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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БТВ 
 
√ Васил Велев: 250 ВЕЦ-а могат да затворят тази година заради промяна в изискванията към тях 
Ако това се случи, електроенергията ще поскъпне, добави той  
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предупреждават, че 250 ВЕЦ-а могат да затворят тази година 
заради промяна в изискванията към тях. 
„Ако това се случи, електроенергията ще поскъпне“, заяви в студиото на „Тази сутрин“ председателят на АИКБ Васил Велев. 
Според него това е пример докъде може да доведе липсата на правна сигурност у нас. 
„До 2017 г. при изграждането на ВЕЦ-ове и при водоползване за други обекти е нямало изискване за учредяване на право 
на строеж за самото водохващане в русото на реката. През 2017 г. се решава, че учредяване на такова право трябва да се 
иска при началото на строежа. От тогава насам тези, които вече са построени и са пуснати в експлоатация, са във „висящо 
положение“. На 23 март тази година се приема изменение в Наредбата за ползване на повърхностните води и проблемът 
се задълбочава. Там се казва, че за да се удължи разрешението за водополазване, трябва да се представи документ за 
учредено право за водовземането. Такъв документ може да се издаде постфактум“, обясни Велев. 
По думите му служебният кабинет може да стопира разпоредбата в наредбата, така че да не спрат работа ВЕЦ-овете, на 
които им изтичат разрешенията за водоползване, но това трябва трайно да се уреди чрез промени в законодателството за 
подобни заварени случаи. 
От вчера пък вече са в сила нови по-високи тарифи на парното, природния газ и тока. Увеличенията са по-големи от 
първоначално обявените. 
„На пазара на електроенергия това поскъпване е факт от доста време. Цените за електроенергия не само в България, но и 
в цяла Европа са необичайно високи. Основната причина за това е поскъпването на емисиите на въглероден двуокис“, 
коментира председателят на АИКБ. 
За повече инфоормация вижте видеото. 
 
Cross.bg  
 
√ АИКБ: 250 ВЕЦ-а могат да затворят тази година  
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предупреждават, че 250 ВЕЦ-а могат да затворят тази година 
заради промяна в изискванията към тях. Ако това се случи, електроенергията ще поскъпне, заяви в студиото на БТВ „Тази 
сутрин" председателят на АИКБ Васил Велев. Според него това е пример докъде може да доведе липсата на правна 
сигурност у нас. 
До 2017 година при изграждането на ВЕЦ-ове и при водоползване за други обекти е нямало изискване за учредяване на 
право на строеж за самото водохващане в русото на реката. През 2017 г. се решава, че учредяване на такова право трябва 
да се иска при началото на строежа. От тогава насам тези, които вече са построени и са пуснати в експлоатация, са във 
„висящо положение". На 23 март тази година се приема изменение в Наредбата за ползване на повърхностните води и 
проблемът се задълбочава. Там се казва, че за да се удължи разрешението за водополазване, трябва да се представи 
документ за учредено право за водовземането. Такъв документ може да се издаде постфактум, обясни Велев. По думите 
му служебният кабинет може да стопира разпоредбата в наредбата, така че да не спрат работа ВЕЦ-овете, на които им 
изтичат разрешенията за водоползване, но това трябва трайно да се уреди чрез промени в законодателството за подобни 
заварени случаи. 
От вчера пък вече са в сила нови по-високи тарифи на парното, природния газ и тока. Увеличенията са по-големи от 
първоначално обявените. 
На пазара на електроенергия това поскъпване е факт от доста време. Цените за електроенергия не само в България, но и в 
цяла Европа са необичайно високи. Основната причина за това е поскъпването на емисиите на въглероден двуокис, 
коментира председателят на АИКБ. 
 
Actualno.com 
 
√ Васил Велев: 250 ВЕЦ-а могат да затворят тази година заради промяна в изискванията към тях 
„Ако това се случи, електроенергията ще поскъпне“, заяви в студиото на „Тази сутрин“ по bTV председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
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Според него това е пример докъде може да доведе липсата на правна сигурност у нас. 
До 2017 г. при изграждането на ВЕЦ-ове и при водоползване за други обекти е нямало изискване за учредяване на право 
на строеж за самото водохващане са пуснати в експлоатация, са във „висящо положение“. На 23 март тази година се приема 
изменение в Наредбата за ползване на повърхностните води и проблемът се задълбочава. 
Там се казва, че за да се удължи разрешението за водополазване, трябва да се представи документ за учредено право за 
водовземането. 
По думите му служебният кабинет може да стопира разпоредбата в наредбата, така че да не спрат работа ВЕЦ-овете, на 
които им изтичат разрешенията за водоползване, но това трябва трайно да се уреди чрез промени в законодателството за 
подобни заварени случаи. 
От вчера пък вече са в сила нови по-високи тарифи на парното, природния газ и тока. Увеличенията са по-големи от 
първоначално обявените. 
„На пазара на електроенергия това поскъпване е факт от доста време. Цените за електроенергия не само в България, но и 
в цяла Европа са необичайно високи. 
Основната причина за това е поскъпването на емисиите на въглероден двуокис“,коментира председателят на АИКБ. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ПРЕДСТАВИ МЕТОДИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ 

 
Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) представи Методика за 
превенция на недекларираната заетост по 
време на заседание на Обществения съвет за 
ограничаване и превенция на неформалната 
икономика и недекларираната заетост, в който 
участват представители на Министерство на 
финансите, Министерство на правосъдието, 
НАП, НОИ, НСИ и др. Методиката има за цел да 
запознае работодателите и други 
заинтересовани страни с потенциалните 
възможности за прилагането на стратегии и 
конкретни инструменти за превенция. 
Описаните в нея два типа стратегии са вече 
тествани и верифицирани в 60 компании и на 
основа на реалното им внедряване са 

прецизирани, така че те да бъдат лесни за прилагане в практиката. Методиката предвижда широка гама стратегии и 
инструменти, предназначени за браншови организации, както и такива, приложими на равнище предприятие – например, 
свързани с начините за адаптиране на основни вътрешни актове, на процеси от управлението на човешките ресурси, на 
системата за социален диалог и социално, както и за повишаване информираността на работодателите и работниците.  
Председателят на Обществения съвет и заместник-министър на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров посочи, че 
„недекларираният труд е предизвикателство, което засяга 
интересите на всички участници на трудовия пазар. Всички негови 
проявления ощетяват работещите, предприятията и цялото 
общество. Следва да се отбележи трайната тенденция за 
намаляване на процента на недекларирания труд и сивата 
икономика в България през последните над 10 години, за което 
принос имат както последователните мерки предприемани от 
държавата, така и активното участие на социалните партньори 
в различни инициативи, насочени към преодоляването на този 
проблем. Поради това работата на Обществения съвет е ключова 
за продължаване на съвместните усилия за справяне с 
недекларирания труд. Важен урок от последните две години е, че 
пълното и навременно деклариране на труда и доходите дава 
възможност за подкрепа на предприятията и работниците при 
настъпването на непредсказуеми събития. Ето защо е важно всеки 
един участник на пазара на труда да оценява сигурността, предоставяна от декларирания труд и гаранциите, които 
предоставя участието в осигурителната система в страната.“ 
 „В последните двадесет години АИКБ е един от основните двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които да 
бъдат ограничени сивите практики. Това е и целта на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до 
заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. От 
стартирането му до момента разработихме Национална карта на недекларираната заетост и обсъдихме 51 мерки 
за превенция с повече от 40 работодатели. Въз основа на тях изготвихме Методика за превенция, която ще бъде 
апробирана в 60 български предприятия, както и документ с пилотни модели, механизми и мрежи за позитивни 
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въздействия на пазара на труда.“, заяви още д-р Милена Ангелова, която е главен секретар на АИКБ и ръководител на 
проекта. 
Общественият съвет се запозна и с разработената специална информационна система за изчисляване на Композитния 
индекс „Икономика на светло“ и Подиндекса „Заетост  на светло“, която е и електронна платформа за подкрепа на работата 
на Националния център „Икономика на светло“ – www.ikonomikanasvetlo.bg. 
Информационната система е разработена в три модула, като целта й е да бъде максимално полезна на работодатели, 
наети лица и заинтересовани страни като им предоставя информация, специални курсове за дистанционни обучения и 

