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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 

Икономически живот 
 
√ За осми път АИКБ раздава наградите си „Икономика на светло“  
За осми път Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще раздаде наградите си „Икономика на 
светло“. Церемонията е на първи юли, като призовете ще бъдат връчени в три категории: 
– „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата“ 
-„За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция“ 
-„За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика“. 
С удоволствие съобщаваме, че „Икономически живот“ е номиниран в третата категория, в компанията на много сериозни 
медии и журналисти. 
Целта на ежегодния конкурс е да открои примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната 
дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането 
на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на 
социално-икономическата среда. 
Номинациите: 
В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика 
и подобряване на бизнес средата“ са отличени: 

• Закон за маслодайната роза – иницииран от Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и 
козметика (БНАЕМПК), в сила от 31.01.2020 г. БНАЕМПК осъществи активна работа и съдействие относно 
въвеждането на административната практика във връзка с контрола и спирането на износа/вноса на фалшиво 
розово масло за гарантиране и запазване на интересите на операторите „на светло“; 

• Изпълнителна агенция по горите при МЗХГ – за разработване, въвеждане, прилагане, поддържане и ефективно 
използване на електронна система за проверка на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина 
и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (в сила от 29.09.2020 г.); 

• Министерство на образованието и науката – за Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на 
разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател в изпълнение на Закона за висшето 
образование; 

• Министерство на финансите – за промените в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с 
осъществяването на цялостен контрол върху процеса при доставките и движението на течни горива от 
производител и вносител до краен потребител. 

„За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция“ са номинирани: 

• Асоциация за квалификация на автомобилистите в България – за ограничаване на нерегламентираните практики 
при провеждане на шофьорски курсове; 

• Българска асоциация на заведенията – за предложението за въвеждане на реален осигурителен доход за 
ресторантьорския бранш и намаляване на ДДС от 20% на 9%; 

• Сдружение „Движение за национална кауза“ – за разработването и стартирането на Платформата BULGARIA 
WANTS YOU през юли 2020 г.; 

• Фондация „Фридрих Науман“ и екип в състав: Георги Ганев, Георги Ангелов, Росен Босев, Надежда Цекулова, 
Мила Чернева, Генка Шикерова и др. – за „Черна книга на правителственото разхищение в България 2020 г.“, както 
и за поредицата ежегодни издания на „Черната книга“ от 2015 г. насам. 

В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформална икономика“ за отличието ще се конкурират: 
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• Българско Национално радио, Програма „Хоризонт“ и предаването „Неделя 150“ – за изграждането на 
информирана позиция по актуалните на деня теми и нетърпимост към неформалната икономика и „сивите“ 
практики; 

• Електронният вестник „Икономически живот“ – за голямото внимание, което отделя както на проблемите на 
„сивата икономика“ като цяло, така и на предлаганите решения за борба с нея; 

• Мария Цънцарова, разследващ журналист и репортер, bTV Новините – за разследваща журналистика спрямо 
неформални икономически практики и корупционни схеми; 

• „Следите остават“ по БНТ 1 – за оповестяването на общественозначими теми във връзка с нерегламентираните 
практики. 

Номинациите за наградите са направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. 
Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности: 
видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на 
Обществения съвет за Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Investor.bg  
 
√ Печалбата на банките в България нарасна с над 30% за пет месеца 
Разходите за обезценка на финансови активи в кредитните институции в края на миналия месец са 203 млн. лева и 
намаляват на годишна база с 57 млн. лева 
Печалбата на банковата система в България към 31 май е 622 млн. лева, което е ръст с 30,5% (145 млн. лв.) спрямо 
отчетената за първите пет месеца на миналата година, показват данните на БНБ. 
Тази година започна с ръст на печалбата на банките, докато през цялата 2020 г. кредитните институции регистрираха спад 
на финансовия си резултат, което се обяснява с по-слабата икономическа активност при извънредната ситуация заради 
коронавирусната пандемия. 
В централната банка изчисляват, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива 
стойност в печалбата или загубата, в края на миналия месец са 203 млн. лв., или с 22% (57 млн. лв.) по-малко от начислените 
година по-рано. 
През май активите на банковата система се увеличават със 744 млн. лв. (0,6%) до 128,4 млрд. лв. Позицията пари, парични 
салда при централни банки и други депозити на виждане в края на миналия месец заема 17% от активите (при 17,3% в 
края на април), кредитите и авансите – 63,1%, при 62,8% месец по-рано, а портфейлите с ценни книжа – 15,3%, докато към 
30 април те бяха 15,4% 
В БНБ отчитат, че през май нарастват вземанията от кредитни институции, кредитният портфейл и дълговите ценни книжа. 
Намаляват обаче паричните наличности и паричните салда в централни банки, докато другите депозити на виждане се 
увеличават. 
Отношението на ликвидно покритие в края на май е 305,9% (при 314% в края на април). 
Ликвидният буфер е 31,6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10,3 млрд. лв. (при съответно 31,1 
млрд. лв. и 9,9 млрд. лв. месец по-рано). 
Брутните кредити и аванси спрямо края на април се увеличават с 859 млн. лв. (1%) до 84,7 млрд. лв. 
В структурата им вземанията от кредитни институции нарастват с 670 млн. лв. (5,3%) до 13,3 млрд. лв. 
Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава със 189 млн. лв. (0,3%) до 71,4 млрд. лв. Растеж е отчетен 
при заемите за домакинства (с 320 млн. лв., 1,2%) и за други финансови предприятия – със 70 млн. лева, (1,4%). 
Кредитите за фирмите и за сектор държавно управление намаляват съответно със 188 млн. лв. (0,5%) и с 13 млн. лв. (1,5%). 
Спестяванията в банковата система на месечна база нарастват с 650 млн. лв. (0,6%) и в края на май възлизат на 109,3 млрд. 
лв. 
Увеличени са депозитите на бизнеса с 1,7% (539 млн. лева), на други финансови предприятия с 14,1% (468 млн. лева) и на 
домакинства с 0,02%., (11 млн. лева). 
Спестяванията на кредитни институции и на сектор държавно управление намаляват съответно с 5,7% (286 млн. лв.) и с 
2,2% (82 млн. лева). 
Собственият капитал в баланса на банковата система към 31 май възлиза на 16 млрд. лева и на месечна база нараства със 
181 млн. лв. (1,1%) с приноса на печалбата и на другите резерви. 
Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към 
банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 31 май е 9,661 млрд. лева, от които 7,549 млрд. лева за 
предприятия и 2,112 млрд. лева за домакинства. 
 
 
 



3 

 

√ Консултативен съвет по ваксини заменя Националния ваксинационен щаб 
Експерти с по-широка експертиза ще подпомагат министъра на здравеопазването в организирането и провеждането 
на ваксинациите 
Изменя се правителственото решение относно Националния план за ваксиниране срещу COVID-19, съобщават от 
пресслужбата на Министерският съвет. С решението от днес служебният кабинет преустановява дейността на Националния 
ваксинационен щаб, създаден от предишното правителство. 
За подпомагане на дейностите по ваксиниране в страната се създава консултативен съвет по ваксини от експерти с по-
широка експертиза и с по-широка обществена представителност, който да подпомага министъра на здравеопазването в 
организирането и провеждането на ваксинациите, изготвянето на обществена информация и осъществяването на 
комуникация с цел повишаване на доверието във ваксинацията и постигането на висок ваксинационен обхват в страната, 
посочва се в съобщението. 
Решението е очаквано, тъй като миналата седмица здравният министър Стойчо Кацаров анонсира, че Националният 
ваксинационен щаб ще се преструктурира в консултативен съвет по ваксинация към Министерството на 
здравеопазването.  
Припомняме, че на 15 април беше разформирован и Националния оперативен щаб. Позицията на Стойчо Кацаров винаги 
е била, че от гледна точка на управление на кризата с коронавируса не е необходимо да съществува Национален 
оперативен щаб, защото и досега той е функционирал като работна група, която консултира министър-председателя. 
В средата на май стана ясно, че служебното правителство няма да съживява и Националния оперативен щаб. 
С друго решение от днес правителството прие България да участва в Предварително споразумение за покупка (АРА) за 
разработването, производството, закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за държавите членки на ЕС, което 
ще се сключи между Европейската комисия и производителя на лекарства Valneva Austria GmbH и Постановление на 
Министерския съвет за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на 
Министерството на здравеопазването. Заявеното от България участие във всички споразумения за доставка на ваксини 
гарантира на българските граждани достъп до цялото портфолио от ваксини, договорено от Европейската комисия и 
производителите на лекарствени продукти. 
Одобрени са и допълнителни 35 млн. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. заради удължeния 
срок на извънредната епидемична обстановка до 31 юли 2021 г. и необходимостта да се осигури устойчивост на мярката 
за предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение 
на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19. 
Осигуряването на ежемесечно допълнително възнаграждение за медиците на първа линия в размер на 1000 лева нетно е 
една от най-ефективните предприети мерки за справяне със ситуацията с разпространението на COVID-19 и основна 
предпоставка за задържане на така дефицитните кадри, посочва се в съобщението на кабинета. 
 
√ България въвежда еврото от 2024 г. и без преходен период 
Левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство в България само в продължение на един месец 
след въвеждането на единната валута 
България потвъри първоначалната си цел за въвеждане на еврото от началото на 2024 г., като сега стана ясно, че се планира 
процесът да премине без преходен период, а датата на приемане на еврото да съвпада с въвеждането му като официална 
разплащателна единица. 
Това става ясно от резюмето на Националния план за въвеждане на еврото в България, който бе приет на заседание на 
Координационният съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, който е със съпредседатели 
управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев и министърът на финансите Асен Василев, съобщиха от 
Министерство на финансите (МФ). Документът е изключително важен, защото в него са описани принципите, 
институционалната и правно-нормативната рамка за приемане на еврото, както и основните дейности за успешното 
въвеждане на единната валута. 
Индикативна дата за членство във валутния съюз се запазва на 1 януари 2024 г. 
Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс между еврото и лева. А след 
въвеждане на еврото в рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство. 
„Националният план за въвеждане на еврото в България е стратегическият документ, въз основа на който ще се реализира 
оперативната работа за замяна на лева с еврото.  Планът е разработен от Координационния съвет за подготовка на 
Република България за членство в еврозоната и при изготвянето му са следвани добрите практики от държавите-членки 
на еврозоната“, пише в прессъобщението от МФ. 
Проектът на Националния план ще бъде публикуван за обществено обсъждане преди внасянето му за разглеждане от 
Министерския съвет.  
Документът разглежда всички важни оперативни дейности и мерки, които участниците в подготовката за въвеждането на 
еврото – частният, публичният сектор и гражданите – следва да извършват като част от процеса по въвеждането на 
единната валута. 
В него са ефинирани са правилата за преизчисляване на цените и други стойности, обяснени са процедурите за замяна на 
пари в брой и за конвертиране на левови депозити и заеми с фиксирани и променливи лихвени проценти. Посочени са 
процедурите за снабдяване и разпространение на евробанкноти и монети, описани са необходимите законодателни 
промени. Този документ включва и основните принципи и етапи на информационната кампания, насочена към 
повишаване информираността на българските граждани за начина на замяна на лева с евро, визуалните и защитни 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/slujebnoto-pravitelstvo-niama-da-syjiviava-nosht--328186/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/nacionalniiat-plan-za-vyvejdane-na-evroto-triabva-da-e-gotov-do-30-iuni-2021-g-323262/
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характеристики на евробанкнотите и монетите, мерките за защита на потребителите и други важни въпроси, свързани с 
въвеждането на еврото. 
Конкретните задачи, които трябва да се извършат в процеса на подготовка за членство в еврозоната, с конкретните срокове 
и отговорни за изпълнението институции ще бъдат детайлно разписани впоследствие в План за действие към Националния 
план за въвеждане на еврото в Република България, уточняват от финансовото министерсрво.    
 
