия, 
пласирана през 2016 г. на стойност 550 млн. евро. 
Мениджъри на сделката са били JPMorgan и Citigroup. 
На предишните емисии БЕХ постигна лихва от 4,8% през 2016 г. и 3,5% през 2018 г. 
 
√ Под 3% средно е доходността при пенсионните фондове за последните 2 години  
Универсалните пенсионни фондове  генерират доходност между 3,96% и 1,48% на година, показват изчисления на 
Комисията за финансов надзор. Това е около 2,94% среднопретеглена доходност за всички дружества.   



17 

 

Доходността е за периода юни 2019 – юни 2021 г., но е на годишна база, както традиционно се подготвя тази статистика. 
Междувременно Комисията за финансов надзор е определила, че минималната доходност на универсалните пенсионни 
фондове може да бъде отрицателна за същия период. 
Ведомството е определило, че за 2-годишния период от 28 юни 2019 г. до 30 юни 2021 г. универсалните фондове трябва 
да са генерирали поне -0,06% доходност за клиентите си. Доходността е на годишна база. 
Универсалните фондове за задължително  допълнително пенсионно осигуряване са най-масовите у нас. По последни 
данни в тях се осигуряват над 3,8 млн. души, в които има активи на стойност над 12,7 млрд. лв.  
 

Доходност на 
универсалните 
пенсионни 
фондове (юни 
2019-юни 2021 г.) 

Бъдеще 3,96% 

ЦКБ-Сила 3,23% 

Ен Ен  3,21% 

ДСК-
Родина 

3,07% 

Топлина 2,93% 

Алианц 
България 

2,89% 

Доверие 2,70% 

Съгласие 2,61% 

ПОИ 1,48% 

Източник: 
КФН 

  

 
√ България с най-голям дял жени в ЕС сред ИКТ специалистите  
България е страната в ЕС с най-голям дял на жените сред заетите ИКТ специалисти - 28,2%, сочат нови данни на Евростат. 
След нас по този показател са Гърция - 26,5% и Румъния (26,2%). Най-малък е делът на жените в ИКТ сферата в Унгария 
(12,3 процента), Малта (11 процента) и Чехия (10,3 процента). 
По-голямата част от заетите като специалисти по ИКТ в ЕС са мъже. Жените в тази професия са под една пета (18,5 
процента). От 2011 година обаче процентът на нарастване при дамите е по-висок, така че разликата между половете се е 
свила с 3 процентни пункта през последното десетилетие. 
Общо ИКТ специалистите са под 10 на сто от заетите лица в страните членки на съюза. Делът им е най-висок във 
Финландия (7,6 процента) и Швеция (7,5 процента). Сравнително висок - над 5 процента - е показателят в Естония, 
Люксембург, Нидерландия, Ирландия и Дания. България е сред страните с най-нисък дял. Страната ни и Литва отчитат по 
3,3 процента. По-ниски са дяловете на ИКТ специалистите само в Гърция (2 процента), Румъния (2,4 процента), Кипър (3,1 
процента). Около 8 милиона души в ЕС са работили през 2020 година като специалисти в областта на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) или 4,3 процента от общата работна сила в съюза. Делът се е увеличил с 0,4 
процентни пункта спрямо 2019 година, когато този вид специализирани кадри са били 3,9 процента, отчита Евростат.   
 
√ Глобалният корпоративен данък и възможните изключения от правилото  
Споразуменията за глобалeн корпоративeн данък няма да попречат на най-големите компании в света да търсят и 
намират възможности за прехвърляне на печалби в чужбина, пише CNBC, позовавайки се на експертни оценки. 
Проектът за глобална данъчна реформа беше разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) и в основата си промените предполагат въвеждане на минимална ставка на корпоративния данък от 15 процента 
за 100-те най-големи компании в света с годишни приходи над  750 млрд. евро.  130 държави подкрепиха принципно 
идеята, включително и тези от G-2, като възнамеряват да накарат международните корпорации да плащат справедливи 
данъци в страните, в които оперират. 
Компаниите обаче могат да открият нови начини да избегнат плащането на данъци, твърди Кристиан Халъм, специалист 
по данъчна политика в международната организация Oxfam. Той заяви, че системата на ОИСР „изостря съществуващото 
неравенство“, характерно за настоящата система и само по себе си - изключително несправедливо. 
Експертът отбеляза, че все още не са известни всички подробности по сделката, но от наличните данни следва, че това 
ще бъде лоша новина за данъчните убежища като Бермудските острови или Каймановите острови. В сегашната си форма 
обаче проектът на ОИСР може да доведе просто до пребазиране на бизнес операции от досегашните убежища към други 
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страни, които могат да осигурят данъчни облекчения. 15-процентният корпоративен данък няма да се прилага навсякъде, 
защото в проекта има изключения, обясни Халъм. 
В споразумението на ОИСР има клауза, която позволява на компаниите да плащат по-малко от 15 процента в страни, в 
които имат много служители или физически активи, като например заводи. „Стимулът за укриване на печалби не е 
изчезнал с минималния 15-процентен корпоративен данък“, казва Халъм. 
Алекс Кобъм, ръководител на мрежата за данъчно правосъдие, определи дискусиите и споразуменията относно 
минималната ставка като исторически, но безполезни за прилагането на справедлива и ефективна реформа. Той вярва, 
че сделката всъщност в крайна сметка изненадващо ще доведе до прехвърляне на по-голямата част от печалбите към 
най-големите страни от ОИСР. 
 