консултации за вредите от недекларирана заетост и мерки за 
нейното ограничаване и превенция. 
Първият дава информация за ежегодните резултати от измерването 
на Композитния индекс „Икономика на светло“. Вторият дава 
възможност за е-консултации по тематични области, както и за 
подаване на сигнали. А последният модул е свързан със специално 
разработени електронни обучителни програми. 
По думите на д-р Ангелова в момента екипа на проекта работи по 
изчисляването на актуализирания Композитен индекс „Икономика 
на светло“ и надграждането му с  Под-индекс „Заетост на светло“. 
През тази година в анкетното проучване, на база на което се 
изчислява стойността на индекса, участие са взели 600 
работодатели и близо 1300 наети лица. Д-р Милена Ангелова 
допълни още, че АИКБ ще оповести официално размера на двата 
индекса през втората половината на т.г. 
При изпълнението на проектните дейности АИКБ сътрудничи и със 
своите асоциирани партньори в лицето на ГИТ, АЗ, МТСП, БСК, БТПП 
и КРИБ, както и на членовете на Обществения съвет към 

Националния център в лицето на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и още 
редица други институции и медии. 
 
В. Банкеръ 
 
√ АИКБ с нови мерки срещу недекларираната заетост  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи Методика за превенция на недекларираната заетост. 
Това стана по време на заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и 
недекларираната заетост, в който участват представители на Министерството на финансите, Министерството на 
правосъдието, Приходната агенция, Националният осигурителен институт, НСИ. 
Методиката има за цел да запознае работодателите и други заинтересовани страни с потенциалните възможности за 
прилагането на стратегии и конкретни инструменти за превенция. Описаните в нея два типа стратегии са вече тествани и 
верифицирани в 60 компании и на основа на реалното им внедряване са прецизирани, така че те да бъдат лесни за 
прилагане в практиката, уточняват от АИКБ. 
Методиката предвижда широка гама стратегии и инструменти, предназначени за браншови организации, както и такива, 
приложими на равнище предприятие – например, свързани с начините за адаптиране на основни вътрешни актове, на 
процеси от управлението на човешките ресурси, на системата за социален диалог и социално, както и за повишаване 
информираността на работодателите и работниците. 
Председателят на Обществения съвет и заместник-министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров посочи, че 
недекларираният труд е предизвикателство, което засяга интересите на всички участници на трудовия пазар. Всички 
негови проявления ощетяват работещите, предприятията и цялото общество. Следва да се отбележи трайната тенденция 
за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика в България през последните над 10 години, за 
което принос имат както последователните мерки предприемани от държавата, така и активното участие на социалните 
партньори в различни инициативи, насочени към преодоляването на този проблем. Поради това работата на Обществения 
съвет е ключова за продължаване на съвместните усилия за справяне с недекларирания труд. 
По думите му важен урок от последните две години е, че пълното и навременно деклариране на труда и доходите дава 
възможност за подкрепа на предприятията и работниците при настъпването на непредсказуеми събития. "Ето защо е 
важно всеки един участник на пазара на труда да оценява сигурността, предоставяна от декларирания труд и гаранциите, 
които предоставя участието в осигурителната система в страната", категоричен е зам.-министърът 
"В последните двадесет години АИКБ е един от основните двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които да бъдат 
ограничени сивите практики. Това е и целта на проект "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места 
чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост". От стартирането му до момента разработихме Национална 
карта на недекларираната заетост и обсъдихме 51 мерки за превенция с повече от 40 работодатели. Въз основа на тях 
изготвихме Методика за превенция, която ще бъде апробирана в 60 български предприятия, както и документ с пилотни 
модели, механизми и мрежи за позитивни въздействия на пазара на труда", заяви д-р Милена Ангелова, която е главен 
секретар на АИКБ и ръководител на проекта. 