√ ЕК планира да включи и корабите в търговията с въглеродни емисии 
Корабоплаването е голямо предизвикателство за декарбонизацията, защото няма технологии за намаляване на 
емисиите 
Европейската комисия (ЕК) ще предложи включването и на корабоплаването в схемата за търговия с въглеродни емисии 
(ETS), съобщава Ройтерс. Целта е намаляването на замърсяването в общността. 
Вероятно на плавателните съдове, чиито собственици не се съобразят с европейските правила, ще бъде забранено 
влизането в европейските пристанища. Официалното предложение ще бъде представено през юли. Засега от Брюксел 
отказват коментар на информацията на агенцията. 
На този етап корабите не са обхванати от ETS, като самата индустрия е сред предизвикателствата за декарбонизацията, 
защото няма много технологии, които да предлагат намаляването на емисиите от корабоплаването. 
Според информацията на Ройтерс новите правила ще влязат в сила от 2023 година. Собствениците на корабите ще трябва 
да купуват квоти за поне 20% от емисиите. След това ще има увеличение - до 45% през 2024 година и до 70% до 2025 
година. Така до 2026 година собствениците на кораби ще трябва да покриват 100% от емисиите чрез квотите от пазара. 
Около 90% от търговските товари се пренасят по море, а кораплаването емитира около 3% от въглеродният диоксид в 
световен мащаб, посочва още Ройтерс. Очакванията са обаче, че това ще се промени и този дял да се увеличи съществено, 
ако секторът не бъде обхванат от правилата, целящи позеленяване на икономиката. 
Плановете на Брюксел могат да предизвикат остра реакция от Международната организация по корабоплаване, посочва 
още агенцията. Самата организация има планове за намаляване на емисиите, но значително под целите на ЕК - наполовина 
до 2050 година. 
От началото на година квотите, търгувани в ETS, поскъпват съществено. В средата на май беше достигнато рекордното ниво 
от почти 57 евро на тон, а в последните седмици цената им се движи в диапазона 50-55 евро на тон. В схемата са обхванати 
над 10 хил. инсталации, включително от индустрията и въздушния транспорт, или около 40% от емисиите въглероден 
диоксид на ЕС. 
ETS обхваща държавите от ЕС, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия. 
 
БНР 
 
√ Министърът на транспорта ще обсъди във Видин проблемите с трафика на "Дунав мост 2"  
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров ще посети днес Видин, където 
ще разговаря с държавния секретар в Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Адриан Ковасниану 
за проблемите с трафика на "Дунав мост 2". 
От българска страна в срещата ще се включат представители на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, ГД „Гранична полиция“, Агенция „Митници“ и превозвачи. От румънска страна ще участват 
представители на Министерството на транспорта и инфраструктурата, на Агенцията с ресор пътна инфраструктура и 
органите за граничен контрол. 
Георги Тодоров и Адриан Ковасниану ще посетят и зоната за граничен контрол в Калафат. 
 
√ Зърнопроизводителите откриват жътвената кампания  
Зърнопроизводителите откриват жътвената кампания. Тази година традиционната церемония ще бъде в землището на 
град Славяново, област Плевен. В присъствието на служебния министър на земеделието Христо Бозуков ще се състои 
ритуалното зажънване на ръжта по международния проект „Хляб на мира“. 
След тежката 2020 година сега зърнопроизводителите откриват жътвата с надежда за добра реколта. 
Сериозната суша през миналата година, която особено силно засегна житницата на България - Добруджа, превърна 
реколта 2020 в най-лошата от 6-7 години насам. 
На места добивът на пшеница там падна до 150 килограма при обичаен добив от над 500 килограма на декар. 
Тази година нещата изглеждат много по-добре, очакванията са част от миналогодишните загуби да бъдат компенсирани 
именно от добрия добив. 
Разходите за производителите обаче са нараснали двойно след скока в цените на торове и горива, предупреждават 
фермерите. 
Според тях този скок в цените е за сметка на производителите и няма да се отрази в крайната цена на пшеницата. Днес 
ритуално ще се зажъне и българската ръж за европейския „Хляб на мира“, инициативата, в която се включват 12 държави 
от Централна и Източна Европа се реализира вече близо десет години, като тръгна от ръж, отглеждана в така наречената 
ивица на смъртта край Берлинската стена. 
 
√ Красен Станчев: Най-голямо разпределяне на пари "ин хаус" е било през 1995-96 г. 
Тогава е било 18% от БВП, а сега е около 2%, уточни икономистът 
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"Разпределените пари по ин хаус процедурата през миналата година са два пъти повече от онова, което се е разпределяло 
по този начин в предишните 5-6 години, но това не е рекорд. Най-голямото такова разпределение е през 1995-1996 г., 
когато е било 18% от БВП, а сега е около 2% от БВП", заяви пред БНР икономистът доц. Красен Станчев, основател на 
Института за пазарна икономика и преподавател в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Така той 
коментира изнесената от министри от служебното правителство информация, че през последните 2 години държавните 
фирми са възложили строителство без обществени поръчки за 8,7 милиарда лева, на подизпълнители по така наречената 
процедура "ин хаус", която се прилага в много спешни и крайни случаи. 
"През ноември 1996 г. правителството на Жан Виденов се опита да въведе ред, но не успя. След това през 1998 г. беше 
въведен такъв ред, но "Автомагистрали" бяха изключение. После има различни периоди на държавните поръчки, те не са 
съвършени. ... Периодът между 1999 г. и 2005 г. би бил добра практика, ако се върне, защото не е толкова тежка за 
икономиката", обясни икономистът. 
Според него това, което прави служебният кабинет, е усилие на много хора от много години да се въведе прозрачност и 
при публичните финанси, и при държавните поръчки:  
"Това, което се случва през последните години поради дългото управление на една партия, е лесно да се поправи, но това 
не означава, че всички договори ще станат съвършени. ... Аз съм оптимистично настроен за бъдещи договори, но това, 
което е в момента, би било много трудно, независимо кой е на власт". 
В предаването "Нещо повече" доц. Станчев коментира и казуса с ББР и спряното от съда вписване на новите членове на 
управителните органи на банката: 
"Това е интересен казус, който присъства и в случая с ББР, и с "Автомагистрали", това се случва също за пореден път в 
българската история, но е уникално за бившите комунистически страни". 
Интервюто на Георги Марков с доц. Красен Станчев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ IT специалист от Горна Оряховица постави в заведения таблети за обучение на избиратели  
В Горна Оряховица млад IT специалист и експерт по киберсигурност от началото на предизборната кампания на 
доброволни начала се е заел да обучава избирателите как да гласуват безпроблемно с машините на предстоящите 
извънредни парламентарни избори. Николай Николов е инсталирал на два таблета софтуер, с който се пресъздава 
машинният вот. Едното устройство в заведение в Лясковец, а другото е поставено в кафене в центъра на Горна Оряховица.  
ITспециалистът Николай Николов работи в Община Горна Оряховица и по време на извънредното положение 
ремонтираше стари компютри и таблети и ги подаряваше на деца от социално слаби семейства, за да им помогне в 
дистанционното обучение:   
„Видях доста хора в трудно положение. След като стана факт с изцяло машинното гласуване реших, че е хубаво по някакъв 
начин да запознаем обществото, понеже държавата като цяло такива мерки прави, но в много малък мащаб“.  
Николай Николов е превърнал таблет в симулатор за гласуване. На устройството е зареден сайт, разработен 
от ITспециалиста Боби Гидулски, по подобие на софтуера в машините за гласуване:  
„Стъпките са подобни. Единствените неща, които липсват, са самото поставяне на карта и липсата на карта, и устройство, в 
което да се сложи карта, и принтерчето, което издава бележката накрая. Но при самото натискане на бутона „Гласувай“, 
зарежда страница, на която показва и изписва какви са следващите стъпки, че трябва да си вземат карта, че трябва да 
сгънат разписката и да я сложат в непрозрачна кутия“.   
Хората се пробват гласуват, разказва Лилия Павлова, сервитьорка в заведението в центъра на Горна Оряховица, където е 
поставен таблетът, симулатор на изборната машина:  
„Възрастните хора повече се упражняват как да гласуват. Лесно е, всички казват, че е лесно“.  
Опасенията са, че възрастните хора, които се редят на опашки в пощата, за да си получат пенсията, а не отиват на банкомат, 
защото не могат да работят с електронните устройства, няма да успеят да гласуват в секциите с изцяло машинен вот, 
споделят горнооряховци:   
„Определено няма да се справят. Не зная какво ще правят. Или трябва да им се покаже, преди това да се изрепетира, 
защото няма как да стане. На моята майка аз ѝ тегля пенсията, защото тя е зле със зрението. Ще ѝ покажем.   
„Възрастните хора, може би, ще имат затруднения. Нали за това има хора от комисиите да им помогнат, да ги напътстват, 
не мисля, че ще има проблем“.  
„Ние сме малко от по-старото поколение и сме малко „Тома неверни“.  
Не всички възрастни са притеснени:  
„В този модерен свят би трябвало да се справим. Не се плаша, електрониката е навлязла много в живота, така че и нея ще 
разучим“.  
IT специалистът Николай Николов е помогнал на кандидат-депутати от всякакви политически сили, които са поискали от 
него да инсталира на таблетите им сайта за симулиране на машинно гласуване, за да обучават електората си по 
предизборните срещи. В региона се очакват три демонстрационни машини, с които Районната избирателна комисия в 
дните преди изборите да проведе обучения в десетте общини във Великотърновска област и да направи обучението на 
секционните комисии.   
Като експерт по киберсигурност Николай Николов предупреждава, че може да се стигне и до манипулации с машинното 
гласуване:  
„Няма устройство, което волно или неволно да не може да бъде манипулирано по някакъв начин. Това си е реална 
опасност. Има хора, които да проследяват тези неща, но лошото е, че ние живеем в такава държава, където нищо не е 
сигурно. Най-простият пример, който мога да дам е, че институциите, които трябва да проверяват софтуера, да го 

https://bnr.bg/post/101491342/slujebniat-kabinet-miliardi-evro-sa-razdadeni-bez-obshtestveni-porachki
https://bnr.bg/post/101491342/slujebniat-kabinet-miliardi-evro-sa-razdadeni-bez-obshtestveni-porachki
https://bnr.bg/post/101491374/sadat-otnovo-blokira-rokadite-v-bbr
https://bnr.bg/post/101491484/krasen-stanchev-nai-golamo-razpredelane-na-pari-po-in-haus-e-bilo-prez-1995-96-g
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лицензират, те са пряко подчинени на държавата, на властта. Която и да е партия да е на власт, ако искат да го направят 
това нещо, може да го заложат още в началото на самото разработване на софтуера“.  
На вота на 4 април, заради объркана листа на една от коалициите, в област Велико Търново машинното гласуване беше 
спряно. Честни и прозрачни ли ще бъдат изборите на 11 юли според горнооряховци:  
„Надявам се, но в България за честност трудно бих говорила, надявам се да бъдат по-честни“.  
„Винаги се намира начин, когато искат, и на хартия, и по другия начин, все същата“.  
„Би трябвало с машинното гласуване по-честен да е вотът, но информираността и уменията на хората не зная дали ще го 
позволи това нещо. Съмнявам се, че избирателната активност ще бъде по-ниска“.  
„Хартия предпочитам, по-сигурно е. С машините нещо може да се направи, и с хартията може“.  
„Нямаме доверие все още в този тип гласуване, въпреки че сме млади и сме по-запознати с устройствата. Имам опасения, 
че с машината е възможно да се манипулира и гласовете да не са така, както сме ги подали“.  
„Предпочитам машина, защото по-бързо става самото гласуване, по-лесно ще бъдат преброени изборните резултати и по 
този начин самата секционна и другите комисии след нея ще могат по-бързо да си свършат работата, по-качествено. Не 
считам, че би бил манипулиран вотът при машинно гласуване“.  
„Гласувам и ще гласувам, за да се оправи България, дано се оправи“.  
Репортаж на Здравка Маслянкова в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Отваря ГКПП „Илинден-Ексохи“  
Граничният пункт „Илинден-Ексохи“ на границата с Гърция отваря, след като това беше договорено от министъра на 
транспорта Георги Тодоров и посланик Димитрис Хронопулос.  
Срещата с гръцкия посланик е част от поредицата инициативи на служебния министър на транспорта за облекчаване на 
трафика по границите със съседните на България държави.  
 Областният управител на Благоевград Николай Шушков съобщи това преди няколко дни: 
„Главният секретар на гръцкото външно министерство е уведомил нашето посолство в Атина, че от 1 юли пунктът 
„Илинден-Ексохи“ ще бъде отворен за пътници и леки автомобили. Също от 1 юли ще бъде подсилен с над 20 полицейски 
служители граничният контрол на пункта „Промахон“. Това е плод на големите усилия, които българското правителство е 
положило по дипломатически път за решаване на проблема“ 
Гърция отваря два нови пункта със Северна Македония, което също ще допринесе за намаляване на трафика през „Кулата-
Промахон“. На „Кулата- Промахон“ вероятно ще има още две входни и още едно изходно платно. 
Очакванията са до началото на следващата седмица преминаването през границата да се нормализира. 
 