√ Годишната инфлация в ЕС и Еврозоната обърна посоката през юни 
През месец юни годишната инфлация в еврозоната е спаднала до 1,9% спрямо 2% през май, сочат данните на 
Европейската статистическа служба . Година по-рано инфлационният темп в региона на единната валута е  бил 0,3%. 
В целия Европейски съюз годишната инфлация се е понижила до 2,2% през юни спрямо 2,3% през предходния месец. 
Преди година показателят е бил на ниво от 0,8%. 
Според данните на Евростат годишната инфлация в България през юни е 2,4%, което е ръст спрямо майската стойност от 
2,3%. 
Спрямо май годишната инфлация се е забавила в 12 държави членки, останала е стабилна в четири и се е ускорила в 11. 
Най-ниска годишна инфлация през юни е отчетена в Португалия (минус 0,6%), Малта (0,2%) и Гърция (0,6%), а най-висока 
- в Унгария (5,3%), Полша (4,1%) и Естония (3,7%). 
Сред основните компоненти на инфлацията в Еврозоната най-голям принос има енергията (+1,16 процентни пункта), 
следвана от неенергийните промишлени стоки (+0,31 процентни пункта), услугите (+0,28 пп) и храните, алкохола и 
тютюневите изделия (+0,15 пп). 
 

 
 