http://www.ikonomikanasvetlo.bg/
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Общественият съвет се запозна и с разработената специална информационна система за изчисляване на Композитния 
индекс „Икономика на светло“ и Подиндекса „Заетост на светло“, която е и електронна платформа за подкрепа на работата 
на Националния център „Икономика на светло“ – www.ikonomikanasvetlo.bg. 
Информационната система е разработена в три модула, като целта ѝ е да бъде максимално полезна на работодатели, 
наети лица и заинтересовани страни като им предоставя информация, специални курсове за дистанционни обучения и 
консултации за вредите от недекларирана заетост и мерки за нейното ограничаване и превенция. 
Първият дава информация за ежегодните резултати от измерването на Композитния индекс „Икономика на светло“. 
Вторият дава възможност за е-консултации по тематични области, както и за подаване на сигнали. Последният модул е 
свързан със специално разработени електронни обучителни програми. 
По думите на д-р Ангелова в момента екипа на проекта работи по изчисляването на актуализирания Композитен индекс 
„Икономика на светло“ и надграждането му с Под-индекс „Заетост на светло“. През тази година в анкетното проучване, на 
база на което се изчислява стойността на индекса, участие са взели 600 работодатели и близо 1300 наети лица. Д-р Милена 
Ангелова допълни още, че АИКБ ще оповести официално размера на двата индекса през втората половината на т.г. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ представи Методика за превенция на недекларираната заетост  
Целта ѝ е да запознае работодателите с прилагането на инструменти за превенция 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи Методика за превенция на недекларираната заетост. 
Това стана по време на заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и 
недекларираната заетост, в който участват представители на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, 
НАП, НОИ, НСИ и др. 
Методиката има за цел да запознае работодателите и други заинтересовани страни с потенциалните възможности за 
прилагането на стратегии и конкретни инструменти за превенция. Описаните в нея два типа стратегии са вече тествани и 
верифицирани в 60 компании и на основа на реалното им внедряване са прецизирани, така че те да бъдат лесни за 
прилагане в практиката, уточняват от АИКБ. 
Методиката предвижда широка гама стратегии и инструменти, предназначени за браншови организации, както и такива, 
приложими на равнище предприятие – например, свързани с начините за адаптиране на основни вътрешни актове, на 
процеси от управлението на човешките ресурси, на системата за социален диалог и социално, както и за повишаване 
информираността на работодателите и работниците. 
Председателят на Обществения съвет и заместник-министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров 
посочи: „Недекларираният труд е предизвикателство, което засяга интересите на всички участници на трудовия пазар. 
Всички негови проявления ощетяват работещите, предприятията и цялото общество. Следва да се отбележи трайната 
тенденция за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика в България през последните над 10 
години, за което принос имат както последователните мерки предприемани от държавата, така и активното участие на 
социалните партньори в различни инициативи, насочени към преодоляването на този проблем. Поради това работата на 
Обществения съвет е ключова за продължаване на съвместните усилия за справяне с недекларирания труд. Важен урок от 
последните две години е, че пълното и навременно деклариране на труда и доходите дава възможност за подкрепа на 
предприятията и работниците при настъпването на непредсказуеми събития. Ето защо е важно всеки един участник на 
пазара на труда да оценява сигурността, предоставяна от декларирания труд и гаранциите, които предоставя участието в 
осигурителната система в страната“, уточни той.  
„В последните двадесет години АИКБ е един от основните двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които да бъдат 
ограничени сивите практики. Това е и целта на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. От стартирането му до 
момента разработихме Национална карта на недекларираната заетост и обсъдихме 51 мерки за превенция с повече от 40 
работодатели. Въз основа на тях изготвихме Методика за превенция, която ще бъде апробирана в 60 български 
предприятия, както и документ с пилотни модели, механизми и мрежи за позитивни въздействия на пазара на труда“, 
заяви д-р Милена Ангелова, която е главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта. 
Общественият съвет се запозна и с разработената специална информационна система за изчисляване на Композитния 
индекс „Икономика на светло“ и Подиндекса „Заетост на светло“, която е и електронна платформа за подкрепа на работата 
на Националния център „Икономика на светло“ – www.ikonomikanasvetlo.bg. 
Информационната система е разработена в три модула, като целта ѝ е да бъде максимално полезна на работодатели, 
наети лица и заинтересовани страни като им предоставя информация, специални курсове за дистанционни обучения и 
консултации за вредите от недекларирана заетост и мерки за нейното ограничаване и превенция. 
Първият дава информация за ежегодните резултати от измерването на Композитния индекс „Икономика на светло“. 
Вторият дава възможност за е-консултации по тематични области, както и за подаване на сигнали. Последният модул е 
свързан със специално разработени електронни обучителни програми. 
По думите на д-р Ангелова в момента екипа на проекта работи по изчисляването на актуализирания Композитен индекс 
„Икономика на светло“ и надграждането му с Под-индекс „Заетост на светло“. През тази година в анкетното проучване, на 
база на което се изчислява стойността на индекса, участие са взели 600 работодатели и близо 1300 наети лица. Д-р Милена 
Ангелова допълни още, че АИКБ ще оповести официално размера на двата индекса през втората половината на т.г. 
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При изпълнението на проектните дейности АИКБ сътрудничи и със своите асоциирани партньори в лицето на ГИТ, АЗ, 
МТСП, БСК, БТПП и КРИБ, както и на членовете на Обществения съвет към Националния център в лицето на Министерство 
на финансите, Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и още редица други институции и медии. 
 
 
Дарик 
 
√ АИКБ предлага на социалните партньори Методика за превенция на недекларираната заетост 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи Методика за превенция на недекларираната заетост 
по време на заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и 
недекларираната заетост, съобщиха от АИКБ. 
В Съвета участват представители на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и др. 
Методиката има за цел да запознае работодателите и други заинтересовани страни с потенциалните възможности за 
прилагането на стратегии и конкретни инструменти за превенция. 
Описаните в нея два типа стратегии са вече тествани и верифицирани в 60 компании и са прецизирани, така че да бъдат 
лесни за прилагане. Има трайната тенденция за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика в 
България през последните над 10 години. Принос за това имат последователните мерки предприемани от държавата, 
активното участие на социалните партньори в инициативи, насочени към преодоляването на проблема. 
 
√ Сивата икономика у нас е намаляла с близо 15% за около 10 години 
Сивата икономика е намаляла с близо 15 процентни пункта за около 10 години. За 2019 г. тя е около 21 процента, каза 
председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по 
време на официалната церемония на наградите "Икономика на светло" за 2020 г., предаде БТА. 
Велев припомни, че през 2010 г. т.нар. "композитен индекс", който показва размерът на сивата икономика, е бил около 36 
процента. Процентът на сивата икономика през кризисната и пандемична 2020 г. ще е готов в края на годината, когато през 
ноември излязат последните данни от статистиката, уточни той. 
Служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев допълни, че вече има резултати, които показват, че 
младите и образовани хора не са съгласни да работят без трудови договори или такива, в които официалната заплата е в 
един размер, а неофициално получават допълнително средства в плик "под масата". По думите му това дава надежда, че 
работещите и работодателите, които искат да бъдат на "светло", ще допринесат за по-доброто бъдеще и развитие на 
българската икономика. 
Той допълни, че 2020 г. е годината, която е "белязана" от коронавируса. Според него този вирус е допринесъл за това още 
повече да бъде "изсветлена" икономиката. Донев изтъкна, че, когато бизнесът работи честно и на "светло", българските 
граждани могат да се чувстват по-спокойни и в такава кризисна година. 
 
БНР 
 
√ "Неделя 150" получи приз при раздаването на наградите "Икономика на светло 2020"  
Асоциацията на индустриалния капитал в България връчи годишните награди "Икономика на светло 2020". 
Голямата награда в категорията „Журналист или медия с най-голям принос за формиране на нетърпимост към сивия 
сектор“ спечели предаването на програма "Хоризонт" на БНР  „Неделя 150“. 
С грамоти бяха отличени всички номинирани за наградата - Милослав Йосифов от електронния вестник „Икономически 
живот“, разследващият журналист на БТВ Мария Цънцарова и Богдана Лазарова - автор и продуцент на предаването на 
БНТ „Следите остават“. 
Наградата на "Неделя 150" беше връчена от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета 
Комитова. 
"Трудно е да се борите срещу мутри и „сива икономика“, но това е задача към всички - и към политиците, и към медиите“, 
обърна се към журналистите министър Комитова. Тя подчерта, че медиите имат огромна роля и отговорност в този процес, 
защото могат да насочат погледа на обществото към лошите икономически практики. 
Водещата на предаването Диана Янкулова прие отличието, което е оценка за свободата и професионализма на 
журналистите в БНР. 
 
Off News 
 
√ Комитова към журналисти: Трудно е да се борите срещу мутри, тази задача е към всички  
"Трудно е да се борите срещу мутри и "сива икономика", но това е задача към всички - и към политиците, и към медиите. 
Медиите имат огромна роля и отговорност в този процес, защото могат да насочат погледа на обществото към лошите 
икономически практики. 
Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройство Виолета Комитова на церемонията по връчване на 
годишните награди "Икономика на светло" за 2020 г. Конкурсът е ежегоден и се организира от Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и Национален център "Икономика на светло". 
Комитова добави, че сивата икономика е вреда за гражданите, защото чрез работа "на тъмно" се отклоняват средства, 
които би трябвало да се използват за подобряване на качеството на живот. 
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"Всички ние трябва да се борим срещу неформалната икономика, защото тя изкривява пазара, пречи на реалната 
конкуренция и на бизнеса, който спазва правилата, не заобикаля закона, плаща данъци и дава своя принос за развитие на 
обществото. И аз се боря за икономика "на светло", защото сивата икономика пречи и ощетява всички - и сградите, и 
пътната инфраструктура", добави министърът. 
Тя връчи голямата награда в категорията "Журналист или медия с най-голям принос за формиране на нетърпимост към 
сивия сектор" на официалната церемония. Носител на приза стана Диана Янкулова - водеща на предаването "Неделя 150". 
С грамоти бяха отличени всички номинирани за наградата - Милослав Йосифов от електронния вестник "Икономически 
живот", разследващият журналист на БТВ Мария Цънцарова и Богдана Лазарова - автор и продуцент на предаването на 
БНТ "Следите остават". 
Министър Комитова пожела на всички представители на четвъртата власт смелост, доблест и да не се отказват пред 
трудностите, защото това е работа в полза на цялото общество. 
 