√ Словения поема председателството на ЕС  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и еврокомисарите са в Любляна по повод поемането от 
днес на ротационното председателство на ЕС от Словения. 
В днешната програма е предвидена среща между еврокомисарите и правителството на Словения, с която трябва да се 
даде началото на председателството. 
По-късно председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен и премиерът на страната Янез Янша ще дадат съвместен 
брифинг. Преди това представители на словенското правителство ще говорят за своите приоритети по отношение на 
зеления преход и климатичния неутралитет, както и в дигитализацията, изкуствения интелект и укрепването на 
устойчивостта на Съюза към бъдещи кибератаки. 
Словения е една от водещите страни в ЕС по отношение на зеления преход и очевидно ще се стреми да сподели опита си 
по-широко по време на ротационното председателство. 
 
√ И български компании ще могат да участват в европейския фонд за отбрана  
Уверение, че и български компании могат да участват в новия фонд за отбрана даде еврокомисарят по за вътрешния пазар 
Тиери Бретон. Това се случи по време на представяне на инициативата „Европейски фонд за отбрана“.  
Близо 8 милиарда евро ще бъдат дадени в следващите години за проекти за изтребители от следващо поколение, 
изкуствен интелект, криптиране на данни, киберсигурност. 26 проекта получават финансиране от 158 млн. евро и това е 
малка част от плановете. 
Сътрудничеството в този сектор е реалност, каза Тиери Бретон за програма "Хоризонт" на БНР и обясни за възможностите 
за участие на компании от България: 
"Има три български компании, които участват в проектите. Очаквам и повече, особено в сектора на дигитализацията. При 
посещенията в страните членки виждам, че във всяка една от тях има капацитет от нови компании, стартъпи, малки и 
средни предприятия, които са изключително заинтересовани да представят своите разработки за софтуер или квантовото 
криптиране. 
Според Кристиян Буш от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент подобни 
програми спомагат за засилването на местните отбранителни индустрии. 
Целта на проекта е постигането на стратетгическа автономност в отбраната. ЕС сега разчита на сериозна американска 
подкрепа в различни сектори. 
Затова и Тиери Бретон прави уточнение, че Европейският фонд за отбрана е за европейската отбрана, но според него това 
е добра новина и за НАТО, защото ще има по-силен партньор в лицето на ЕС. 
 
 

https://bnr.bg/azizbiram/post/101491270/it-specialist-ot-gorna-orahovica-postavi-v-zavedenia-tableti-za-obuchenie-na-izbirateli
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БНТ 
 
√ Президентът обсъди с посланика на Канада насърчаването на инвестиции у нас  
България се стреми към последващо задълбочаване на икономическото и инвестиционно партньорство с Канада. 
Повишаването на двустранния стокообмен, въпреки последиците от пандемията, е позитивен знак в тази насока. Това 
заяви държавният глава Румен Радев на среща с посланика на Канада Аник Гуле. 
През 2021 г. България и Канада отбелязват 55 години от установяване на двустранни дипломатически отношения и на 
срещата беше изразено взаимното желание на двете държави за всестранно развитие на приятелския диалог и 
взаимноизгодното сътрудничество в различни сфери. 
Амбициите на България са да насърчава инвеститори в сфери с висока добавена стойност, особено в областта на 
информационните технологии и дигитализацията, за което вече има успешни примери в двустранното сътрудничество с 
Канада, посочи президентът. 
Румен Радев добави, че България все повече се възприема като „столица“ на информационните технологии в Югоизточна 
Европа, както и в областта на новостартиращите компании. 
Присъединяването на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще се превърне в 
допълнителен стимул за насърчаване на икономическия обмен с Канада и България очаква да започне преговори за 
присъединяване в скоро време, посочи още президентът. 
Предприетите действия за утвърждаване на върховенството на правото в България, създаването на предвидима среда за 
бизнеса и постигането на устойчивост в тези процеси, също бяха сред темите на срещата. 
 
√ Първите руски туристи кацнаха у нас след една година прекъсване  
След едногодишно прекъсване Русия официално възобнови полетите към България. Днес на Летище Бургас кацнаха 
първите туристи за този летен сезон от Москва. Режимът за влизане у нас на руски граждани обаче остава завишен. 
Първият полет с руски граждани за Бургас се очакваше днес по обед. В последния момент обаче руският национален 
превозвач анулира полета, а пътниците бяха пренасочени към българска авиокомпания. Следобед 172-ма пътници кацнаха 
на бургаското летище. 
Гражданите от Русия могат да влизат у нас, както и останалите чужденци - със сертификат за ваксинация, PCR тест или 
сертификат, че са преболедували COVID. Облекчен е режимът единствено за тези, които притежават имоти у нас. 
За тези, които имат документ за пребиваване на територията на страната могат да влязат и под карантина, като 
съответно на мястото на тяхното дългосрочно пребиваване, това става въпрос за лица, които живеят, имат 
жилища на нашата територия и си имат съответния документ с личен номер на чужденец, казва д-р Марияна 
Кофинова, РЗИ-Бургас. 
За днес е предвиден и още един полет от Русия. Малко след 22:00 ч. ще пристигнат още 178 души от Москва. Все още обаче 
не е ясно дали до края на лятото ще се възобновят полетите с британски туристи. 
Във Великобритания имаме тъй наречената система светофар и България в момента е в жълтата зона, което значи, 
че туристите, завръщайки се от България, трябва да минат през задължителни тестове, но не искам да спекулирам 
дали това ще се промени и дали ще остане до края на лятото, казва Н. Пр. Роб Диксън, посланик на Великобритания у 
нас. 
Ситуацията с Русия обаче е по-благоприятна. Концесионерът на двете морски летища съобщи, че от юни до октомври са 
планирани 450 полета от Русия. 
 
√ Какви са условията за преминаване през ГКПП "Кулата-Промахон"  
Важна информация, засягаща всички туристи тръгнали към Гърция. От днес, 1 юли, на ГКПП "Кулата-Промахон" се очакваше 
разкриването на още две входни и едно изходно платно за леки автомобили. 
На среща между областния управител на Благоевград Николай Шушков и представители на държавата, проведена в 
средата на миналия месец, беше обещано, че от 1 юли на граничен пункт "Кулата-Промахон" ще бъдат разкрити нови пътни 
платна. 
По информация на Гранична полиция това обаче няма да се случи от днес. Въпреки това аварийната лента ще бъде 
преструктурирана. На нея ще бъде поставена кабинка за обработка на документи и там ще бъдат пропускани леките 
автомобили. 
Забавяне ще има със "зеления коридор", обещан за камионите. Шофьорите на празните тежкотоварни автомобили 
трябваше да бъдат пропускани в лентата за автобуси, но това няма да бъде изпълнено в обещания срок. 
Въпреки това от днес и за тях ще бъде разкрита още една кабина за обработка на документи с цел предотвратяване на 
създаването на километрични опашки. 
В момента движението е натоварено, като опашката от камиони е близо километър. 
Граничен пункт "Илинден-Ексохи" няма да бъде отворен за туристи от днес. След протест на местни жители беше проведен 
разговор между гръцките и българските власти, след който беше обещано, че пунктът ще бъде отворен за туристи и ще 
заработи нормално, но това няма да се случи заради твърде затегнатите все още мерки в южната ни съседка. 
Така туристите ще могат да преминават в Гърция само през два от пунктовете - "Кулата" и "Маказа", което в момента не 
отнема повече от час. 
От днес преминаването на границата може да се случи и чрез европейски цифров сертификат. 
Не е ясно обаче дали на граничен пункт "Кулата" преминаването с такъв сертификат ще бъде възможно. 
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√ От днес влиза в сила нов COVID сертификат  
От днес влиза в сила така нареченият "COVID сертификат". Здравният пропуск, който ще бъде в хартиен или дигитален 
формат, представлява QR код, който може да бъде проверяван от превозвачи по въздух, суша и вода. Съдържа име и дата 
на раждане, но преди всичко данни за ваксинация - вид на инжекцията, брой поставени дози и дата на ваксиниране. Или 
пък дата и тип на направен тест и резултатът от него. 
Сертификатът е валиден за пътуване между 33 европейски държави - 27-те от Европейския съюз и Андора, Исландия, 
Лихтенщайн, Монако, Норвегия и Швейцария. 
В някои европейски държави като Франция вече действа национален COVID сертификат, но властите съветват да се 
използва новият "европейски формат". Той позволява посещения на спортни и културни събития с повече от хиляда души. 
 
В. Монитор 
 
√ Въвеждат ДДС за всички онлайн покупки от страни извън ЕС 
От днес всички онлайн покупки от страни извън Европейския съюз ще се облагат с ДДС. Досега получаването само на малки 
пратки до 22 евро беше освободено от данък. Освен начисляването на ДДС, за пратките ще се подава и митническа 
декларация. 
С промените се цели дължимото ДДС върху онлайн продажбите да се плаща в държавата на потребителя. Досега този 
пропуск позволява на такива дружества да се възползват за сметка на европейските и струва на бюджета на ЕС около 7 
млрд. евро годишно и по-голяма данъчна тежест за другите данъкоплатци. 
Новите правила ще засегнат онлайн продавачите и пазарите в ЕС и по света, доставчиците на пощенски услуги, 
митническите и данъчните администрации и потребителите.  
 
√ Министърът на правосъдието: Конституцията е част от действащото право  
Конституцията е приета в началото на политическите и социално икономическите промени, започнали в края на 80-те и 
началото на 90-те години – през, както го наричат някои историци, краткия 20 век. Това е Конституция на прехода, но не е 
преходна Конституция. Тази Конституция има редица автори, не се свършва с отделно име, което показва, че тя е израз на 
волята на мнозина. Това заяви служебният министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов, който присъства на 
конференция “30 години от приемането на Конституцията – равносметка и предизвикателства“ в Пловдив, съобщиха от 
Министерство на правосъдието. 
Сред другите участници са били проф. Емилия Друмева, секретар по правни въпроси на пезидента, доц. Даниела Дончева, 
декан на Юридическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, Ангел Стоев, областен управител на Пловдив, зам.-кметът 
Тодор Чонов.  
 “Конституцията е от действащото право, ориентир за всички, които прилагат правото”, казва още министърът.  
Той е припомнил, че с малки промени основният закон се е оказал напълно пригоден за членството ни в Европейския съюз. 
По негови думи нормите на Конституцията са помогнали за излизането от не една и две кризи и това показва нейните 
качества. Стоилов е казал още: 
“Конституцията не е дойна крава, която всеки може да използва за постигане на конкретни политически цели. Такива опити 
бяха правени наскоро и за щастие не успяха.” Той е категоричен, че промени трябва да се правят внимателно и с ясна цел, 
защото основният закон е изменян редица пъти в глава “Съдебна власт”, но това не е довело до търсения резултат.  
Министър Стоилов е разговарял по темата за нова съдебна карта със съдии и представители на професионални 
организации от апелативен район Пловдив. 
Това е втората подобна регионална дискусия, като първата се състоя в Ловеч. Преди това министерството организира 
голяма дискусия в София. Стоилов е обяснил, че целта на тази инициатива е да се чуе мнението на възможно най-голям 
кръг хора от юридическите професии.  
“Нашето намерение е в края на краткия ни мандат да предложим едно становище за това как трябва да се подходи към 
изработването на новата съдебна карта, което да бъде на разположение на следващия парламент. Въпросът трябва да 
бъде отворен не само към всички юридически професии, но и към гражданите, които реално са потребители. Съдът се 
вписва в системата и правосъдието не работи за себе си, а за тези, които търсят защита на правата и законните си 
интереси”, казва още министър Стоилов.  
Той се е обявил категорично против отпадането на районните съдилища като първоинстанционни.   
„Промени са необходими, но те трябва да станат в резултат на цялостно виждане за законодателните и организационни 
решения. Изправяме се пред един феномен - задълбочаващо се капсулиране на съдената власт и по-точно на органите за 
нейното самоуправление”, казва още министърът.  
Участие в дискусията е взел и заместник-министърът на правосъдието Иван Демерджиев. Той е поставил въпроса за 
подобряване на достъпа до правосъдието, като отбелязал, че това е тема, която често се засяга от европейските партньори 
на България. 
Зам.-министър Демерджиев е отбелязал, че моделът на съдебна карта трябва да разреши проблемите с достъпа до 
правосъдие, натовареността на съдиите и тяхното кариерното развитие. 
 