√ Петролът поевтиня на фона на постигнатата сделка между страните от ОПЕК+  
Цените на петрола поевтиняха в ранната търговия в понеделник, след като Организацията на страните износителки на 
петрол (ОПЕК) и нейните партньори, водени от Русия, успяха да преодолеят различията си и се договориха за 
увеличаване на производството. Това предизвика опасения относно потенциален излишък от суров петрол на фона на 
нарастващия брой заразени с COVID-19 в редица страни по света, пише Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,64 долара, или 0,87%, до 72,95 долара за барел, след като 
миналата седмица изтри близо 3% от стойността си. Американският лек суров петрол WTI се понижи с 0,71 долара, или 
0,99%, до 71,10 долара за барел, след като в петък регистрира седмичен спад от почти 4%. 
В неделя министрите от ОПЕК+ постигнаха споразумение за увеличаване на производството на петрол с 400 хил. барела 
на ден през всеки месец от август. Това означава, че до края на годината добивът ще бъде увеличен с 2 млн. барела 
дневно. 
„Цените на петрола ще се колебаят през идните седмици“, коментираха от Goldman Sachs след постигнатото 
споразумение. От инвестиционната банка обаче остават оптимисти относно перспективата пред петрола. 
За да преодолее вътрешните си разминавания, ОПЕК+ се съгласи на нови квоти за пет държави, които ще могат да 
увеличат собственото си производство - най-много ОАЕ и Саудитска Арабия и в по-малка степен Ирак, Кувейт и Русия. 
„Това споразумение трябва да даде увереност на участниците на пазара, че групата не върви към разпад и няма скоро да 
залее пазара с доставки“, посочиха от  RBC Capital Markets 
Миналата година групата съкрати добива с рекордните 10 млн. барела на ден на фона на спада на търсенето на петрол, 
причинен от пандемитяа от коронавирус. ОПЕК+ постепенно увеличават добива. 
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√ Смесени резултати на световните борси в края на седмицата  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха предимно повишения в ранната търговия в петък, 
след като акциите на свързаните с туристическия сектор компании се възстановиха след тежки загуби тази седмица, а 
добрите корпоративни отчети засенчиха опасенията около нарастващия брой на заразените с Делта варианта на 
коронавируса на континента, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 остана почти без промяна на ниво от 456,2 пункта. Бенчмаркът е на път да запише 
минимален седмичен спад. Туристическият подиндекс SXTP се повиши с 1,79%, следвайки поскъпването на акциите на 
авиопревозвачите IAG, Lufthansa, Ryanair и Air France KLM с 2,61%, 2,67%, 1,53% и 2,76% За доброто представяне на 
туристическият сектор допринесе изказването на американския президент Джо Байдън, който заяви, че САЩ обмислят 
възможността да премахнат забраната за влизане на европейци в САЩ. 
Немският показател DAX напредна с 34,22 пункта, или 0,22%, до 15 663,88 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи 
с 13,89 пункта, или 0,21%, до 6 749,47 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира ръст от 19,67 
пункта, или 0,285, до 7 031,69 пункта, броени дни преди 19 юли премахване на ограничителните мерки срещу 
разпространението на коронавируса в Обединеното кралство. 
Притесненият за по-високата инфлация и нарастващия брой на инфекциите от COVID-19, които водят до забавяне на 
икономическото възстановяване, натежаха на пазарите през тази седмица, като много инвеститори пренасочиха 
средства от фондовите пазари към тези за облигации. 
„Тази седмица пазарите се движат разнопосочно, което отразява противоречивите нагласи. От една страна е силното 
начало на сезона на отчетите за второто тримесечие в САЩ и успокоителната реторика от централните банки, които 
обещават да продължат подкрепата за икономиката. От другата страна са няколко фактора, които се отразиха негативно 
на перспективите, включително по-слабите икономически данни от Китай и знаците, че растежа и печалбите вече са 
достигнали и дори подминали пиковите си стойности“, коментира  Силвия Дал Анджело от Federated Hermes. 
Акциите на швейцарския концерн за луксозни стоки Richemont поевтиняха с 1,60%, въпреки че продажбите на 
компанията нараснаха със 129% на годишна база през второто тримесечие на фона на силното представяне на 
бижутерийните й марки във Северна и Южна Америка. 
Цените на книжата на британската модна компания Burberry и германската фирма за спортни стоки Puma се понижиха 
съответно с 3,79% и 2,02%. 
Ericsson на Швеция се срина с 8,5%, след като отчете основната печалба за второто тримесечие под пазарните оценки, 
засегната от спад в продажбите в континентален Китай. 
Акциите на Ericsson поевтиняха с 8,65%, след като шведката компания за телекомуникационно оборудване отчете по-
слаба от очакваното печалба за второто тримесечие на фона на спад на продажбите в континентален Китай. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не успяха да намерят единна посока в четвъртък, въпреки че 
корпоративните отчети за второто тримесечие продължиха да надминават очакванията, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 53,79 пункта, или 0,15%, до 34 987,02 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 14,27 пункта, или 0,33%, до 4 360,03 пункта. Индексът на високотехнологичните  
дружества Nasdaq записа спад от 101,82 пункта, или 0,7%, до 14 543,13 пункта. 
На пазара повлия отчетът за тримесечието на инвестиционната банка Morgan Stanley, чиито акции поскъпнаха с 0,18%, 
след като компанията обяви печалба от 1,85 долара за акция при приходи от 14,8 млрд. долара, надминавайки 
прогнозите за печалба от 1,65 долара за акция при приходи от 13,98 млрд. долара. От началото на годината книжата на 
банката са поскъпнали с 35%. 
18-те компании от S&P 500, чиито финансови резултати за второто тримесечие са надминали прогнозите на 
анализаторите, са отчели среден ръст от 18% на печалбата на акция. Въпреки това акциите на същите тези компании 
поевтиняха средно с 0,58% след представянето на резултатите. 
„Доброто представяне на пазара през последната година се дължеше основно на очакванията за подобрение на 
печалбите, което виждаме в момента. Голяма част от тези резултати вече бяха взети предвид в оценките на акциите, 
което е причината да няма особен ръст и дори да има понижения“, коментира Лиз Ан Сондърс от at Charles Schwab 
Технологичните акции, които се представиха силно в началото на седмицата, записаха загуби в четвъртък, акциите на 
Amazon, Alphabet и Apple поевтиняха съответно с 1,37%, 0,96% и 0,45%, а тези на Microsoft и Facebook – с 0,52% и 0,91%. 
В четвъртък председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви пред Комисията за финансови услуги към 
Камарата на представителите, че централната банка ще продължи да оценява икономическото възстановяване в САЩ, 
преди да вземе решение за промяна на благоприятната си парична политика. 
„Предизвикателството, пред което сме изправени, е как да реагираме на инфлацията, която е по-висока от очакваното. 
Ако приемем, че тя е временна, то подобна реакция би била прекомерна. Ако обаче това продължи още по-дълго, ще 
трябва да преоценим рисковете, които биха повлияли на инфлационните очаквания и биха били с по-голяма 
продължителност. Точно това наблюдаваме в момента“, коментира Пауъл. 
Междувременно Министерството на труда на САЩ съобщи, че броят на подадените за първи път заявления за помощи 
при безработица е достигнал 360 хил. в седмицата до 10 юли. Това е най-ниското ниво от средата на март 2020 г. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите индекси на бборси в Азиатко-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в петък, след като 
Японската централна банка остави без промяна паричната си политика, предаде Си Ен Би си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 276,01 пункта, или 0,985, до 28 003,08 пункта. 
Японската централната банка остави без промяна целта за ниво на краткосрочните лихви от минус 0,1 процента и нула 
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процента за доходността по 10-годишните облигации. Финансовата институция обаче понижи прогнозата си за реалния 
растеж на брутния вътрешен продукт на страната през 2021 г. до 3,8%. През април ЯЦБ прогнозира ръст от 4%. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа спад от 25,29 пункта, или 0,71%, до 3 539,3 пункта, а Shenzhen 
Composite изтри 24,66 пункта от стойността си, или 0,99%, завършвайки сесията при ниво от 2 454,06 пункта. Хонконгският 
бенчмарк Hang Seng се повиши с 8,41 пункта, или 0,03%, до 28 004,68 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi отчете спад от 9,31 пункта, или 0,28%, до 3 276,91 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 12,2 пункта, или 0,17%, до 7 348,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 1,43 пункта, или 0,25%, до 565,61 пункта. BGBX40 напредна с 0,12пункта, или 0,10%, до 124,38 пункта. 
BGTR30 регистрира спад от 0,22 пункта, или 0,04%, до 603,64 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 157,64 пункта. 
 