БНТ 
 
√ Предаването на БНТ "Следите остават" с приз от наградите "Икономика на светло" 
Предаването за разследваща журналистика "Следите остават" на БНТ беше отличено с грамота на наградите "Икономика 
на светло 2020" в категория "Журналист или медия с най-голям принос за формиране на нетърпимост към сивия сектор". 
Предаването беше отличено за оповестяването на обществено значими теми във връзка с нерегламентираните практики. 
Конкурсът "Икономика на светло" откроява стимулиращи примери за успеха в борбата с неформалната икономика и 
награждава институции и личности с принос в ограничаването на сиви практики. 
Призовете тази вечер бяха раздадени в три категории. 
По време на церемонията председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че 
процентът на сивата икономика бележи спад за 2019 г. и достига 21%. 
Служебният социален министър Гълъб Донев допълни, че икономиката на светло води до по-добър икономически растеж, 
по-добро качество на труда и по-висок стандарт на живот. 
За повече информация вижте видеото. 
 
24 часа 
 
√ Сивата икономика намалява - с 15% за 10 години 
Сивата икономика е намаляла с близо 15 процентни пункта за около 10 години. За 2019 г. тя е около 21 процента, каза 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време 
на официалната церемония на наградите "Икономика на светло" за 2020 г, предава БТА. 
Велев припомни, че през 2010 г. т.нар. "композитен индекс", който показва размерът на сивата икономика, е бил около 36 
процента. Процентът на сивата икономика през кризисната и пандемична 2020 г. ще е готов в края на годината, когато през 
ноември излязат последните данни от статистиката, уточни той. 
Служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев допълни, че вече има резултати, които показват, че 
младите и образовани хора не са съгласни да работят без трудови договори или такива, в които официалната заплата е в 
един размер, а неофициално получават допълнително средства в плик "под масата". По думите му това дава надежда, че 
работещите и работодателите, които искат да бъдат на "светло", ще допринесат за по-доброто бъдеще и развитие на 
българската икономика. Той допълни, че 2020 г. е годината, която е "белязана" от коронавируса. Според него този вирус е 
допринесъл за това още повече да бъде "изсветлена" икономиката. Донев изтъкна, че, когато бизнесът работи честно и на 
"светло", българските граждани могат да се чувстват по-спокойни и в такава кризисна година. 
 
Econ.bg 
 
√ АИКБ представи Методика за превенция на недекларираната заетост  
Методиката има за цел да запознае работодателите и други заинтересовани страни с потенциалните 
възможности за прилагането на стратегии и конкретни инструменти за превенция 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи Методика за превенция на недекларираната заетост 
по време на заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и 
недекларираната заетост, в който участват представители на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, 
НАП, НОИ, НСИ и др. Методиката има за цел да запознае работодателите и други заинтересовани страни с потенциалните 
възможности за прилагането на стратегии и конкретни инструменти за превенция. 
Описаните в нея два типа стратегии са вече тествани и верифицирани в 60 компании и на основа на реалното им 
внедряване са прецизирани, така че те да бъдат лесни за прилагане в практиката. Методиката предвижда широка гама 
стратегии и инструменти, предназначени за браншови организации, както и такива, приложими на равнище предприятие 
– например, свързани с начините за адаптиране на основни вътрешни актове, на процеси от управлението на човешките 
ресурси, на системата за социален диалог и социално, както и за повишаване информираността на работодателите и 
работниците. 
Председателят на Обществения съвет и заместник-министър на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров посочи, че 
„недекларираният труд е предизвикателство, което засяга интересите на всички участници на трудовия пазар. Всички 
негови проявления ощетяват работещите, предприятията и цялото общество. Следва да се отбележи трайната тенденция 

https://bnt.bg/bg/a/253794-sledite-ostavat
https://bntnews.bg/news/predavaneto-na-bnt-sledite-ostavat-s-priz-ot-nagradite-ikonomika-na-svetlo-1161035news.html
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за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика в България през последните над 10 години, за 
което принос имат както последователните мерки предприемани от държавата, така и активното участие на социалните 
партньори в различни инициативи, насочени към преодоляването на този проблем. 
Поради това работата на Обществения съвет е ключова за продължаване на съвместните усилия за справяне с 
недекларирания труд. Важен урок от последните две години е, че пълното и навременно деклариране на труда и доходите 
дава възможност за подкрепа на предприятията и работниците при настъпването на непредсказуеми събития. Ето защо е 
важно всеки един участник на пазара на труда да оценява сигурността, предоставяна от декларирания труд и гаранциите, 
които предоставя участието в осигурителната система в страната.“  
„В последните двадесет години АИКБ е един от основните двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които да бъдат 
ограничени сивите практики. Това е и целта на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. От стартирането му до 
момента разработихме Национална карта на недекларираната заетост и обсъдихме 51 мерки за превенция с повече от 40 
работодатели. Въз основа на тях изготвихме Методика за превенция, която ще бъде апробирана в 60 български 
предприятия, както и документ с пилотни модели, механизми и мрежи за позитивни въздействия на пазара на труда.“, 
заяви още д-р Милена Ангелова, която е главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта. 
Общественият съвет се запозна и с разработената специална информационна система за изчисляване на Композитния 
индекс „Икономика на светло“ и Подиндекса „Заетост  на светло“, която е и електронна платформа за подкрепа на работата 
на Националния център „Икономика на светло“ – www.ikonomikanasvetlo.bg. 
Информационната система е разработена в три модула, като целта й е да бъде максимално полезна на работодатели, 
наети лица и заинтересовани страни като им предоставя информация, специални курсове за дистанционни обучения и 
консултации за вредите от недекларирана заетост и мерки за нейното ограничаване и превенция. 
Първият дава информация за ежегодните резултати от измерването на Композитния индекс „Икономика на светло“. 
Вторият дава възможност за е-консултации по тематични области, както и за подаване на сигнали. А последният модул е 
свързан със специално разработени електронни обучителни програми. 
По думите на д-р Ангелова в момента екипа на проекта работи по изчисляването на актуализирания Композитен индекс 
„Икономика на светло“ и надграждането му с  Под-индекс „Заетост на светло“. През тази година в анкетното проучване, на 
база на което се изчислява стойността на индекса, участие са взели 600 работодатели и близо 1300 наети лица. Д-р Милена 
Ангелова допълни още, че АИКБ ще оповести официално размера на двата индекса през втората половината на т.г. 
При изпълнението на проектните дейности АИКБ сътрудничи и със своите асоциирани партньори в лицето на ГИТ, АЗ, 
МТСП, БСК, БТПП и КРИБ, както и на членовете на Обществения съвет към Националния център в лицето на Министерство 
на финансите, Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и още редица други институции и медии. 
 