√ Фонд "Земеделие" пуска указания за правата и задълженията на стопаните  
Държавен фонд „Земеделие“ изготви „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 
– 2020 (ПРСР 2014 – 2020). То е предназначено за стопаните, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова 
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помощ по ПРСР 2014-2020 г. и има за задача да ги улесни, като предостави конкретна, синтезирана и систематизирана 
информация относно техните основни права и задължения.  
В ръководството се описват процедурите, които трябва да бъдат приложени от бенефициента, за да се осигури ефективно 
управление на договора: 

• Основни стъпки за изпълнение на договорите; 

• Изменения в договорите; 

• Спазване на условията на договора; 

• Отчитане на напредъка при изпълнение на договорите; 

• Комуникация със съответните институции; 

• Провеждане на процедури за определяне на изпълнител и изпълнение на договори с изпълнители; 

• Документооборот и поддържане на система за съхраняване на информацията по договорите за безвъзмездна 
финансова помощ; 

• Установяване на нередности. 
Ръководството ще бъде изпратено по имейл на бенефициентите с действащи договори в ИСУН 2020 по ПРСР 2014 – 2020 
г. То е част от предприетите мерки за подобряване на дейността на фонда чрез повишаване на публичността и 
прозрачността на работата по Програмата за развитие на селските райони.  
 
Сега 
 
√ Нов скандален договор на тъмно - 182 млн. лв. за правителствен център 
Министърът на финансите обяви, че от договори за 20 млрд. лева на държавните предприятия близо 9 милиарда са 
похарчени на тъмно  
Нов скандален договор на предходното правителство освети служебният министър на икономиката Кирил Петков след 
вчерашното заседание на кабинета. Под шапката на Държавната консолидационна компания е сключен тайно и без 
обществена поръчка договор за 182 млн. лв. за изграждането на нов правителствен център, обяви Петков. Той не съобщи 
фирмата, която е сключила договора, но според финансовия министър Асен Василев и по този договор има авансово 
плащане.  
От думите на Петков стана ясно, че новият център ще се изгражда на територията на "София тех парк". Договорът е сключен 
на инженеринг - тоест фирмата изпълнител ще извършва и проектирането, и строителството. Така няма гаранции, че 
проектът и разходите няма да бъдат раздути, няма гаранции и че ще се постигне максимална функционалност при 
проектирането на новия център. Изобщо не е ясно какво е наложило спешното задвижване на този проект, за който се 
говори от години. Според Петков не е ясно защо точно в момента трябва да се строи правителствен център и не може ли 
средствата да се използват по-рационално.  
Както "Сега" писа, правителството се активизира изненадващо по тема нов правителствен център през март, когато 
главният архитект на София Здравко Здравков одобри нов устройствен план на два държавни терена в местността "Къро" 
в столицата. ПУП-ът предвижда на два терена с обща площ от 24 811 кв. м. да бъде изграден комплекс от офис сгради с 
две високи тела - едното със 75 метра кота корниза, второто - с ограничение до 50 метра. Ще има и надземен гараж с 
ограничение за кота корниз до 20 метра. Двата имота попадат в смесена многофункционална зона според общия 
устройствен план на София и позволеният коефициент на интенизвност на застрояването е 3,5. При квадратура от 24 811 
кв. м. това означава максимална разгъната площ на комплексна от 87 500 кв. м. над земята и 25 000 кв. м. подземно 
строителство, обясниха архитекти.  
"И по този договор има авансирани значителни средства. В същото време по друг проект - за изграждане на Национална 
детска болница, нямаме такова авансово предоставяне на средства. Показателно е и сравнението на сумите, които 
държавата е била готова да даде за двата проекта", коментира финансовият министър Асен Василев. Договорът за нова 
детска болница с "Главболгарстрой" беше за близо 78 млн. лв.  
 За порочните практики за сключване на договори без обществени поръчки по линия на  така нареченото вътрешно 
възлагане - когато дейността на теория трябва да се извърши от държавна или общинска фирма с достатъчен 
капацитет,  разказа и регионалният министър Виолета Комитова. Комитова припомни вече осветените от нея схеми за 
начина на работа на държавното дружество "Автомагистрали". През фирмата, сключила договори с АПИ за над 3 млрд. лв. 
за изграждане на 9 участъка на АМ "Хемус" и укрепване на 84 свлачища, са раздадени близо 1 млрд. лв. авансово на трети 
фирми, които реално да свършат работата. Фирмите са избирани на тъмно по вътрешни правила. Изпълнението на 
договорите  е доникъде - срокът при свлачищата изтича в края на годината, като има само 1 укрепено свлачище, а 
останалите са без разрешения за строеж. При магистрала "Хемус" пък има участъци, при които отчуждителните процедури 
още не са започнали и строителството ще може да започне след 2-3 години.  
По същата схема - без възлагане по ЗОП, се извършват и уж спешните ремонти на язовири от държавното дружество 
"Монтажи" под шапката на Държавната консолидационна компания. Тук за спешен ремонт бяха заложени над 400 язовира 
през 2018 г., а сега се оказва, че има готови само 10 обекта. И тук дейностите реално са извършени от външни фирми - 82% 
от ресурса от 630 млн. лв. е отишъл към 6-7 фирми, припомни министър Петков. Отделна тема са раздутите цени. Петков 
обяви още, че виждат проблемно "рейдърски" поведение на ДКК и в отбранителната индустрия, като скоро по темата за 
дейността на компанията ще бъде публикуван доклад.  
ЧИСЛА 
Министърът на финансите Асен Василев обяви, че от 2019 г. насам публичните предприятия са сключили договори за над 
20 млрд. лева, но почти половината от тази сума е похарчена непрозрачно, без обществени поръчки, без конкурси. Става 
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дума заблизо 9 млрд. лева, които са били изразходвани чрез заобикаляне на Закона за обществените поръчки и най-вече 
чрез нашумелите "инхаус процедури", посочи Василев, като уточни, че събирането на тази информация е било тгрудна 
работа, тъй като не съществува регистър на договорите на публичните предприятия и на инхаус възлаганията. 
 
√ Касичката "Автомагистрали" се счупи - връща 500 млн. лв. 
Парите са от отпуснатите огромни аванси по бавно строящата се магистрала "Хемус" и ще се насочат към други 
разходи 
Правителството е взело неприсъствено решение, с което е задължило Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството да възстанови в централния бюджет близо половин милиард лева. От прессъобщението се разбира, че 
парите са били предвидени за доизграждането на магистрала "Хемус". Вече стана ясно обаче, че за изграждане на 
магистралата са разплатени предварително огромни аванси, а свършената работа е малко. На отделни участъци се оказа, 
че дори не са извършени отчуждителни процедури и реално строителството ще може да започне едва след две-три 
години.  
Сега кабинетът задължава МРРБ да върне в хазната 490 779 500 лв., а за обезпечаване на строителството на магистралата 
отпуска обратно само 81 157 840 лв. Средствата за строителство на участъците от магистралата за следващи години ще се 
планират в тригодишната бюджетна прогноза за периода 2022-2024, уточняват от пресслужбата на Министерския съвет. 
Върнатите от МРРБ средства в хазната ще се ползват за финансиране на разходи, свързани с пандемията.  
Друго тълкуване даде регионалният министър Комитова. "Парите се взимат от "Автомагистрали", за да се дадат на други 
фирми, които реално работят и на които МРРБ дължи 600 млн. лева. Агенция "Пътна инфраструктура" е възлагала 
предизборно дейности, за които няма осигурени средства в бюджета, обясни Комитова. "Сега трябва да се разплатим с 
тези фирми, които са работили коректно", допълни тя.  
До тази развръзка се стигна след като се разбра, че държавото дружество "Автомагистрали" е разплащало огромни аванси 
по договори за изграждане на АМ "Хемус" и укревпането на свлачища. Авансите са били в размер на 30% при липсата на 
готовност за реално извършване на дейностите. Така милиарди левове ресурс от бюджета са дадени предварително за 
обещани дейности в бъдеще време. Заради плащането на огромни суми без елементарна техническа готовност 
служебният министър на регионалното развитие Виолета Комитова уволни ръководството на държавното дружество, но 
то обжалва и процедурата по вписване на ново ръководство е спряна. Министър и фирма влязахо и в друга колизия - за 
финансите на дружеството, след като от "Автомагистрали" внезапно установиха, че се намират във финансов колапс. Оттам 
обявиха, че сметките на фирмата са запорирани и това рискува спиране на редица строителни дейности и разпускане на 
работници. В отговор от МРРБ обявиха, че са взели на къс повод финансите на дружеството и разплащат единствено суми, 
зад които има реално извършени разходи. Появи се и информация за наложен седмичен лимит от 10 000 лв., но Комитова 
не потвърди сумата.  
Решението на кабинета да задължи МРРБ да върне такава голяма сума показва и колко порочна е схемата с поддържане 
на големи и невидими резерви в така наречения централен бюджет. Централният бюджет не е публичен и в него се залагат 
суми за извънредни или труднопрогнозируеми разходи, с които правителството да работи гъвкаво без необходимост да 
се минава през изменение в парламента на Закона за държавния бюджет. В случая от решението на правителството става 
ясно, че огромна част от финансирането е текло именно през централния бюджет. 
 
√ Бюджетът приключи полугодието с минимален излишък от 82 млн. лв.  
С малък излишък от 82 млн. лв. излиза бюджетът на държавата в края на първото полугодие. Месец преди това хазната бе 
на дефицит от 140 млн. лв. Министерството на финансите отчита,  че подобрението на бюджетната позиция през юни се 
дължи основно на по-високите постъпления от корпоративен данък, след като крайният срок за подаване на фирмените 
данъчни декларации и внасянето на налога бе изместен заради коронакризата от 31 март на 30 юни. Положително влияние 
върху приходите оказва и продължаващото подобрение при постъпленията в частта на косвените данъци, социално и 
здравноосигурителните приходи, посочва финансовото министерство. 
Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма за първото полугодие са в размер на 24.720 
млрд. лв. (51,9 % от годишния разчет), като спрямо първото полугодие на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 3,3 млрд. лева. 
Данъчните и неданъчните приходи  нарастват с 3,6 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0,3 млрд. лева. 
Значителен ръст на месечна база спрямо същия месец на предходната година се отчита при приходите от корпоративни 
данъци, ДДС, акцизи, ДДФЛ, осигурителни вноски. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 
2021 г. се очаква да бъдат в размер на 24.638 млрд. лв., което е 46,9 % от годишния разчет. За сравнение, разходите за 
същия период на 2020 г. бяха в размер на 19.821 млрд. лева. 
Значителният ръст на разходите през първото полугодие на 2021 г. е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 
г., когато за борба с пандемията от COVID-19 са били изхарчени по-малко средства, а от друга страна, заради по-големите 
плащания в социалната сфера и издръжката на администрацията. 
Например близо 630 млн. лв. са дадени за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците 
от януари до юни. Наред с това е увеличен размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на 
максималния размер на пенсията от началото на годината. Принос за нарастване на разходите имат и субсидиите за 
бизнеса по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и 
средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други. В частта на 
капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на извършени 
плащания по инвестиционни проекти на Българската армия и пътни инфраструктурни обекти. 
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√ България вече има план за замяна на левовете с евро 
Проектът, изготвен от БНБ, съдържа правилата за преизчисляване на цените и за снабдяване с новите банкноти и 
монети 
Координационният съвет за подготовка на България за членство в еврозоната прие проект на Национален план за 
въвеждане на еврото, съобщи пресслужбата на БНБ. Целевата дата за приемане на общата валута на ЕС остава 1 януари 
2024 г., замяната на левовете с евро ще стане при сегашния фиксиран курс, а в рамките на месец граждани и фирми ще 
могат да се разплащат и с двете валути, преди левът да отиде в историята, предвижда проектопланът. 
Днес документът е бил одобрен от съвета, който се ръководи съвместно от шефа на БНБ Димитър Радев и и министъра на 
финансите Асен Василев. Сега предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане, а след това ще бъде разгледан и в 
Министерския съвет, уточняват от централната банка. 
Проектът разпределя задачите по въвеждането на еврото за всички - от институции и фирми до обикновените 
граждани. Дефинирани са правилата за преизчисляване на цените, обяснени са процедурите за замяна на пари в брой и 
за конвертиране на левови депозити и заеми с фиксирани и променливи лихвени проценти. 
Посочени са процедурите за снабдяване и разпространение на евробанкноти и монети, описани са и необходимите 
законодателни промени. Документът задава и етапите на информационната кампания, която трябва да улесни 
преминаването към новата валута - от разяснения за визията на банкнотите и евроцентовете и как да разпознаваме 
фалшификатите до възможните мерки срещу некоректни търговци, които ще опитат да раздуват цените. 
Предстои и приемането на друг план, който ще конкретизира задачите от националния план и ще добави графици и 
отговорници, става ясно от съобщението на централна банка. 
 