Investor.bg 
 
√ Наводненията в Германия тласнаха климата в центъра на предизборната кампания 
Изглежда, че Зелените ще се възползват най-много от осъзнаването на опасностите от капризите на времето от 
избирателите 
Малко над два месеца преди парламентарните избори опустошителните наводнения, които обхванаха Западна Германия 
тази седмица, изстреляха климатичните промени в центъра на предизборната кампания, пише Financial Times. 
Повечето политически партии в Германия се съгласиха, че глобалното затопляне е причината за бедствието, при което 
загинаха най-малко 140 души, а градове и села в две от най-населените провинции в страната бяха разрушени. 
Дига на река Роер се скъса в събота вечер, докато спасителите опитваха да евакуират около 700 жители на град 
Васерберг близо до нидерландската граница. 
Драматичните сцени може да са от огромна полза за Зелените, които още преди тази седмица се очакваше да увеличат 
значително резултата си на изборите през септември. Най-силният им коз – вниманието към климатичните промени и 
мобилизирането на всички ресурси на провинцията за предотвратяването им, изведнъж придоби огромна нова 
неотложност. 
До момента те грижливо се въздържат от констатацията „нали ви казахме“. Съпредседателят на партията Роберт Хабек 
не посети засегнатите от наводненията райони и заяви пред германското списание „Шпигел“, че „досадни политици 
просто се бутат в подобни ситуации“. 
„Забранено е да провеждаме предизборна кампания в ден като днешния“, заяви той в четвъртък, когато стана ясен 
пълният мащаб на щетите. 
Но е ясно, че новото внимание върху опасностите от капризите на времето и връзката със затоплянето на планетата може 
да окажат важна подкрепа на кандидата на Зелените за канцлер Анналена Баербок. Те също така може да отклонят 
вниманието от грешките, които до този момент съпътстваха кампанията ѝ. 
40-годишната депутатка беше подложена на критики през последно време заради неточности в автобиографията си, 
предполагаемо плагиатство в книга, която публикува миналия месец, и забавяне в докладването пред парламента на 
партийни бонуси. 
„Тя определено ще може да отбележи точки сега с компетентността на Зелените в областта на околната среда и климата. 
Това ѝ дава съвсем нов начин да мобилизира избиратели“, коментира пред германска телевизия политологът Карл-
Рудолф Корте от университета Дуисбург-Есен. 
Говорителката на правителството Мартина Фиц даде да се разбере, че властите смятат климатичните промени за 
основната причина за наводненията. „По принцип глобалното затопляне води до повишаване на т. нар. екстремни 
климатични събития като горещи вълни, проливни дъждове и бури“, отбеляза тя. В Германия средната температура вече 
се е повишила с два градуса от началото на воденето на статистика, изтъкна Фиц. 
От друга страна новото внимание върху климата може да се окаже коварно за Армин Лашет – кандидат за канцлер от 
десноцентристката ХДС/ХСС. Като премиер на Северен Рейн-Вестфалия, където се намират едни от най-големите 
компании в Германия, той силно се противопоставя на части от дневния ред на Зелените и твърде, че те може да 
застрашат статута на страната като индустриална сила. 
В четвъртък той беше хванат в крачка и изгуби търпение с телевизионна журналистка, след като тя го попита дали сега 
Германия трябва да действа по-агресивно за овладяване на климатичната криза. Явно подразнен той отговори: „Не 
сменяме политиките си само заради ден като днешния“. 
Въпреки това той заяви, че Германия трябва да ускори темпото в разрешаването на климатичните проблеми. „Трябва да 
се придвижим бързо по пътя към въглеродна неутралност“, каза Лашет в петък. 
Той също успя да отбележи важна точка спрямо двамата си опоненти – Баербок и Олаф Шолц, финансовия министър и 
кандидат на социалдемократите за канцлер. Те бяха във ваканция, когато се случиха наводненията, а той – не, и бързо 
замина за някои от най-тежко пострадалите области. 
Лашет обеща компенсации за хората, останали без дом, изрази съчувствие за жертвите и семействата им и благодари на 
службите за спешна помощ в речи, които изглеждаха премерени, за да го представят като политик, управляващ 
ефективно кризи, и Landesvater или баща на нацията. 
Лашет може да извлече политическа изгода от новото усещане за несигурност, породено от наводненията, смята Корте. 
„Ще трябва да очакваме нови кризи и ще имаме най-голямо доверие на хора или партии с най-добрите идеи за защитата 
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ни от това, което може да дойде“, допълва той. Това ще е от полза за ХДС/ХСС, които управляват Германия в 50 от 
последните 70 години, и да навреди на Баербок, която няма управленски опит. 
Ако наводненията все пак окажат въздействие на предизборната кампания в Германия, това няма да се случи за първи 
път. Експерти твърдят, че тежките наводнения през август 2002 г. са повлияли на резултата от изборите същата година и 
са дали победата на социалдемократическия канцлер Герхард Шрьодер. 
Той побърза да посети района на бедствието, обут с гумени ботуши, цапайки в калта, а по-късно обеща огромна помощ 
на най-тежко пострадалите области. За сметка на това конкурентът му Едмунд Щойбер – кандидат на ХДС/ХСС не 
прекъсна ваканцията си на остров Юст в Северно море и в крайна сметка изгуби. 
„Не исках да водя кампания с това природно бедствие“, заяви Щойбер по-късно, но в крайна сметка посети наводнените 
райони. 
Времето повлия върху политиката и през последните години. Дългата суша, която преживя Германия през 2018 г. с малко 
дъждове и покафеняването на полета и гори заради палещото слънце, засили популярността на Зелените и стимулира 
неумолимия им ръст в обществените допитвания – до ноември 2018 г. те имаха 22%, което е ръст спрямо 8,9% на 
изборите за Бундестаг през 2017 г. 
След това през май 2019 г. Зелените получиха 20,5% на изборите за Европейски парламент – най-добрият им национален 
резултат до момента. 
Макар че никой не иска да извлича политически дивидент от кризата, сред Зелените ще има хора, които ще се надяват, 
че последиците от горещата вълна през 2018 г. да се повторят след летните наводнения през 2021 г. 
 