В. Монитор 
 
√ АИКБ раздаде наградите си “Икономика на светло”  
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) у нас награди печелившите в Националния конкурс за наградите 
“Икономика на светло” на официално събитие. 
Конкурсът се провежда за 8-ма поредна година, като в него се отличават тези личности, организации и медии, които са 
спомогнали за превенцията и борбата срещу нерегламентирания труд.  
"Наградите “Икономика на светло” и композитният индекс са двете най-видими дейности, които АИКБ в България години 
наред извършва в усилията си да спомогне за ограничаването на сивата икономика у нас”, заяви председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
Той посочи, че сивият сектор ощетява фиска, като така по-малко средства влизат в бюджета. “Сивите практики нелоялно 
конкурират правилния бизнес и нашите членове, всичко това води до упадък на нравите. Сивата икономика върви ръка за 
ръка с корупционните практики”, смята Велев. 
По думите му за последните 10 години сивата икономика у нас се е свила с близо 15%, като през 2019 г. нейният дял е 21%. 
Данните за 2020 г. пък ще излязат през ноември тази година, когато се очаква да станат ясни резултатите за миналата 
кризисна година. 
По време на церемонията присъстваха вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев, министърът на регионалното 
развитие и благоустройство Виолета Комитова, както и министърът на туризма Стела Балтова. Те наградиха лауреатите в 
различните категории. 
Според вицепремиера Гълъб Донев икономиката на светло води до по-добър стандарт и качество на живот. Надежда за 
подобно изсветляване пък дават всички работещи, а и техните работодатели, които искат се стремят към икономика, която 
не е "пакетирана в пликчета". По думите му те дават усещане за защита, тъй като благодарение на тях парите в бюджета 
за различни плащания са гарантирани. 
"COVID-19 също даде своя принос за изсветляване на икономиката", категоричен бе служебният вицепремиер. “Радвам се, 
че толкова много хора в нашата страна се борят за икономика на светло. Сивата икономика ни връща назад в миналото, а 
не към пазарна икономика, развита конкуренция и голям брой малки и средни предприятия”, коментира и регионалният 
министър Виолета Комитова, която посочи, че всички сме отговорни за борбата срещу недекларираната заетост. 
“Това не е бизнес на един човек, а е задача на цялото общество, организации, граждани и политици”, категорична бе 
Комитова. "Има много индекси в света, посветени на прозрачността на икономиката. В тяхната основа са заложени строги 
критерии. Така е и у нас, тъй като са разработени от сериозни специалисти.", заяви служебният министър на туризма доц. 
д-р Стела Балтова. Според нея това, че наградите се раздават за 8 поредна година, означава, че в страната все още има 



8 

 

компании, които работят в посока икономика на светло. Тя бе категорична, че всяка компания се отдава на това да прави 
добро и да работи са просперитета на икономиката. 
В категорията “За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция” победител е Сдружение “Движение за национална кауза” за стартирането на платформата 
“BULGARIA WANTS YOU”. В категория “За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към 
нетърпимост към неформалната икономика” победител сред номинираните излезе Българското национално радио с 
предаването си “Неделя 150”, както и с програма “Хоризонт”. 
В третата категория пък победител излезе Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и 
козметика. Асоциацията грабна първото място в категория "За нормативен акт или административна практика, които водят 
до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата" заради инициирания от бранша Закона за 
маслодайната роза. Асоциацията съдейства за въвеждането на администритияни практики във връзка с контрола върху 
вноса и износа на фалшиво розово масло. 
 
News.bg 
 
√ COVID кризата показа колко е важно икономиката да е на светло 
Сивата икономика върви ръка за ръка с корупционните практики. Toва заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на връчването на годишните награди "Икономика на светло" за 
2020 г. 
За 10 години сивата икономика в резултат на усилията на работодателите и институциите се е свила с близо 15 
процентни пункта и за 2019 г. тя е от порядъка 21%. Колко процента обаче е сивата икономика според индекса през 
кризисната и пандемична 2020 г. ще стане ясно едва в края на годината, когато през ноември излязат последните данни 
от статистиката. 
Велев обясни, че наградите "Икономика на светло" и композитният индекс "Икономика на светло" са двете най-видими 
дейности, които АИКБ години наред вече поддържа в усилията си да спомогне в ограничаването на сивата икономика. 
АИКБ прави изследванията за сивата икономика поради три причини. Първата причина е, че сивият сектор ощетява фиска. 
Втората причина е, че упражняващите сиви практики нелоялно конкурират лоялния и изряден бизнес. Третото - всичко 
това до води упадък на нравите. "Води до това, че прогресират и печелят тези, които от виновното си поведение и от 
неспазването на законите са получили конкурентно предимство." 
Васил Велев благодари на всички номинирани участници в националния конкурс "Икономика на светло" за 2020 г. Част от 
тях попаднали в късата листа и компетентното жури от над 100 експерти чрез таен електронен честен избор определил 
наградените в направленията. В тази година имало голяма избирателна активност и наградите са заслужени, 
представителни и честни, каза още той. 
Служебният социален министър Гълъб Донев заяви, че за него е чест да бъде част от националния конкурс "Икономика на 
светло", защото икономиката на светло води до един по-добър икономически растеж, по-добър стандарт на живота и по-
качествен труд. 
"Коронавирусът даде своя принос за това още повече да бъде изсветлена икономиката, защото всички разбраха, че когато 
обществото е сплотено, когато се декларират реалните доходите, когато бизнесът работи на честно и на светло, и 
обществото чрез своите механизми подкрепя тези, чиито доходи са били застрашени и чиято заетост е била застрашена. 
Работодателите, бизнесмените и предприемачите, които са получили подкрепата от държавата, за да продължат да 
съществуват, да осигуряват работни места, за да могат хората да се чувстват спокойни в такава кризисна година", 
категоричен бе Гълъб Донев. 
Той благодари на номинираните участници за смелостта да показват доброто лице на бизнеса, който не създава нелоялна 
конкуренция и работи за това българските граждани и българските работещи да виждат своето бъдеще. 
Номинираните в националния конкурс "Икономика на светло" за 2020 г. са: 
В Категория "За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата" номинирани са: 

1. Закон за маслодайната роза - иницииран от Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и 
козметика (БНАЕМПК); 

2. 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.). 

3. Министерство на образованието и науката (МОН) 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; 

4. 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. 

В Категория "За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция" номинираните са: 

1. Асоциация за квалификация на автомобилистите в България за ограничаване на нерегламентираните практики 
при провеждане на шофьорски курсове; 
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2. Българска асоциация на заведенията - за предложението за въвеждане на реален осигурителен доход за 
ресторантьорския бранш и намаляване на ДДС от 20% на 9%; 

3. Сдружение "Движение за национална кауза" за разработването и стартирането на Платформата BULGARIA WANTS 
YOU през юли 2020 г.; 

4. Фондация "Фридрих Науман" и екип в състав: Георги Ганев, Георги Ангелов, Росен Босев, Надежда Цекулова, Мила 
Чернева, ГенкаШикерова 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 Категория "За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформалната икономика" номинирани са: 

1. 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; 

2. Електронният вестник "Икономически живот"; 
3. Мария Цънцарова - разследващ журналист и репортер - bTV Новините за разследваща журналистика спрямо 

неформални икономически практики и корупционни схеми; 
4. "Следите остават" по БНТ 1 за оповестяването на общественозначими теми във връзка с нерегламентираните 

практики. 
 