√ Токът, парното и топлата вода поскъпват от днес  
От днес поскъпват токът, парното и топлата вода. Точните стойности на поскъпването ще станат ясни по-късно днес, след 
окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
Очаква се електроенергията да поскъпне с 3 до 4%. Много по-висок ще е ръстът на цената на парното и топлата вода - с 
над 10 на сто. В София поскъпването се очаква да е с 14%, в Пловдив - с 9%, за останалите топлофикации между 8 и 11%. 
Причините за ръста на цените на тока и парното е повишението на цените на петрола и природния газ на международните 
пазари, както и на същественото повишение на цените на въглеродните емисии.  
Повишение с около 4% се очаква и на цената на природния газ. „Булгаргаз” иска той да поскъпне до 46,88 лв. за мегаватчас. 
Въпреки че обикновено през лятото цената на синьото гориво намалява заради по-слабото потребление, тази година се 
наблюдава обратната тенденция. Според експертите в бранша промените в движението на цените на енергоресурсите 
през следващите месеци ще е изключително сложна задача. До голяма степен то е свързано с възстановяването на 
световната икономика от коронавирусната пандемия и очакванията за следваща вълна на заразата наесен. 
 
√ От 1 юли всички онлайн покупки от чужбина ще се облагат с ДДС 
Пратки от страни извън ЕС до 150 евро ще се освобождават с нова митническа декларация  
От 1 юли всички онлайн покупки от страни извън Евросъюза вече ще се облагат с ДДС. Досега получаването на малки 
пратки на стойност до 22 EUR бе освободено от данъка. Освен, че ще се начисляват 20% отгоре, за този вид пратки ще 
се подава и митническа декларация. 
Промяната е част от пакета за електронна търговия на ЕС, с който от 1 юли се въвеждат нови правила за дистанционните 
продажби, вноса и онлайн платформите. Целта им да се ограничат зачестилите случаи на заобикаляне на данъка при 
този вид търговия, като например невярното деклариране на внос на малки пратки на занижена стойност.  
Прагът действително е нисък - за България дори е 30 лв., но практиката показва, че масово с разрастването на електронната 
търговия, търговци и купувачи се възползват от облекчението като фактурират фиктивни ниски стойности до 30 лв. 
Новият налог от 20% ще засегне онлайн покупките от популярни сайтове като Аlibaba, AliExpress, Wish, чрез които се 
пазаруват най-вече китайски стоки, а също и от електронни магазини от Великобритания, след като от 1 януари 2021 г. тя 
излезе официално от ЕС.  
От Агенция "Митници" съобщиха, че от 1 юли митническите декларации за физическите лица - получатели на стоки от 
страни извън ЕС на стойност до 150 EUR, ще бъдат опростени.  
Новата митническа декларация е с намален набор от данни при внос. Тя е електронна и се попълва в Митническата 
информационна система за внасяне (МИСВ). Ако обаче се пазарува стока, за която се начислява и акциз, за нея 
важи стандартната митническа декларация. 
Има два начина за подаване на опростената митническа декларация, които важаха и досега - лично от получателя на 
пратката или чрез пощата или куриерската служба, която доставя пратката. Неудобството в първия случай е, че 
получателите трябва да разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП) или т.нар. ЕОРИ (EORI) номер, както и 
регистрация за подаване на данни по електронен път в Е-Портала на Агенция "Митници". Ако се ползват услугите на 
"Български пощи" или куриерски фирми доставката се оскъпява заради такси. 
По повод промените след 1 юли и въвеждането на ДДС за всяка онлайн покупка от страна извън ЕС, от "Български пощи" 
обявиха, че ще намалят съществено цената на услугата за митническо представителство и контрол. Досега пощите 
събираха 16.80 лв. за всяка пратка. От 1 юли цената на услугата на "Български пощи" за подаване на митническа 
декларация с намален набор от данни и заплащане на възникналите задължения за ДДС за стоките при доставката на 
пратката, ще е 3.90 лв. От клиентите се изисква единствено документ за самоличност или пълномощно. 
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За онлайн покупки над 150 EUR от страни извън ЕС няма промяна в митническото оформяне и обмитяване - за тези стоки 
се дължи както ДДС, така и мита. Няма промяна и в митническата декларация. 
От "Български пощи" подчертават, че няма промяна при получаване на колети с подаръци от физически лица от чужбина. 
Когато са с декларирана стойност до 45 EUR не се налагат никакви налози. Между 45 и 150 EUR се начислява ДДС, а над 
150 EUR вече има и мита. 
РЕГЛАМЕНТ 
От 1 юли фирмите, извъpшвaщи онлайн пpoдaжби в рамките на ЕС, ще трябва дa ce peгиcтpиpaт за целите на ДДС по 
електронен път само в една държава членка. Тази мярка отново е с цел да се пресече избягването на данъка. Онлайн 
търговците, които са установени в България, могат да се регистрират през Портала за електронни услуги на НАП. Те ще 
могат да използват електронна система за обслужване на едно гише - one-stop shop (OSS), заявиха от НАП.  
Освен това ясно се регламентира, че мястото на изпълнение за дистанционните продажби е там, където завършва 
изпращането или транспортът, т.е. ДДС се начислява на мястото за потребление. Това вече ще се прилага и за 
дистанционни продажби на стоки, внесени от трети страни. 
 
√ Веднъж Вранеску, втори път Вранеску, трети път - очеваден проблем 
Сагата с вписване на промените в "Автомагистрали" и ББР отвори темата за случайното разпределение на дела и 
противоречивата съдебна практика  
Казусите със спрените от съда вписвания на промени в ръководството на държавните "Автомагистрали" ЕАД и на 
Българската банка за развитие нажежиха страстите между изпълнителната и съдебната власт и извадиха на бял свят куп 
проблеми и противоречива съдебна практика, от която досега си патеха основно частни фирми. 
Министрите на икономиката и на регионалното развитие Кирил Петков и Виолета Комитова нападнаха съдия Мария 
Вранеску от Софийския градски съд (СГС), че не спазва закона. Те се зачудиха как все на нея се падат делата за ключови 
държавни дружества, въпреки че уж има случайно разпределение. СГС и Съюзът на съдиите защитиха Вранеску и 
припомниха, че за спирането на вписванията има противоречива съдебна практика. Това най-често се дължи на празнота в 
закона - случайна или умишлена, за която вина имат депутатите. И съдиите обаче не са невинни - биха могли да поискат 
уеднаквяването на практиката чрез тълкувателни решения, но не са го направили.  
Случайно ли е случайното разпределение 
СГС обясни, че има предварителен седмичен график на дежурните съдии, които разглеждат молбите за спиране на 
регистърно производство. Всяка седмица молбите се разпределят между трима съдии на случаен принцип. Графикът се 
определя за месеци напред. Всъщност, ако има съмнения за разпределянето на тези дела, би трябвало да бъдат сезирани 
Висшият съдебен съвет и инспекторатът към него. 
"Съдът е независим в своите решения, но ние ще отправим сигнал за това да се види до каква степен е ефективно 
прилагано случайното разпределение на тези дела, защото твърде ограничен е кръгът на хората, измежду които се прави 
подборът. По същество поставя под съмнение самия случаен подбор, а другото е вече въпрос на решенията, които взимат 
различните съдебни инстанции. При всички случаи аз призовавам тази практика да бъде уеднаквена", каза правосъдният 
министър Янаки Стоилов. 
Хипотетично, е напълно възможно и трите горещи дела да са отишли при Вранеску. В седмицата на дежурството й има 
и такива, които не е гледала тя (например за "Напоителни системи" ЕАД, друг нашумял казус, приключил също със спряно 
от съда вписване на промени в ръководството).  Интересен детайл е, че като дежурна Вранеску е разпределяла делата в 
СГС чрез специалния софтуер. Т.е. разпределила е сама на себе си делата за ББР и "Автомагистрали", показва справка 
в публичния портал на Централизираната система за разпределение на делата.  
Казуси под индиго 
Съдия Вранеску два пъти спира вписването на ново ръководство на "Автомагистрали" ЕАД по искане на досега 
управлявалите Стоян Беличев, Александър Филев и Иван Коларов. След първото спиране на 22 юни министър Виолета 
Комитова, която е принципал на държавното дружество, решава да не обжалва съдебния акт, а да опита да впише 
промените повторно на 25 юни. Вероятно така министърката е търсела възможност казусът да попадне при друг съдия при 
случайното разпределение на делата, но той отново се пада на Мария Вранеску. В седмицата 21-25 юни тя е един от 
тримата дежурни съдии. Беличев и компания отново обжалват. Вранеску пак спира вписването. 
Мотивите в двете ѝ определения са съвсем кратки и идентични - трябва да се реши по същество спорът по жалбите на 
старото ръководство, което атакува отстраняването си, преди да се види дали да се впише новото. Аргументите на Беличев 
и останалите са, че по Закона за публичните предприятия се изисква за тези длъжности да се проведе конкурс, а също и че 
в Съвета на директорите трябва да има петима души, а не трима. 
В понеделник, на 28 юни, Комитова е издава за трети път решение за смяна на Съвета на директорите на "Автомагистрали" 
заради проблеми с обществените поръчки, констатирани с одит на държавното дружество, се вижда от партидата на 
фирмата в Търговския регистър. Новото ръководство ще е само до конкурс, гласи министерското 
решение. До редакционното приключване на този текст нямаше развитие по третото искане за вписване. Министърката 
обясни, че временното ръководство е от трима души, а конкурсът за постоянното ще бъде в началото на юли и тогава те 
ще са петима, както изисква законът. 
Комитова коментира, че съдия Вранеску е спряла още вписването на ръководството на Александровска болница, както и 
на Българската банка за развитие. "Аз вече виждам четири намеси на Мария Вранеску", заяви министър Комитова и 
допълни, че бившият изпълнителен директор на "Автомагистрали" Беличев се оказва по-влиятелен от министъра. "Г-н 
Беличев и съдия Мария Вранеску много се тревожат, че аз искам за 15 дена да сложа временно ръководство", възмутена 
е Комитова. 
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Решението на Вранеску да спре вписването на ръководството на Българската банка за развитие ядоса икономическия 
министър Кирил Петков. "Решението на съдийката от СГС е в пълно несъответствие със закона, защото актовете на БНБ не 
могат да бъдат спирани. Когато вече пет седмици водим битката тази банка да започне да работи за обществото, за 
малките и средни предприятия, да не се дават на осем фирми един милиард, когато вече всичко е завършено, и казва, че 
щом БНБ го е одобрила, трябва да се впише и не може да се спира, се получава дълбокото вътрешно убеждение на Мария 
Вранеску. Тя е взела решение днес в несъответствие със закона да спре това назначение", каза икономическият министър.  
На 28 юни Петков също внесе ново заявление за смяна на управителния съвет на ББР и за увеличаване на броя на членовете 
на Надзорния съвет. Пак се иска вписването на Владимир Георгиев, Цанко Арабаджиев и Крум Георгиев като членове на 
УС, както и надзорниците от трима да станат петима, като новите са Валентин Михов и Васил Щонов. За изпълнителни 
директори на банката се предлагат Владимир Георгиев и Цанко Арабаджиев. Преди месец министър Петков отстрани 
двама от членовете - Митко Симеонов и Велина Бурска от стария надзорен съвет, но те обжалват. 
Междувременно Петков предприе друг ход, за да елиминира гласовете на бойкотиращите стари членове - разшири 
състава с още двама - Щонов и Михов. Именно това назначение, одобрено от БНБ, е спряно от съдия Вранеску по жалба 
на един от старите членове на управителния съвет - Николай Димитров. В исковата си молба той твърди, че заявленията 
за вписване на тези промени се основават на нищожни решения на министъра и на Управителния и Надзорния съвет. Както 
и с "Автомагистрали" Вранеску постановява, че не може да прецени основателността на исковете на този член на УС в 
регистърното производство и спира вписването, докато казусът не бъде решен по същество.  
На съдия Вранеску се падна и друг горещ картоф - за вписването на промените в ръководството на Александровска 
болница. И в този случай съдийката спря вписването на промените. 
Противоречивата съдебна практика 
Има съдии, които за разлика от Вранеску, не биха спрели вписванията. Макар и да не гледат исковете по същество и да 
нямат доказателствата пред себе си, те проверяват дали исковата молба не е очевидно недопустима. Така, когато може да 
се направи извод за недопустимост, регистърното производство няма как да бъде спряно. Например ако атакуващият няма 
правен интерес. Какъвто, според някои съдии, е случаят и с "Автомагистрали", и с ББР. Освободените шефове могат да 
атакуват прекратяването на договорите си за управление, тъй като това засяга трудовите им права. Но те не могат да имат 
власт върху вписването на новото ръководство от принципала на държавните дружества. Ако някой не е акционер или 
съдружник, той няма правен интерес да се меси в управлението на дружеството. Иначе, ако вписванията се спират 
произволно, има риск от злоупотреба с права.  
Слаба юридическа опора обаче има и министерската практика да се пускат заявления за вписване, докато не минат. 
Особено като се има предвид, че съдебната практика по този въпрос е единна - спряното регистърно производство по 
заявление за вписване на едно решение препятства вписването на това решение и при последващо заявление, докато трае 
спирането. Според съдии, с които "Сега" разговаря, възможният ход на министрите би бил да обжалват спирането, а ако 
то бъде потвърдено, от съда, който гледа казуса по същество, да се иска прекратяване на делото като недопустимо. 
Освен всичко, на 3 юни прокуратурата съобщи, че се е самосезирала във връзка с публикациите за одита на Сметната 
палата за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" ЕАД. Образувано е 
дело за умишлена безстопанственост, извършена от длъжностно лице в "Автомагистрали" в периода 2016 - 2020 г. По 
делото, взето на спецотчет от върховната прокуратура, работи националното следствие. Ако ръководството на 
дружеството бъде подведено под наказателна отговорност, прокуратурата би могла да иска отстранявано му - за да не 
унищожава доказателства, да не влияе на свидетели и т.н. Виждали сме как държавното обвинение се впряга в определени 
ситуации. Сега обаче предпочита да гледа от безопасно разстояние. 
 