√ Пазарите спират да обръщат внимание на коронакризата 
Инвеститорите са по-обезпокоени от опасността от инфлация и ще следят реакциите на централните банки 
Европейските инвеститори остават сравнително оптимистично настроени за настъпващата седмица. Според 
анализаторите насърчаващите корпоративни данни може да дадат нов тласък на събитията на фондовите борси. 
Инвестиционният стратег на Deutsche Bank Михаел Блуменрот прогнозира пред Handelsblatt: „Силните печалби и 
уверените бизнес перспективи трябва да имат положителен ефект върху настроението на пазара, което през последните 
седмици беше потиснато от по-слабите икономически данни от САЩ и Китай“. Анализаторите от Commerzbank също 
очакват, че сезонът на отчетите трябва да укрепи фондовите пазари в краткосрочен план. 
Това може да разведри настроението в сравнение с края на изминалата търговска седмица. След като водещият 
германски индекс Dax и общоамериканският индекс S&P 500 достигнаха нови върхове в сряда, в четвъртък последва 
консолидация. Dax се повиши до рекордно високото ниво от 15 811 пункта, но в крайна сметка загуби почти един 
процент от стойността си на седмична база.  
Импулсът за новите върхове на германския референтен индекс идва от опитите за постигането на нови рекорди на 
американските фондови борси. Падащите курсове на Wall Street натежаха и на европейските фондови борси. В петък 
американският индекс на стандартните стойности Dow Jones затвори с 0,9% надолу до 34 687 пункта. Технологичният 
Nasdaq пое надолу с 0,8% до 14 427 пункта. Широкият S&P 500 също загуби 0,8% до 4327 пункта. 
Отправяйки поглед към настоящата седмица обаче, пазарният анализатор Милан Куткович от брокерската компания Axi 
посочва, че през миналите седмици новите върхове за всички времена са били последвани от прибиране на печалбите, 
което тласна пазара обратно надолу. Остава да видим дали германският референтен индекс ще успее да преодолее 
психологически важните 16 000 пункта в близко бъдеще.  
Загрижеността за коронавируса ще играе по-маловажна роля 
Възраждането на пандемия вероятно ще играе само подчинена роля за цените на акциите, казва анализаторът Франк 
Волгемут от Националната банка в Есен. „Разбира се, може да се очаква, че делта вариантът на коронавируса ще остави 
белези както в националните икономики, така и на фондовите пазари“. Той обаче не очаква трайно увреждане, защото 
делът на ваксинираните сега трябва да бъде твърде висок. 
От друга страна, забавянето на растежа в китайската икономика може да се окаже отрицателен фактор за настроенията 
на фондовите борси в средносрочен план. Освен това притесненията за инфлацията не отпускат инвеститорите, обяснява 
анализаторът Дейвид Мадън от онлайн брокера CMC Markets. „Това е нож с две остриета“. От една страна, инфлацията 
сигнализира за силно търсене и силно икономическо възстановяване; от друга страна, тя подклажда дискусията за 
затягане на паричната политика.  
В петък изненадващо високите приходи от търговците на дребно в САЩ подхраниха тази дискусия. Защото ако данните 
за следващите месеци също са над очакванията, Федералният резерв на САЩ трябва да се запита дали инфлацията 
наистина ще бъде толкова временна, колкото смята досега, казва инвестиционният стратег Джо Пери от онлайн брокера 
Forex.com. 
Досега Фед заемаше позицията, че високата инфлация в САЩ е временно явление и затова не е нужно да 
противодейства на това с по-ниски покупки на облигации или по-високи лихвени проценти. По този начин централната 
банка се придържа към своята свръхслаба парична политика, която е важен двигател на настоящото рали. 
Очакват се новости от страна на ЕЦБ 
Затова инвеститорите очакват с нетърпение срещата на Европейската централна банка (ЕЦБ) в четвъртък. Президентът на 
централната банка Кристин Лагард обяви, че на тази дата ще направи преглед на перспективите за паричната политика. 
От това, наред с други неща, могат да се извлекат условията, при които ключовите лихвени проценти ще се повишат 
отново в бъдеще. 
Чрез промяната на целта за инфлация на два процента от досегашните „под, но близо до" два процента ЕЦБ разшири 
своята свобода на действие, казва Питър Дьо Кьонсел, главен инвеститор в облигации в мениджъра на активи Degroof 
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Petercam. В средносрочен план той приема, че през следващата година централната банка ще замени своята програма за 
закупуване на пандемични ценни книжа PEPP с PEPP 2.0. В същото време програмата за покупки APP, стартирана след 
дълговата криза в еврозоната, ще продължи с настоящ обем от 20 млрд. евро на месец, прогнозира Дьо Коенсел. 
Наблюдателите очакват, че последната среща за лихвените проценти на централната банка преди лятната ваканция 
вероятно ще подгрее отново дебатите. Главният икономист на Commerzbank Йорг Кремер казва: „Срещата на ЕЦБ тази 
седмица вероятно ще бъде по-важна, отколкото се очакваше наскоро“. 
Очакват се трудни дискусии. Защото по отношение на оценката на икономическите перспективи за възстановяване от 
кризата и въпроса колко обширна трябва да бъде допълнителната икономическа помощ чрез покупки на облигации 
възгледите в Управителния съвет се различават сериозно. 
Задават се тримесечните отчети на гигантите 
Според голямата швейцарска банка UBS повече от 70 европейски корпорации ще разкрият финансовите си резултати 
през тази седмица. Те включват самата UBS и индустриални гиганти като SAP, Volvo, фармацевтичните гиганти Roche и 
Novartis, индустриалната група ABB и телекомуникационният концерн Vodafone. 
В САЩ Netflix и Twitter ще бъдат първите големи технологични компании, които ще отчетат своите тримесечни резултати, 
след като големите американски банки дадоха началото на сезона на отчетите през миналата седмица. В допълнение и 
Intel, Coca-Cola и Johnson & Johnson, наред с други, ще представят данни. С това ще навлезем „в ширичината на 
американския пазар“, обяснява Крис-Оливър Шикентанц, главният инвестиционен стратег на Commerzbank. От 
европейска страна софтуерната компания SAP и Daimler, наред с други, ще представят отчетите си тази седмица (и двете 
компании в сряда). 
Сред икономическите дати цените на германските производители за юни биха могли да предоставят информация за това 
колко голям е инфлационният натиск в тази страна. 
Потребителското доверие в еврозоната и първоначалните искания за обезщетения при безработица в САЩ ще последват 
в четвъртък. Докъде е напреднало възстановяването на пазара на труда в САЩ е от решаващо значение за въпроса кога 
Федералният резерв на САЩ може да затегне своята парична политика. 
Индексът на мениджърите за покупки за преработващата промишленост в Германия и еврозоната се очакват в петък. 
Какво по-специално ще следим през седмицата 
Четвъртък: Това заседание на Борда на директорите на ЕЦБ ще бъде първото, което ще покаже новата стратегия на 
банката за паричната политика. Някои членове на съвета обявиха, че бъдещите насоки относно лихвените проценти и 
покупките на активи ще бъдат преразгледани. 
 