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Икономическите министри на България и Сърбия обсъдиха възможностите за инвестиции  
Възможности за инвестиции и активизиране на двустранните взаимоотношения между България и Сърбия бяха обсъдени 
от министъра на икономиката Кирил Петков и сръбския му колега г-жа Анджелка Атанаскович по време на среща в гр. 
Цариброд, Република Сърбия, съобщават от икономическото министерство. 
По време на разговора бяха набелязани конкретни стъпки за цел развитие на съвместни стартъп проекти и сътрудничество 
в областта на иновациите и предприемачеството. В рамките на дискусията стана ясно, че до 15 юли ще бъде направено 
проучване сред малките и средните предприятия в двете страни, свързано с инвестиционните им интереси и областите от 
взаимен интерес. 
Министър Петков изтъкна, че е човек, който идва от реалния бизнес и за него е важно да вижда конкретни резултати. 
Двамата министри се съгласиха, че постигането на конкретика е най-удачно чрез B2B контакти и се договориха за 
организиране на съвместен българо-сръбски бизнес форум през септември тази година. 
 
√ 100 иновативни компании са били финансирани със средства от Фонда на фондовете  
100 иновативни компании са били финансирани със средства от Фонда на фондовете, каза неговият ръководител 
Владимир Данаилов. 
По думите му това е една трета от възможното финасиране до 2023-та година: 
"Сега сме в края на второто тримесечие. Очакваме, че може би още около 35-50 компании са били финансирани от март 
до юни само по дяловите инструменти. До края на 2023г. целта е да се инвестира в около 400 компании". 
 
√ Румен Гълъбинов: Локални фактори също са причина за скока на цените на тока и на парното  
Интервю на Людмила Железова с Румен Гълъбинов в предаването ''Нещо повече'' 
"Надявам се да се променят достатъчно и нормативно така нещата, че да имаме конкурентно възлагане на дейностите. За 
нещата, които досега са се случили, думата ще имат компетентните органи. Ще бъде лошо, ако в сегашната ситуация се е 
действало законосъобразно. Тогава трябва да си направим изводите и да променим нещата час по-скоро".  
Коментарът пред БНР е на Румен Гълъбинов, финансист и икономист.  
В сряда служебният кабинет обяви, че през последните 2 години държавните фирми са възложили строителство без 
обществени поръчки за 8,7 млрд. лева на подизпълнители по така наречената процедура "ин хаус", която се прилага 
в много спешни и крайни случаи.  
Според финансиста локални фактори също са причина за поскъпването на цената на тока, на парното и топлата вода.  
"Те са свързани и със свободното договаряне на енергийния пазар за доставчици на електроенергия, което не убеди 
обществеността, че се прави по правилния начин".  
По темата за пенсиите икономистът подчерта, че е необходимо преизчисляване на пенсиите, каквото не е правено от 2008 
година. "Наложително е да се направи такова преизчисление. Надявам се, че с актуализацията на бюджета ще се внесе 
актуализацията поне на по-голямата част от пенсиите. С актуализацията на пенсиите ще се повдигне и темата за 
актуализацията на минималната работна заплата".  
В предаването "Нещо повече" Гълъбинов допълни:  