√ България харчи най-много за полицаи и съдии в ЕС 
Най-високи бюджетни заплати получават в Конституционния съд и ЦИК  
Издръжката на служителите в държавната и общинската администрация и всички структури в бюджетната сфера е най-
голямото разходно перо за хазната. През последните 5 години харчовете за възнаграждения, респ. и осигуровки, са 
нараснали почти с 60% и през 2021 г. вече достигат 12.5 млрд. лв. Сумата е 1/4 от всички планирани разходи и по-голяма 
от трансфера, който бюджетът прави годишно за пенсии. 
Тези данни станаха известни по време на първата дискусия на Обществения съвет за управлението на публичните финанси. 
Съветът бе сформиран от служебния министър на финансите Асен Василев. 
Сред всички министерства и държавни структури най-голям щат служители има Министерството на вътрешните работи - 
близо 48 500 души към края на 2020 г. На 100 000 българи се падат 408 служители на силовото ведомство. По този показател 
изпреварваме Испания, Австрия, Франция, Германия, Полша, Румъния и още 12 държави в ЕС. А по разходи 
за полицията спрямо брутния вътрешен продукт сме на първо място с 1.4%, при средно 0.9% за ЕС. 
България е първенец в Евросъюза и по разходи за съдебната власт. Страната ни отделя най-много пари спрямо БВП за 
издръжката на съдебната власт - 0.7% при средни 0.3% в ЕС. На практика това е два и половина пъти повече от средното 
ниво за ЕС. Страната ни е и в ТОП 5 на страните-членки с най-много съдии на 100 000 души население - 31-32 магистрати.  
В съдебната власт, в която са заети 14 100 души, се получава и най-високата средна заплата сред всички бюджетни 
организации в страната - 2930 лв. за 2020 г. Най-добре платени са в Конституционния съд, където брутната месечна заплата 
е 6300 лв. 
От работещите в министерствата най-висока средна заплата се получава във финансовото министерство - 1853 лв. След 
него е Министерството на правосъдието със средно възнаграждение 1734 лв. 
ЩАТОВЕ 

https://prb.bg/bg/news/51509-sofiyska-gradska-prokuratura-se-samosezira-po-povod-nerednosti%2C-konstatirani-v-o
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В публичната сфера у нас работят над 534 700 души на трудов договор или служебни правоотношения, при над 
1.78 млн. заети в частния сектор, показват данните на НСИ за 2020 г.  
В ТОП 25 на бюджетните организации щатните бройки са 389 000, посочи финансовото министерство по време на 
дискусията. От тях 218 600 се трудят в общините, като най-голям е броят на заетите в общинските 
училища и детски градини - 129 200 души. Държавните висши училища също са сред бюджетните структури са най-голям 
брой персонал - 21 700 наети. 
 

 
 
√ Трудов стаж се признава и в случаи, когато не се работи и няма договор  
Трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, или времето, през 
което лицето е работило като държавен служител. Това разпорежда Кодексът на труда (КТ). На практика това означава, че 
съответният човек трябва да има трудово или служебно правоотношение, както и да извършва някаква работа. 
Веднага след това обаче КТ започва с изключенията. Така в специален текст е посочено времето по трудово 
правоотношение, което се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил, и са изредени определи 
хипотези. Такива случаи са например почивните и празничните дни. Пак за трудов стаж се признава и времето 
на ползваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им. Има случаи на неплатени 
отпуски, които също се признават за трудов стаж, но те трябва да са изрично предвидени в нормативни актове.  
За трудов стаж се признават и ползваните неплатени отпуски за време на неработоспособност, за бременност и раждане 
и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Същото се отнася и за времето, прекарано в курсове, школи и други 
форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от производството. 
Има и няколко случая, в които трудов стаж се признава и поради вина на работодател. Така за такъв се счита времето, през 
което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа. Същото е и 
когато трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща 
работа от работодателя съобразно предписанието на органите на медицинската експертиза. 
Това обаче изобщо не е всичко. КТ признава за трудов стаж и време, в което дори не е съществувало трудово 
правоотношение. И тук има изредени няколко хипотези. Най-важната от тях е тази, при която работникът или служителят 
е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи. Стажът тук се брои и 
признава от датата на уволнението до възстановяването му на работа. 
Отново се признава за трудов стаж времето, в което уволненият поради задържане от органите на властта е останал без 
работа в резултат на това уволнение, когато не е бил привлечен като обвиняем, бил е оправдан или наказателното 
преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява 
престъпление. Същото се отнася и за лице, изтърпявало наказание "лишаване от свобода", което впоследствие е признато 
по съответния ред за неоснователно наложено. 
Друга хипотеза за признаване на трудов стаж е, когато работникът или служителят е останал без работа поради незаконно 
задържане на трудовата книжка. Същото се отнася и за лице, което е останало без работа и е получавало обезщетения за 
безработица, или е бил включено в школи и курсове за преквалификация. Стаж се брои и за майката, бащата, 
осиновителката или осиновителя, които се грижат за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст. 
 
Мениджър 
 
√ Обезщетяват засегнатите от COVID-19 работодатели по нови правила  
Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до 31 юли 2021 
г. Това реши служебното правителство като прие нов ред и условия за получаване на средства за запазване на работните 
места в засегнатите от COVID-19 икономически дейности. 
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Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които в периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са 
работили на непълно работно време, ползвали са принудителен отпуск или работата им е била преустановена поради 
въведени временни ограничения на дейността. Условието е да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 
1 януари 2021 г. 
Фирмите, учредени преди 1 юни 2019 г., ще могат да получат от държавата 60 на сто от осигурителния доход на 
работниците за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. За да имат това право, приходите им 
от продажби през месеца, за който кандидатстват за компенсации, трябва да са намалели с не по-малко от 40% спрямо 
същия месец на 2019 г. В случай, че спадът е с не по-малко от 30%, подкрепата от държавата ще е 50 на сто от осигурителния 
доход за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. 
Работодателите, учредили дейност след 1 юни 2019, ще имат право на средства от 60 на сто от осигурителния доход на 
работниците за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако приходите им от продажби през 
месеца, за който кандидатстват за подкрепа, са се понижили с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 
2020 г. При положение, че намалението е с не по-малко от 30%, държавата ще ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния 
доход за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. 
Компаниите, получили средства за запазване на заетостта на работниците и служителите от групите по постановлението, 
са длъжни да изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за април 2021 
г. и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец. 
Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от НОИ.  
 
√ Кабинетът отпусна още 35 млн. лв. за медиците на първа линия  
Служебното правителство отпусна 35 милиона лева на Министерство на здравеопазването, за да бъдат изплатени по 1000 
лева на медиците на първа линия до края на обявената извънредна епидемична обстановка на 31 юли.  
Прието е и решение за закриването на Националния ваксинационен щаб, както беше обявено. На негово място ще действа 
консултативен съвет по ваксини от експерти с по-широка експертиза и с по-широка обществена представителност, който 
ще подпомага здравния министър в организирането и провеждането на ваксинациите. Новият съвет ще изготвя 
обществена информация с цел да бъде повишено доверието към ваксините и постигането на висок обхват в страната.  
Остава възможността министърът да създава съвети, като експертни консултативни звена, в случай, че има необходимост 
от консултативна помощ от външни експерти за решаване на проблеми от специалната му компетентност, се казва още в 
съобщението.  
 
√ Кирил Петков ще съди предишното ръководство на ББР  
Служебният министър Кирил Петков обяви, че ще внесе иск срещу двама от членовете на досегашното ръководство на 
Българската банка за нанесени щети, породени от това, че "начините им да спрат тяхното уволнение ще навредят на 
бизнеса". Заради това, че отстранените обжалват, "се блокира работата на банката в момент, в който малките и средни 
предприятия имат нужда от помощ" уточни Петков на брифинга на Министерски съвет вчера. 
Поводът за това решение е, че Софийски градски съд днес отново е спрял вписването в Търговския регистър на новото 
ръководство на Българската банка за развитие, избрано от служебния министър на икономиката Кирил Петков.  Този път 
блокирането не  идва от съдия Мария Вранеску, която спря предишното решение за освобождаването им, а на съдия 
Валерия Братоева. Първото спиране бе оповестено в края на миналата седмица. 
Според решението на съда назначението на новото ръководство не може да влезе в сила, преди да бъде решен спорът по 
получени преди това жалби. Става въпрос за жалби, внесени от Николай Димитров, член на досегашния Управителен съвет 
на ББР и на Велина Бурска, член на Надзорния съвет на ББР – и двамата насрочени за смяна от Петков. В жалбата си 
Димитров се иска да се обяви за нищожно решението на Петков за смяна на ръководството на банката. До произнасянето 
на съда по това дело няма как да се промени управата на банката, смята съдия Братоева. Тя се позовава на подобно 
решение на Върховния касационен съд от 2014 г. 
Според юристи съдът има право, тъй като горният спор е от значение за вписване на новите лица в управлението на 
банката.   
Първото спиране вече беше обжалвано от Министерството на икономиката. 
Преди това Петков критикува съда, че взема незаконосъобразно решение. От Съда и от Съюза на съдиите в България пък 
критикуваха Петков, че си позволява да коментира съдебни решения по медиите, вместо да следва процедурата, която се 
спазва в правовите държави и да обжалва решението. Самият Петков вчера се извини публично и обясни, че не е искал да 
се намесва в работата на съда, тъй като вярва в правовия ред. След това обаче изказа мнение, че вероятността всички дела 
за кадрови смени от страна на правителството да се паднат при един и същ съдия е само 1%. 
По същото време бяха спрени вписванията на новите ръководства на държавното предприятие „Автомагистрали“ и на 
Александровска болница. 
 
√ Нов режим за влизане в страната от днес 
Нова заповед за влизане в страната влиза в сила от днес, съобщи здравният министър Стойчо Кацаров при проверка на 
ГКПП-Калотина, цитиран от bTV. "Новото е, че разделяме страните на червена, оранжева и зелена зона на база на броя 
заболели и на процента на положителните тестове. Хората, които са в зелена зона, влизат с най-облекчения режим, от 
оранжева зона с малко по-строг режим, на част от тези хора ще се правят допълнителни тестове на случаен принцип. А 
тези, които са в червена зона, няма да бъдат допускани в страната“, уточни той.  
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Списъкът ще се обновява всяка седмица, така че хората да имат предвидимост, допълни министърът. Заповедта влиза в 
сила от 1 юли, така че хората, които влизат в страната да бъдат информирани и да не бъдат изненадани от нова заповед, 
поясни той. На граничните пунктове ще бъдат осигурени допълнително хора, осигуряват се и още електронни устройства 
за разчитане на сертификати по QR кодове, така че здравният контрол да не става причина за образуване на опашки, 
съобщи Кацаров. 
Междувременно от Министерство на здравеопазването съобщиха, че 167 доброволци са необходими на регионалните 
здравни инспекции в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Силистра, Столична РЗИ, София – 
област, Хасково и Ямбол за обезпечаване на граничния здравен контрол и осигуряване на денонощен режим на работа на 
граничните контролно-пропускателни пунктове през летния туристически сезон.  
За целта Министерството на здравеопазването ще отпусне допълнителни средства на съответните регионални здравни 
инспекции в размер на 560 500 лв. 
Средствата са осигурени от наличните по показател „Разходи за персонал за извънреден труд на служителите от ВРБ“ от 
утвърденото Разпределение на бюджет за 2021 г. на Министерството на здравеопазването, планирани в „Политика в 
областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“ и бюджетна програма „Профилактика и надзор 
на заразните болести“.  
Привличането на допълнителни сътрудници се налага поради голямата ангажираност на регионалните здравни инспекции 
и невъзможността в рамките на своята щатна численост да осигурят достатъчно служители към екипите за граничен 
здравен контрол, уточняват от министерството. 
 