 
 
Изглежда обаче, че централните банкери все още тълкуват новата концепция по различен начин, например по 
отношение на това дали нивата на инфлация от временно над 2% трябва да бъдат обявени за желателни. Следователно 
съобщението на ЕЦБ вероятно ще отразява компромис, който говори срещу твърде далечни сигнали. От Deka Bank 
очакват решения относно PEPP и дали изтичането му трябва да бъде компенсирано чрез временно по-високи покупки на 
облигации съгласно APP или друга програма едва през септември. 
Петък: Европейската икономика си отдъхва с облекчение, след като през второто тримесечие бяха отпуснати 
многобройни мерки за блокиране. Индексите на мениджърите за покупки за еврозоната ще оставят силно впечатление в 
началото на третото тримесечие. За подиндекса на индустрията обаче напредъкът ще започне да изтънява. 
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Ще бъде много трудно рекордното ниво от предходния месец да бъде надминато през юли, тъй като проблемите на 
веригите за доставки и недостигът на материали излизат на преден план. Доставчиците на услуги все още са доволни от 
мерките за облекчаване. Подиндексът за доставчиците на услуги обаче вече се е увеличил значително от май и бе 
достигнал най-високото си ниво от юли 2007 г. през юни. 
Петък: CPB World Trade Monitor съдържа официалните изчисления за глобалното промишлено производство и световната 
търговия. Сега ще се публикуват изчисленията за май. Предкризисните нива вече бяха достигнати в края на миналата 
година. Междувременно възниква въпросът кога динамиката ще отшуми. Непосредствено преди кризата търговският 
конфликт на САЩ с няколко държави натежа над търговията.  
 

 
Сега този конфликт се води по друг начин при новата администрация на САЩ - митата отстъпват. Ако приемем средния 
растеж от 2016 до 2018 г. (2,8% годишно) и използвайки това за екстраполация на производственото ниво, сегашното 
ниво все още е с три процентни пункта по- ниско. Следователно процесът на догонване може да продължи още няколко 
месеца. 
 