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
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"Тригодишен план за въвеждане на еврото от сега напред много прилича на това, което са направили Балтийските държави 
- Литва, Латвия, Естония. При две от тях - през валутен борд. Ситуацията е сходна - валутният курс не се променя, но имаме 
основание за притеснение за инфлацията. През следващите години трябва да обърнем голямо внимание на инфлацията - 
тя да не се отклонява драстично от тази в еврозоната. Цените би следвало да се променят повече от 5% закръгляване. Ние 
сме във валутен борд и влизаме в друг валутен борд, какъвто е еврозоната, тоест, не носим валутен риск, който би повлиял 
на цените".  
По думите му е реалистично да преминем към еврото с гратисен период на разплащане през 2024 година.  
Интервюто с Румен Гълъбинов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Икономиката се развива по-добре от очакваното 
Светът се възстановява от пандемията. Всички данни сочат, че за доста сектори в българската икономика не само има 
възстановяване на предкризисните нива, но дори има значително надхвърляне".  Това заяви икономистът Лъчезар 
Богданов.  
Като пример той посочи данните за индустриалното производство за март и април, за износа на стоки, където се отчита 
надвишаване до 10%. 
Югоизточна Азия отново дърпа напред и води икономическия растеж по-рано от всички останали – инвестиции, 
потребление, има нещо като два свята. Някои сектори продължават да са тежко засегнати като туризмът и въздушния 
транспорт, но и други, за които изоставянето е забравена епоха и затварянето през есента и зимата почти не е оставило 
никакъв ефект. Това се отнася най-вече за транспортните връзки и логистичните вериги, където след първоначалния шок, 
светът е намерил начин чрез регулации да заличи напълно негативния ефект от затварянето. 
По думите на Богданов, връщането на ограниченията отново ще засегне някои части на социалния живот и на бизнеса, 
докато други – изобщо няма да се повлияят от ситуацията. 
Богданов нарече „странен“ подхода да не се налагат мерки за ограничаване на дейности, когато има здравен проблем. 
Мерките за ограничение обаче трябва да се прилагат диференцирано, особено там, където има най-голям риск от зараза. 
„В крайна сметка след края на март и април 2020 г., дори и най-притеснените общества в Европа се отказаха да 
правят широки локдауни и започнаха да прилагат по-диференциран подход към определени дейности. Все по-слабо 
обаче вълните на ковид заразата влияят  върху икономическите показатели на макро равнище. Икономическата 
активност все по-малко зависи от вируса и това означава, че мерките са станали по-прецизни, но от друга страна – 
хората и бизнесът са се научили да живеят с тази житейски неприятна ситуация“, обясни Лъчезар Богданов. 
Мярка от рода широка подкрепа за фирми 60/40, е вече почти излишна, защото тя е била адекватна за предишен етап. 
„Ако погледнем външното търсене на конкурентноспособни фирми, вече виждаме и надхвърлящи нива на върховата 
2019 г. Защо трябва да се подпомагат такива фирми?“, коментира Лъчезар Богданов. 
По думите на Богданов, все повече трябва да се прилага икономическа политика насочена към бъдещето, да се създават 
благоприятни условия, за да могат успешните фирми да инвестират повече, да наемат хора, така да увеличават и доходите 
и да се завърти отново колелото на икономическия растеж.  
Икономиката се развива по-добре от очакването, заяви още икономистът Лъчезар Богданов. 
Цялото интервю с Лъчезар Богданов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ 130 държави се споразумяха за глобален минимален корпоративен данък, 9 се противопоставиха  
В последния ден на преговори в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) общо 130 
държави и юрисдикции, сред които и България, се присъединиха към предложението за въвеждане на глобална 
минимална ставка на корпоративния данък от най-малко 15%. 
Чрез постигнатото споразумение се гарантира, че многонационалните компании, като американските гиганти Google, 
Amazon, Facebook и Apple, ще плащат дела си към обществото, независимо къде са базирани. 
Днешното споразумение формализира решението, взето миналия месец от лидерите на Г-7. С него компании като Google, 
Amazon и Facebook ще бъдат облагани със ставка от минимум 15 процента. 
Групата от държави, подписали споразумението, представлява над 90% от световния брутния вътрешен продукт. 
Споразумението беше подписано въпреки противопоставянето на 9 държави, които предлагат режими с ниски данъци за 
корпорациите. Отказът на тези държави се основава на факта, че предложението може да подкопае способността им да 
привличат световни компании да работят в техния район, което впоследствие ще доведе до заплаха за националния им 
суверенитет. 
Всички страни от Г-20, включително Китай и Индия, като цяло подкрепиха сделката, но подробностите и изключенията все 
още са в процес на преговори. 
Списъкът на страните, отпаднали от сделката, включва Барбадос, Ирландия, Унгария, Кения, Нигерия, Перу, Шри Ланка, 
Сейнт Винсент и Гренадини. 
Официалното споразумение дойде след одобрение от групата на богатите държави от Г-7 миналия месец на среща във 
Великобритания, когато министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън заяви, че световният минимален данък "ще 
сложи край на надпреварата към дъното в корпоративното данъчно облагане". 
Германия приветства сделката като "колосална стъпка към данъчната справедливост". За Франция то е най-важното "от 
столетие". 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101492100/rumen-galabinov
https://bnr.bg/post/101491177/ikonomikata-se-razviva-po-dobre-ot-ochakvanoto
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√ МВФ повиши прогнозата си за растежа на икономиката на САЩ до 7% през 2021 г.  
Международният валутен фонд повиши рязко прогнозата си за растеж на американската икономика през 2021 г. до 7,0% 
от предишната прогноза, публикувана през април, за доста по-скромна експанзия от 4,6 на сто. Силната възходяща ревизия 
се дължи на безпрецедентна фискална и парична подкрепа, оказвана от властите в САЩ. 
В ежегодната си оценка за икономическите политики на САЩ, МВФ отбеляза, че това ще представлява най-бързия темп на 
растеж в рамките на едно поколение американци. 
Фондът също така повиши и прогнозата си за растежа на БВП на САЩ за 2022 г. до 4,9% спрямо предходната оценка от 3,5% 
през април. 
В новите прогнози се предполага, че Конгресът на САЩ ще приеме инфраструктурните инвестиции, както и социалните 
разходи и данъчните планове на администрацията на президента Джо Байдън, известни като "Американски план за 
работни места" и "Американския семеен план" през тази година с подобен размер и състав като първоначалните им 
предложения, посои МВФ. 
Фондът добави, че очаква американските инфлационни очаквания да останат добре укрепени, но те "ще бъдат засенчени 
през следващите месеци от значителни временни движения в относителните цени", което може да доведе до временно 
достигане на инфлационен пик на личните потребителски разходи до близо 4% по-късно тази година. Очаква се инфлация 
от 4,3% в края на 2021 г. и от 2,4% през 2022г.  и през 2023 г. 
Според МВФ средният процент на безработица през четвъртото тримесечие на тази година ще достигне 4,4% и ще се 
понижи до 3,1% през 2022 г. 
Международният валутен фонд също така заяви, че Федералният резерв на САЩ трябва да започне да намалява темпото 
на закупуване на активи (програмата си за "количествени облекчения") през първата половина на 2022 г., а първото 
увеличаване на лихвите проценти след коронавирусната пандемия трябва да се осъществи в края на 2022 г. или началото 
на 2023 г. МВФ подчерта, че тези ходовете трябва да бъдат предприети, ако дотогава бъдат реализирани базовите 
прогнози и"предположенията за фискалната политика. 
 
√ САЩ са разтревожени от бързото увеличаване на ядрените сили на Китай 
Държавният департамент на САЩ заяви, че бързото увеличаване на ядрените сили на Китай „буди тревога“. 
Вашингтон призовава Пекин да се ангажира заедно него с практически мерки за намаляване на „рисковете от 
дестабилизиращи оръжейни надпревари“, предаде Ройтерс. 
Говорителят на Държавния департамент Нед Прайс заяви, че Китай изглежда се отклонява от десетилетията на  стратегия, 
базирана на принципа на минималния сдържащ потенциал. 
Изявлението на американския говорител е по повод информацията във „Вашингтон пост“, че Китай е започнал да изгражда 
повече от 100 силоза за междуконтинентални балистични ракети в пустинен район в западната част на страната. 
 
√ Русия отхвърли претенциите на Чехия за финансови компенсации за взривовете край Върбетице  
Русия отхвърли претенциите на Чехия за финансови компенсации за взривовете край Върбетице, съобщава Франс прес. 
Чешкият посланик в Москва Витеслав Пивонка е бил извикан в руското министерство на външните работи вчера, само ден 
след като Прага поиска компенсациите. 
Чешките искания се основават на обвинението, че агенти на руското военно разузнаване са предизвикали експлозиите в 
оръжейните складове през 2014 година, при които загинаха двама местни работници. 
Вчера говорителката на руското външно ведомство Мария Захарова определи твърденията на Прага като "фантасмагория". 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев за купуването на гласове: Това е едно от най-грозните явления в нашето съвремие 
Президентът Румен Радев коментира вчера темата с купения вот и предстоящите парламентарни избори. Според 
държавния глава полицията и прокуратурата трябва да приложат всички мерки. 
"Това е основната задача на служебното правителство - да организира честни и прозрачни избори. Това беше и моето 
послание, когато аз представих служебното правителство. Буквално да се води война с купения вот. Това е едно от 
най-грозните явления в нашето съвремие и се надявам полицията, прокуратурата да приложат всички мерки, за да 
тръгнем най-сетне да решаваме този проблем. Предизвикателствата и насадените проблеми пред това служебно 
правителство са ужасно много. Категорично мога да кажа, че то се справя.", заяви президентът Радев. 
По-рано в Аулата на университета президентът взе участие в Тържествено събрание по случай 30-годишнината от 
приемането на Конституцията на Република България. Честването се проведе под патронажа на държавния глава. 
В отговор на журналистически въпрос държавният глава заяви, че за да бъде решено дали Българската конституция да се 
промени така, че прокуратурата да бъде извън съдебната власт, е необходим дебат и много прецизен анализ. 
 