√ Антикорупционната комисия препоръча да отпадне въвеждането на екостикерите  
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) предложи 
екостикерите за автомобилите да отпаднат. 
Както е известно стикерите ще се издават от 12 юли при извършване на годишен технически преглед. Те ще се залепят на 
предното стъкло на автомобилите и ще показват в коя категория попадат колите, на база вредните газове, които изпускат. 
Категориите са 5.  
Ще бъдат издадени 1,5 млн. броя стикери, всеки от тях, с единична цена 6,80 лв. 
Институцията, ръководена от бившия главен прокурор Сотир Цацаров обаче обяви, че в това решение съществува риск от 
неефективно разходване на публичен ресурс. 
„Това потвърждава идентифицирания риск от разходване на значителен размер публични средства. Отделно трябва да се 
вземат предвид и всички други разходи по въвеждане в действие на цялостната система за идентификация и контрол. 
Вместо това, може да се използват вече изградените системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, 
както и съществуващите решения в областта на информационните технологии, за да се сведат до минимум публичните 
разходи и разходите на собствениците на МПС“, се казва в съобщението на комисията.   
 
√ Над 200 хил.лв. губи компания при напускане на мениджър през първата му година  
Над 220 хил. лв. би загубила компания, ако някой от високопоставените ѝ мениджъри напусне през първата година след 
наемането му. Директните загуби са приблизително 100 хил. лв., а индиректните – около 126 хил. лв. Калкулацията е 
направена на базата на средна мениджърска заплата от 6000 лв. и при условие, че съответният кадър напусне фирмата 
след по-малко от година от назначението си. Това показват данните на иновативен калкулатор, изчисляващ цената на 
неправилното назначение. Инструментът е представен у нас от водещата агенция за подбор на персонал HRS България в 
рамките на новата ѝ услуга 360Insights. Загубите от текучеството на служителите могат да бъдат наистина сериозни, като 
те идват от заплати, разходи за подбора на персонала и последващото му обучение, по-слабо представяне на екипа заради 
честата смяна на хора, пропуснати бизнес възможности и негативно влияние върху репутацията на компанията. 
Най-честата причина за скорошното напускане на служителите е невъзможността очакванията на фирмата да съвпаднат с 
тези на наскоро наетия кандидат. В много случаи се получава и разминаване между търсените личностни качества, 
вярвания, нагласи и др., които обикновено рядко се изследват подробно в процеса по подбор. Услугата 360Insights 
елиминира и двете причини, използвайки научнообоснован подход в оценката на кандидатите и анализирайки техния 
темперамент, поведение и нагласи. Освен това на оценяване подлежат и самите компании, което помага да се изяснят 
очакванията на двете страни още в началото. 
„Опитът и професионалните умения далеч не са единствените фактори, за да гарантират, че едно назначение ще бъде 
успешно и наетият служител ще остане задълго в компанията. Личностните характеристики понякога могат да се окажат 
далеч по-важни. Конвенционалните методи за подбор на кадри обаче невинаги ги отчитат и анализират, което може да 
доведе до негативни последствия в дългосрочен план. Нашата услуга 360Insights се стреми да разреши този проблем и 
чрез иновативната си методология още в началото да изясни на компаниите и кандидатите какви са очакванията на двете 
страни и дали може да се намери пресечна точка между тях“, коментира Кирил Бораджиев, управляващ партньор в HRS 
България. 
 
√ Ръст на сделките и цените на имотния пазар във Варна, Русе и Велико Търново  
Възходящ ръст, както при сделките, така и при цените на жилищни имоти се наблюдава на пазара на имоти във Варна, Русе 
и Велико Търново. Тенденцията бе отбелязана на поредица от бизнес закуски в рамките на проекта „Годишни награди на 
imoti.net“, организирани през втората половина на юни от водещия сайт за недвижими имоти Imoti.net 
Представители на агенции за недвижими имоти, инвеститори, архитекти, представители на местната власт и медии се 
срещнаха във Варна, Велико Търново и Русе, където анализираха пазара на имоти пред последната година и очертаха 

https://360insights.goodhire.agency/
https://360insights.goodhire.agency/
http://the360insights.com/locale/bg.html
https://investormediapro.bg/event/imoti-net-nagradi-2020/
https://investormediapro.bg/event/imoti-net-nagradi-2020/
https://www.imoti.net/bg
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тенденциите в сектора във всеки от районите. „Домът утре“ бе темата на работните срещи, която провокира експертите да 
акцентират върху новостите, свързани с недвижимите имоти, както в строителството – използваните материали, 
технологии, архитектурни решения, така и върху профила и изискванията на купувача, предпочитаните райони, жилищното 
финансиране и други. 
„Пандемията послужи като катализатор, за да си зададем въпроса: „Какво трябва да се промени в начина ни на живот?“. 
Ние извличаме много ползи от природата, но начинът ни на живот не е достатъчно обвързан с нея. Оказва се, че градският 
човек прекарва 90% от времето си на закрито, далеч от природата. А тя определено влияе на емоциите и поведението ни. 
Нека фокусът на нашите разговори бъде промяната в домовете ни, тяхната перспектива и устойчиво развитие“. С тези думи 
Снежана Стойчева, мениджър на imoti.net, постави начало на първата бизнес закуска във Варна. 
Представителите на бранша описаха профила на купувача като семеен, с висше образование, със среден месечен доход от 
2150 лв., на възраст до 35 години, който купува първо жилище за основен дом, предимно с ипотечно кредитиране и има 
високи изисквания за качеството на жилището – ново строителство, просторно с две или три спални, в престижен район. 
Интересът към къщи в крайградските райони е особено силен във Варна и Велико Търново, стана ясно още по време на 
работните срещи. Изборът на къщи е в голям ценови диапазон – от 20 хил. евро до 250 хил. евро, а купувачите са, както от 
близки градове, така и от чужбина – Германия, Израел, Великобритания, Испания. 
От началото на годината усвоените кредити са с ръст от 25%, а размерът на ипотечния кредит се е увеличил на 130 хил. лв. 
Участниците в бизнес закуските на Imoti.net обърнаха внимание върху увеличеното продаване на имоти само на проект и 
необходимостта брокерите на недвижими имоти да проучват по-детайлно тези предложения, за да бъдат в полза на 
своите клиенти. 
Серията бизнес закуски се провеждат в унисон с цялостната мисия на водещия сайт за недвижими имоти Imoti.net, част 
от Investor Media Group, да стимулира прозрачното  и професионално развитие на имотния бизнес в полза на 
потребителите. Те са част от програмата на „Годишните награди на Imoti.net“, които през 2021г. се провеждат за шеста 
поредна година и ще отличат най-добрите в сектора на недвижимите имоти за изминалата 2020 година. Това е 
единственият национален форум, който присъжда престижните награди за постиженията и коректността на компаниите и 
експертите в недвижимите имоти. Официалната церемония за награждаване на победителите от конкурса ще се проведе 
на 8 юли, в Sofia Event Center, София. 
 
√ Благодаря… Брекзит  
Френският финансов министър Бруно льо Мер не си прави илюзии относно причините главният изпълнителен директор на 
JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймън да отделя все повече внимание на Париж, където банката вчера откри новата си 
централа, която ще отговоря за трансакции за милиарди евро по френски и европейски облигации. Макар че постави голям 
акцент върху усилията на президента Еманюел Макрон за подкрепа на финансовия сектор във Франция, Льо Мер бе най-
признателен на Великобритания за решението й от пред години да напусне Европейския съюз: „Благодаря… Брекзит.“ 
Макар че JPMorgan Chase & Co. от дълги години има силно присъствие във Франция, новият търговски хъб на банката не 
може да бъде разглеждан по друг начин, освен като последствие от излизането на Обединеното кралство от ЕС, 
пише Блумбърг. Според данни на изследователската фирма New Financial Лондон продължава да е най-големият финансов 
център в Европа и вторият водещ хъб в света, но Брекзит определено се е отразил негативно на мрежата от контакти на 
Лондонското сити, което от своя страна ще позволи съвместно съществуване на множество хъбове в Европа от Париж до 
Франкфурт и Амстердам. 
Американските инвестиционни банки, които от десетилетия разчитат на Лондон за достъп до единния европейски пазар, 
нямаха друг избор освен да създадат нови бизнеси на континента, да вложат в тях капитал и да наемат персонал, ако не 
искаха да изгубят достъп до блока. По данни на EY към март от Великобритания са били преместени към ЕС 7600 работни 
места и активи на стойност 1,8 млрд. долара. 
Доминацията на Лондонското сити, което събираше под един покрив всички финансови, правни и счетоводни услуги, от 
които може да има нужда една компания, вече далеч не е същата. Макар че европейските регулатори играят важна роля 
за мащабното преместване на работни места чрез строгото си законодателство, те далеч не са единствения фактор за тази 
промяна. Пандемията от COVID-19 показа, че е възможно редица бизнеси да оперират в условия на работа от разстояние. 
Неуспеха да намерите работа в британската столица вече не е убиец на кариери във финансовия сектор, като това не се 
отнася само за работата на континента, но и дори за позиции в рамките на Обединеното кралство. От Goldman Sachs 
наскоро отвориха нов офис в Бирмингам. 
Пандемията също така ускори преместването на хора извън финансовия сектор от Великобритания към континентална 
Европа, като 1,3 млн. работници, родени извън Обединеното кралство, са напуснали острова от началото на кризата с 
коронавируса. 
Какво е мястото на Париж в цялата история? Френската столица успя да привлече финансови компании с данъчни промени, 
въведени от администрацията на Еманюел Макрон. Тези промени имат за цел да направят страната по-атрактивна за топ 
талантите в сектора. Освен JP Morgan, интерес проявява и Bank of America, която е преместила 400 свои служители в Париж 
след Брекзит. 
Не толкова розова обаче е картината, когато става въпрос за местният финансов пазар на Франция. Наскоро HSBC Holdings 
обяви, че ще продаде бизнеса си за банкиране на дребно в страната, докато компанията за  разпространение на дигитална 
музика Believe Digital записа по-лоши от очакваното резултати при дебюта си на борсата. 
Истинската възможност обаче идва от еврозоната като цяло и интеграцията на различни хъбове в истински съюз на 
капиталови пазари, който да се възползва от силните страни на всеки финансов център, като напримервисокоскоростните 
връзки на Амстердам до германската мрежа от малки и семейни бизнеса. 

https://investormediapro.bg/event/imoti-net-nagradi-2020/
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-06-29/jpmorgan-s-paris-push-shows-london-s-city-limits
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Един пример за потенциала на континента в тази сфера е паневропейския борсов оператор Euronext NV, чиято покупка на 
миланската борса Borsa Italiana го превърна в най-голямото място за листване на акции в Европа. 
Цикълът от повече в ЕС и по-тясната интеграция след Брекзит трябва да донесе растеж, като анализаторите на UBS очакват 
обемът на търговия с европейски акции да расте с 4-5% годишно през 2022 и 2023 г. , стига регулаторите и политиците 
оставят настрана вътрешните кавги и да си сътрудничат. 
Мака че в момента JPMorgan дава работа на 19 хил. души в Обединеното кралство спрямо очакваните 800 в Париж до края 
на 2022 г., само най-пламенният привърженик на Брекзит би могъл да определи последните развития като маловажни. 
 
√ Си Цзинпин с пламенна реч по случай стогодишнината на Китайска комунистическа партия  
В Пекин започнаха празненствата по случай стогодишнината от основаването на Китайската комунистическа партия, 
предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
В небето над китайската столица преминаха военни самолети. Множество хора, събрали се на площад "Тянанмън", 
ликуваха пред погледа на китайските лидери, заели местата си на южното укрепление на Забранения град. Сред лидерите 
бе и китайският президент Си Цзинпин. 
В излъчвана по телевизията реч Си заяви, че Китай е постигнал целта си да изгради "умерено проспериращо общество". 
Основната идея на работата на партията през последните сто години бе да обнови нацията, каза Си, който според мнозина 
е най-влиятелният китайски лидер след Мао Цзедун. 
"Китайският народ не само умее да унищожава стария свят, а и в това да създаде един нов свят. Само социализмът може 
да спаси Китай", изтъкна президентът. 
Китайският народ никога няма да позволи да бъде тормозен или угнетяван от чужди сили, каза още Си Цзинпин. 
"Всеки, който се осмели да се опита да направи това, ще разбие главата си във Великата стоманена стена, изградена от над 
1,4 милиарда китайци", заяви китайският лидер, като думите му провокираха бурните овации на събралото се на 
"Тянанмън" множество хора. 
В своята реч Си засегна и тайванския въпрос. Той заяви, че обединението на Китай с Тайван ще бъде осъществено и че 
всякакви опити за официалното обявяване на независимостта на Тайван ще бъдат пресичани. 
"Решаването на тайванския въпрос и осъществяването на пълното обединение на отечеството са неизменни исторически 
задачи на Китайската комунистическа партия и са общо желание на целия китайски народ", изтъкна Си. 
 