В. Монитор 
 
√ Произвели сме 11% по-малко ток от вятър 
До 2024 г. слагаме още 700 мвт перки и 1600 мвт фотоволтаици 
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От началото на годината електроенергията, произведена от ветрогенератори, е 396 748 мегаватчаса, срещу 446 708 мвтч, 
или с 11,18 на сто по-малко спрямо същия период на миналата 2020-а, сочат данните на Електроенергийния системен 
оператор (ЕСО). 
При фотоволтаиците спадът на количествата в преносната мрежа е 4,21% - от 231 612 мвтч на 221 857 мвтч. Най-малко е 
намалението - само 2,42 на сто, при произведения ток от инсталациите, работещи на биомаса (основно дървесина). 
Отчетените количества в преносната мрежа на страната са 82 623 мегаватчаса. 8,09 на сто е общо спадът на годишна база 
на произведено количеството ток от екоизточници за периода 1 януари - 11 юли 2021 г., показва последната справка на 
ЕСО за баланса на електроенергийната ни система. За същото време водните централи, които също правят „зелен“ ток, 
отчитат ръст от почти 75% и са произвели 3 509 125 мвтч. Причината е, че от началото на годината има повече валежи и 
язовирите са пълни. 
В неделя около 16:30 часа делът на ветрогенераторите бе едва 3,41% и те осигуряваха 181,45 мегавата от товара на 
електроенергийната система на страната. Водните централи бяха с дял от 4,13 на сто и почти 220 мегавата, малките ВЕЦ-
ове - с 2,61% квота и 138,70 мегавата. Слънчевите централи бяха с доста по-голям принос от 458,68 мегавата товар и дял 
от 8,62 на сто. Мощностите на биомаса бяха с пренебрежително малък принос от 24,7 мегавата. 
В неделя големите тецове на въглища отново бяха с голям дял от производството на ток и към 16:30 осигуряваха 1873,31 
мегавата от товара на системата или над 35% от него. Тецовете на топлофикациите осигуряваха почти 220 мегавата или 
4,13%, а заводските топлоцентрали бяха с дял от 2,76% и товар от 147 мегавата. Двата реактора на АЕЦ-а поддържаха 
товар от 2059 мегавата или почти 38,7% от общия за страната по това време на денонощието. 
Инсталираните мощности за производство на ток от възобновяеми енергийни източници са около 1800 мегавата към 
края на миналата година, което е около една пета от всички мощности в страната, сочат плановете на ЕСО. От тях 1100 
мегавата са във фотоволтаични централи, а останалите 700 - във вятърни централи. 
През 2020-а те са произвели повече ток от определените им количества от енергийния регулатор за купуване по 
преференциални цени, като тази електроенергия е била продадена на свободния пазар. 
Само през миналата година пряко присъединени са 77 мегавата фотоволтаични централи. Заявките за 2021 г. са 114 
мегавата да бъдат присъединени, като очакваме през следващите години те да нараснат. Предвижданията са до 2024 г. 
да бъдат инсталирани още 700 мегавата вятърни централи и над 1600 мегавата соларни паркове и още около 219 
мегавата мощности от биомаса. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Депутатите спят, а находчиви печелят от скъп ток: монтират фотоволтаици на изоставени имоти 
в. Труд - Фракции цепели "Има такъв нарои" 
в. Телеграф - Наддават за учители по математика 
в. Монитор - Горивата поскъпват заради нов евроакциз 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите: В МОСВ има двама "инкасатори" - Дългия и 
Малкия. Дългия уволних на петия ден, за Малкия ми трябваше време 
в. 24 часа - Истина или лъжа: Може ли да махнат Иван Гешев тия дни 
в. Труд - Пада банковата тайна за митничарите 
в. Труд - София е финансирана за бедствия с 4,3 млн. лв. за 4 години 
в. Телеграф - Дерат ни с 5 лева за паркинг на морето 
в. Телеграф - В авторитетно испанско списание: Царска снаха рекламира София за шик туризъм 
в. Монитор - Стефан Янев: Гражданите са уморени от избори, очакват правителство 
в. Монитор - Учебната година във вузовете ще стартира присъствено 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Мира Радева, социолог: Задача №1 на следващия парламент е да започнат да си говорят в него, а не 
през медиите 
в. Труд - Виолина Накова, председател на Съюза за стопанска инициатива, пред "Труд": Повече дейности трябва да бъдат 
с патентен данък 
в. Телеграф - Археологът проф. Николай Овчаров: Братът на Балдуин обявен за император в България 
в. Монитор - Проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия: Не може с магия служебният МС да се трансформира в 
парламентарен 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кога България ще стане европейски шампион по футбол? Накратко - никога 
в. Труд - По какво се различават изборите през април и юли 
в. Телеграф -Сметка в банката е вече лукс 
в. Монитор - Отчаяни времена 
 
√ Предстоящи събития на 19 юли 
София. 
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- От 11.00 ч. в началото на бул. „Ботевградско шосе", в посока вход за София представител на "Пътна полиция", 
ГДНП, ще даде брифинг във връзка със започваща специализирана операция. 