√ Загуби на европейските борси въпреки спада на инфлацията в еврозоната  
Водещите европейски борсови индекси записаха регистрираха понижения в ранната търговия в сряда, след като 
опасенията за нарастваща инфлация и разпространението на варианта Делта на коронавируса натежаха върху 
чувствителните към икономическото възстановяване сектори, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,96 пункта, или 0,87%, до 452,41 пункта, като банковият сектор (SX7P) 
и енергийният (SXEP) се понижиха съответно с 1,08% и 0,95%. Технологичният сектор (SX8P) записа загуба от 0,70% въпреки 
поредното добро представяне на  Nasdaq по време на предходната сесия. Европейският бенчмарк бе на път да регистрира 
най-големият си ръст в процентово съотношение за първите шест месеца на годината от 1998 г. насам. Ако обаче STOXX 
600 завърши сесията със спад от над 0,4%, то това ще бъде най-доброто му полугодие едва от 2019 г. насам. През 
последните дни силното представяне на индекса бе поставено на пауза заради високата инфлация и опасенията около 
силно заразната мутация на коронавируса. 
Немският показател DAX се понижи с 202,58 пункта, или 1,29%, до 15 488,01 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 отчете спад от 50,15 пункта, или 0,71%„ до 7 037,4 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 76,85 пункта от 
стойността си, или 1,17%, достигайки ниво от 6 490,58 пункта. 
На пазара повлия и предварителната оценка на Евростат, според която годишната инфлация в еврозоната е спаднала до 
1,9% през юни от 2% през май. Така инфлацията достигна целевата стойност на ЕЦБ от „малко под 2%“. Въпреки това 
очакванията са инфлацията да нарасне над 2,5% към края на годината. 
„Резултат от под 2% може да даде подсили виждането, че членовете на ЕЦБ няма да започнат да говорят за оттегляне на 
паричните стимули в скоро време. Това ще подкрепи европейските акции“, коментира старшия пазарен анализатор на JFD 
Group Хараламбос Писурос. 
На корпоративния фронт акциите на нидерландския търговец на очила GrandVision поскъпнаха с 13,97%, след като 
фpeнcĸo-итaлиaнcĸaтa ĸoмпaния ЕѕѕіlоrLuхоttіса, ĸoятo пpoизвeждa извecтния бpaнд Rау-Ваn, заяви, че ще продължи с 
планираното придобиване на компанията. Цената на книжата на EssilorLuxottica се повиши с 0,45%. 
Оптимизъм на Уолстийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения във вторник, подкрепени от добрите 
икономически данни, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с ръст от 9,02 пункта, или 0,03%, до 34 292,29 пункта, след като по-рано 
се повиши с над 100 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 напредна с минималните 1,19 пункта, или 
0,03%, до 4 291,8 пункта, регистрирайки четвърти пореден рекорд.  Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
се повиши с 27,83 пункта, или 0,19%, до 14 528,33 пункта, подкрепен от силното представяне на сектора за производството 
на чипове. Акциите на Advanced Micro Devices и Skyworks поскъпнаха съответно с 2,8% и 4,52% 
През последните седмици пазарът достигна рекордни върхове, но напредъкът от няколко сесии насам е сравнително 
скромен. Според някои стратези това се дължи на слаба широта на пазара и свиване на волатиността, които могат да бъдат 
обяснени с естествената пауза през лютото преди по-натоварения сезон на отчетите. 
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„Смятам, че хората са донякъде в режим „изчакай и виж“, така че не изненадващо, че се наблюдава известно свиване на 
волатилността и влошаване на широтата“, коментира Бил Макмахън, главен инвестиционен директор в Charles Schwab 
Investment Management. 
Според него опасенията около разпространението на варианта Делта на коронавируса също могат да окажат  влияние 
върху акциите. 
Цената на книжата на Morgan Stanley скочи с 3,35%, след като инвестиционната банка съобщи, че ще удвои тримесечния 
си дивидент до 70 цента на акция от началото на третото тримесечие и че ще изкупи обратно свои акции на стойност до 12 
млрд. долара до юни 2022 г. Съобщението идва след доклада на Федеалния резерв от миналата седмица за стрес теста на 
банковия сектор за 2021 г., от който стана ясно, че 23 големи банки в САЩ са демонстрирали, че разполагат с „доста по-
голям“ капитал от нужния минимум, за да се справят с хипотетичен икономически срив. 
От началото на 2021 г. S&P 500 е добавил 14% към стойността си, докато Nasdaq е напреднал с 12%, като Dow регистрира 
сходен ръст. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в сряда. 
Растежът на китайския производствен сектор забави темпото си през месец юни. Според данните на Националната 
статистическа служба, официалният производствен индекс PMI е паднал до 50,9 пункта през юни от 51,0 пункта през май. 
Той обаче остава над нивото от 50 пункта, което разделя свиването от растежа. В същото време  активността в сектора на 
услугите е спаднала до 53,5 пункта през юни спрямо 55,2 предходния месец. Смесеният PMI индекс, обединяващ услугите 
и промишлеността, е отстъпил до 52,9 спрямо 54,2 през май 
На този фон в континентален Китай бенчмаркрът Shanghai Composite се повиши с 18,02 пункта, или 0,5%, до 3 591,2 пункта, 
докато по-малкият измерител Shenzhen Compositе напредна с 24,98 пункта, или 1,02%, до 2 466,24 пункта.  Хонконгският 
показател Hang Seng записа спад от 166,15 пункта, или 0,57%, до 28 827,95 пункта. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 21,08 пункта, или 0,07%, до 28 791,53 пункта. 
Южнокорейният бенчмарк Kospi напредна с 10 пункта, или 0,3%, до 3 296,68 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се повиши с 11,8 пункта, или 0,16%, до 7 313 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,33 пункта, или 0,06%, до 550,03 пункта. BGBX40 се понижи с 0,01 пункта, или 0,01%, до 123,06 пункта. 
BGTR30 изтри 0,53 пункта от стойността си, или 0,09%, достигайки до ниво от 591,06 пункта. BGREIT напредна с 0,30 пункта, 
или 0,20%, до 153,38 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Предстоящи събития на 1 юли 
София. 

- От 18.00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски" президентът Румен Радев ще участва в 
тържествено отбелязване на 30-годишнината от създаването на Конституцията на Република България. 

- От 9.30 ч. в новата сграда на Българската стопанска камара (БСК) ще се проведе събитие, на което ще бъдат 
дискутирани приложенията на изкуствения интелект в производството и доставката на стоки и услуги и Индустрия 
4.0. 

- От 10.30 часа в конферентната зала на Министерството на здравеопазването ще бъде представен анализът на 
здравното обслужване на населението в условията на пандемия. 

- От 10.00 ч. в сградата на ГД „Национална полиция" ще се състои пресконференция за предприетите от МВР 
организационни мерки във връзка с подготовката и провеждането на предстоящите парламентарни избори 

- От 11.00 ч. в сградата на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще бъде извършено публично 
разпределение към външни експерти-оценители на проектните предложения, подадени за оценка на качество по 
Ключова Дейност 1 „Образователна мобилност за граждани". 

- От 12.00 ч. от пл. „Народно събрание" се провежда 68-мата Международна колоездачна обиколка в София 
- От 18.00 ч. в гр. София, София Хотел Балкан ще се състои тазгодишното издание на Националния конкурс за 

наградите „Икономика на светло" за 2020 г. 
- От 18.30 ч. в Литературен клуб „Перото"-НДК ще се проведе JULY EVENING на представянето на книгата 

„Проклятието на бялото сирене" от Милена Димитрова. 
- От 20.30 ч. на лятната открита сцена на „Нов театър" НДК ще се състои спектакъла „Търновска царица". 

*** 
Банско. 

- От 10.00 ч. до 12.00 ч. в Общинска администрация - град Банско ще бъде организирана изнесена приемна на 
областния управител Николай Шушков 

*** 
Благоевград/село Сатовча 

- От 9.00 ч. на площада срещу Общината ще се открие мобилен имунизационен кабинет за ваксинация срещу COVID-
19. 

*** 
Бургас. 
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- От 10.00 ч. в Регионална библиотека „Пейо Яворов" ще се състои дискусия на тема „Науката среща бизнеса". 
- От 10.00 до 18.00 часа в Културен център „Морско казино" ще бъдат представени в умален вид атрактивни 

ветроходни, исторически и съвременни кораби, миниатюрни модели и модели, построени в бутилка. 
- В 19.00 часа в галерия „Георги Баев" ще бъде представена първата самостоятелна изложба на художничката Стела 

Янева в подкрепа на 4-годишната Джулия Костова. 
- От 20.30 часа в Летния театър българският музикант и изпълнител Васил Петров ще представи „SymphoNY way" vol. 

2. 
*** 
Велико Търново. 

- От 9.00 ч. в Център за услуги и информация на гражданите във Велико Търново ще се проведе демонстрация на 
машинно гласуване. 

- От 20.00 ч. в Летен театър Велико Търново, парк Марно поле ще се състои събитието Мръсни приказки на открито. 
*** 
Видин. 

- От 11.30 ч. в сградата на "Дунав мост Видин - Калафат" АД ще бъдат представени резултатите от разговорите между 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров и държавния секретар в 
Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Адриан Ковасниану. 

*** 
Добрич. 

- От 9.00 ч. в Градски парк „Св. Георги" ще се състои инициативата „Еко лято 2021" 
- От 17.00 до 20.00 ч. на площад „Свобода" ще бъде разположен пункт за измерване на кръвната захар, част от 

Националната кампания „България срещу диабета". 
*** 
Кюстендил/село Пиперков чифлик. 

- От 9.30 часа в храма на село Пиперков чифлик Негово високопреподобие архимандрит Исаак ще отслужи 
Божествена света литургия. 

*** 
Ловеч. 

- От 9.00 ч. в храм „Св. Троица" Негово високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил ще оглави 
Златоустова св. Литургия. 

*** 
Перник. 

- От 9.30 ч. в храм „Св. Йоан Рилски" Белоградчишкият епископ Поликарп ще оглави Архиерейска Божествена света 
Литургия в град. 

*** 
Плевен. 

- От 8.40 ч. в зала „Асклепий" на Ректората на Медицински университет - Плевен ще бъдат изтеглени изпитните 
варианти по биология и химия. 

- От 11.00 ч. в землището на област Плевен Националната асоциация на земеделските арендатори ще открие 
официално Жътвената кампания. 

*** 
Пловдив. 

- От 20.00 ч. на Гребната база ще започне фестивалът Plovdiv Vibes. 
 
*** 
Сливен. 

- От 17.30 ч. в къща „Миркович" ще се състои изложба акварел на Светлана Михайлова. 
- От 19.00 ч. в зала „Сливен" „Дийп зоун проджект" (Deep Zone Project) и Сливенският симфоничен оркестър ще 

възродят пред сливенската публика едни от най-емблематичните български песни. 
*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 ч. в Музей на религиите ще бъде открита Трета международна изложба „Балкански мостове" - IV. 
Национално биенале „Мозайката днес". 

- От 10.00 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина" ще се състои забавно лято в библиотеката с Програма „Ревю на 
книгите". 

- От 10.00 ч. във Филиал „Лозенец" на библиотека „Родина" ще се състоят инициативите „Магията на книжките" и 
„Творителница". 

- От 21.00 ч. в Лапидариум на РИМ - Стара Загора ще се състои постановката „Криворазбраната цивилизация" 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва 

- За очакваните възможни реформи в здравната система и правата на пациентите - говорят експертите Аркади 
Шарков, Иван Димитров и адв. Мария Петрова. 
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- Ще се подобри ли организацията за преминаване през граничния пункт Кулата - Промахон и какви са условията за 
пътуване в екстремните горещини? 

- Защо плажовете се напълниха с калинки, а градовете с комари. Гост в студиото ентомологът доц. Марио Лангуров. 
- Проверка по зрителски сигнал: Ще бъде ли решен проблемът с преминаването по варненската улица „Анна 

Феликсова". 
- На живо - как посрещат първото юлско утро на морския бряг и край Дунава? 

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