- От 13.30 ч. в Гербовата зала на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще удостои с орден „Мадарски 
конник" - първа степен посланикът на Кралство Нидерландия у нас Берендина Мария тен Тъшър. 

- От 18.30 ч. открита в галерията на открито в Градската градина (Градинката на Народния театър, до Софийска 
градска художествена галерия, между пл. „Княз Ал. Батенберг" и ул. „Дякон Игнатий") ще бъде открита изложба 
с илюстрации на тема „Хроники на инфодемията". 

- От 19.00 ч. на сцената на Театрална работилница „Сфумато" ще се играе представлението на Габровския 
драматичен театър „Лейтенант Густл. Да обичаш живота". 

*** 
Благоевград 

- От 11.00 ч. в зала „22-ри септември" кметът на общината Илко Стоянов, ще даде пресконференция. 
*** 
Бургас 

- От 18.30 ч. в Културен дом на нефтохимика ще започне късометражен блок - част от Международен филмов 
фестивал, Бургас 2021. 

- От 19.30 ч. в Културен дом на нефтохимика предстои прожекция на австрийския филм „Моля, останете на линия" 
- част от Международен филмов фестивал, Бургас 2021, вход свободен. 

- От 20.30 ч. на Летния театър ще започне „Направихте ме на луд". 
- От 21.30 ч. на Открита сцена „Охлюва" предстои премиера на късометражния филм „Мечтата на Наташа" - част от 

Международен филмов фестивал, Бургас 2021. 
- От 22.00 ч. на Открита сцена „Охлюва" предстои прожекция на филма „Момичето и паякът", Швейцария - част от 

Международен филмов фестивал, Бургас 2021. 
*** 
Добрич 

- От 10.00 ч. на площад „Свобода" Духовият оркестър на Добрич с диригент Стоян Монов ще изнесе концерт. 
- От 10.00 до 15.00 ч. на пл. „Демокрация" ще гостува мобилен фен магазин на ФК „Левски". 
- От 11.00 ч. на стадион „Дружба" ще започне футболният двубой между юношите на ФК „Левски" и ФК 

„Добруджа". 
- От 17.30 до 18.30 ч. в Градски парк „Св. Георги" на острова в езерото ще се състоят демонстрации на 

радиоуправляеми модели от Сдружение „Модел-клуб Добротица". 
*** 
Стара Загора 

- От 10.00 до 12.30 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, ще се състои Забавно 
лято в библиотеката с програма „България - позната и непозната": Белоградчишки скали. Арт работилничка 
„Сръчковци". 

- От 10.30 ч. в алея Стара Загора на парк „Пети октомври" ще бъде представена изложбата „150 години с името 
Стара Загора" 

- От 13.30 ч. в зала 2 на общината кметът Живко Тодоров ще даде пресконференция. 
- От 17.00 ч. в храм „Света Троица" ще се състои вечерна служба по повод Деня на възпоменание на жертвите - 

православни християни, загинали при опожаряването на Стара Загора и Старозагорското клане 1877 г. От 17.30 ч. 
ще стартира литийно шествие от храм „Света Троица" до Мавзолей -костница „19 юлий 1877", където от 18.00 ч. 
ще бъде отслужена заупокойна молитва. 

- От 21.00 ч. в Лапидариум, РИМ - Стара Загора ще се играе постановката „Енергични хора". 
*** 
Шумен 

- От 14.00 ч. в зала 203 ще се проведе заседание на Консултативния съвет. 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва 

- Главният прокурор под прицел - между аргументите и процедурата. В какви случаи може да бъде прекратен 
мандатът на обвинител №1? 

- Политическите сблъсъци - възможен ли е диалогът? Говори бившият началник на кабинета на президента 
Калоян Методиев. 

- ЦИК след вота. Каква е равносметката от машинното гласуване? Гост в студиото - Камелия Нейкова. 
- Заплахата от нова вълна и контролът на Делта варианта. Разговор в студиото с проф. Ива Христова. 
- На живо от авиобаза Крумово за международната летателна тренировка „Тракийска звезда". Какво включва 

учението? 
БТВ, "Тази сутрин" 

- След като ТИР падна от магистралата - на живо: обезопасено ли е мястото? 
- Кога изтича срокът на ваксините? Даряваме или изхвърляме количества? Гост - Директорът на агенция по 

лекарствата Богдан Кирилов. 
- Кои населени места се оказаха партийните бастиони и къде активността беше най-ниска? 
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- На живо - каква ще е съдбата на планинските пътеки в Рила, покрити с плочи? 
- Умните деца на България превземат света - гостува Антон Кремов, който има десетки международни отличия по 

информатика. 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Възможно ли е главният прокурор предсрочно да бъде освободен? 
- Предупреждение за обилни валежи и градушки у нас. Кои райони са застрашени? 
- Измамници източват импулси с телефонни обаждания от Сейшелите и Уганда. Колко може да се увеличи 

сметката ни, ако върнем обаждане на непознат номер от екзотична държава? 
 

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