√ Готови ли сме да въведем еврото от 2024 г.?  
Има ли готовност България да въведе еврото от 2024 г., какво ще се промени и какво ще поскъпне при въвеждането му у 
нас? Това дискутираха икономически експерти в "Денят започва". 
Според Стоян Панчев, икономист от Експертен клуб за икономика и политика, еврото не трябва да се въвежда у нас. 
"Смятам, че сегашната ни система е значително по-добра. От една страна тя взима всички плюсове, които бихме 
имали в еврозоната, и изолира голяма част от минусите. На практика основният проблем с влизането е, че ние 
нямаме аргумент за това", коментира той. 

https://bnr.bg/post/101491937/kitai-izgrajda-nad-100-siloza-za-adrenite-si-raketi
https://bnr.bg/post/101491937/kitai-izgrajda-nad-100-siloza-za-adrenite-si-raketi
https://bnt.bg/news/gotova-li-e-balgariya-da-vavede-evroto-ot-nachaloto-na-2024-godina-296686news.html
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Икономистът Владимир Сиркаров е на друго мнение обаче. По думите му темата е изключително важна за страна ни. 
"По-дълбоката евроинтеграция парира едно евентуално политическо решение за отмяна на валутния борд, примерно 
в един бъдещ период и преминаване към изцяло дискреционна политика на Българската централна банка, което крие 
своите рискове", каза Сиркаров. 
Експертите обясниха, че има два процеса при приемането на евровалутата у нас - директното преминаване към нея и 
последващ по-продължителен процес. Според Пенчев преминаването към евровалута може да крие опасности. 
"Ние в момента влизаме в един глобален инфлационен цикъл. Ние го виждаме с новините за цената на тока, газта, 
парното. Инфлацията ще бъде много сериозен проблем и това интегриране с еврозоната може да засили тези 
ефекти", обясни Стоян Пенчев. 
Според Сиркаров обаче няма да има краткосрочна инфлация, а само много лека промяна, която ще бъде незначителна. 
Той допълни, че е важно да се водят тези дебати и да се коментират различните гледни точки. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Какво трябва да знаем за европейския цифров сертификат?  
От вчера е в сила европейският сертификат на ЕС за COVID. 
Той удостоверява, че дадено лице: 
⦁ е ваксинирано срещу COVID-19, 
⦁ е получило отрицателен резултат от тест 
⦁ е преболедувало COVID-19 
Основните характеристики на сертификата са: 
⦁ цифров формат и/или на хартия с QR код 
⦁ безплатен на езика на съответната държава и на английски 
⦁ безопасен и сигурен 
⦁ валиден във всички страни от ЕС 
За издаването на сертификата отговарят националните органи, като например: 
⦁ центрове за извършване на тестове 
⦁ здравни органи 
⦁ портал за електронно здравеопазване 
Цифровата версия може да се съхранява на мобилно устройство, но гражданите могат да поискат сертификата на хартиен 
носител. И при двете версии ще е налице QR код, който ще съдържа съществената информация, както и цифров подпис, 
гарантиращ автентичността на сертификата. 
Данни, включени в сертификата: 
⦁ име 
⦁ дата на раждане 
⦁ дата на издаване 
⦁ информация за ваксината/теста/преболедуването 
⦁ уникален идентификатор 
В допълнение се съдържат данни за: 
⦁ Ваксинацията - вид на ваксината и производител, брой поставени дози, дата на ваксинацията 
⦁ Теста за COVID-19 - вид на теста, дата, място, където е направен и резултат 
⦁ Удостоверението за преболедуване - дата на положителния резултат и период на валидност 
Тези данни остават в сертификата и не се съхраняват или запазват, когато се прави проверка, например на летище. 
Има ли значение коя ваксина е поставена? 
Сертификати за ваксинация ще бъдат издавани на ваксинирани лица, независимо от използваната ваксина срещу COVID-
19. Държавите членки ще трябва да приемат сертификати за ваксинация за ваксини, които са получили разрешение за 
търговия в ЕС - това са препаратите на Пфайзер-Байонтек, Модерна, Астра Зенека и Джонсън и Джонсън (Янсен). 
Държавите членки имат право да решат дали да разширят списъка за пътуващи, които са получили друга ваксина. Всяка 
страна решава и дали да приема сертификат за ваксинация след една доза или след завършването на пълен ваксинационен 
цикъл. 
Европейският здравен сертификат е валиден за пътуване между 33 държави: 
⦁ 27-те страни членки на ЕС 
⦁ Андора 
⦁ Исландия 
⦁ Лихтенщайн 
⦁ Монако 
⦁ Норвегия 
⦁ Швейцария 
Здравният сертификат е валиден 12 месеца. Той ще улесни безопасното свободно движение на гражданите в Общността. 
 
 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/gotovi-li-sme-da-vavedem-evroto-ot-2024-g-1161076news.html
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Дума 
 
√ С 13% са се повишили производствените цени  
Производствените цени в България продължават да се покачват. Докато през април месечното повишение бе едва 0,3%, 
то през май ръстът на общия индекс вече е 1,9% на месечна база. Това показват данни на НСИ. Годишното поскъпване 
обаче е 13% в сравнение с петия месец на миналата година. 
Индексите на цените на производителите измерват месечното изменение на цените на промишлените продукти, 
произвеждани от българските предприятия и продадени на вътрешния пазар или директно изнесени на международния. 
Цената на производител е цената "на вратата" на предприятието и включва всички отстъпки и други намаления, без акцизи 
и ДДС. Тази цена може да се разглежда и като ранен измерител на инфлацията и да се използва за международни 
сравнения. 
На годишна база по-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 31,1%, в преработващата промишленост 
- с 13,9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8,3%. 
През май по-значителен ръст спрямо миналата година е отчетен при производството на основни метали - с 47,7%, 
производството на каучук и пластмаси - с 11,9%, и при производството на химични продукти - с 10,4%. Намаление на цените 
се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2,1%, и при производството на 
компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0,6%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2021 г. се увеличава с 1,3% спрямо предходния месец. 
На годишна база повишението е 8,9%. От НСИ отчитат още, че производствените цени на международния пазар се покачват 
с 2,7% през май спрямо април и с 19,7% на годишна база. 
 
√ Готвят отмяна на техническите паспорти за сградите 
Процедурата е излишна и би натоварила бюджетите на хората 
"Задължението всички собственици на сгради да изготвят технически паспорти ще отпадне", обяви регионалният министър 
арх. Виолета Комитова. По нейните думи вече се подготвя промяна в наредбата. 
Сега срокът за изготвяне на такъв документ за всички сгради у нас е до края на 2024 г. Според настоящите изчисления 
издаването на технически паспорти би струвало на всеки собственик в жилищна сграда между 200 и 1000 лева. Комитова 
обаче смята, че това е излишна процедура, която натоварва бюджетите на хората, затова обмисля отпадането ѝ. 
Техническият паспорт всъщност съдържа цялата информация за годината на изграждане, използваните материали, вида 
на строителството, пожароустойчивостта и сигурността при земетресения, както и за направените ремонти в съответната 
сграда. Изискването за изготвянето им е на ЕС. 
По обобщени данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към април 2021 г. в кадастралната карта и 
кадастралните регистри са регистрирани 2 763 240 нови и съществуващи сгради. Копия на техническите им паспорти са 
предоставени за 10 803 или 0,39 на сто от тях. Към края на 2020 г. броят на обновените съществуващи жилищни сгради с 
технически паспорти е малко над 2200, което в относителен дял е под 0,11 на сто. 
Приетата Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд предвижда до 
2050 г. да бъдат обновени 60 на сто от жилищния фонд и близо 17 на сто от нежилищния, като площта на обновените 
сгради от целия сграден фонд се очаква да бъде над 45 на сто. Според нея мерките за енергийна ефективност и 
енергоспестяване трябва да бъдат съчетани по подходящ начин с техническите мерки за устойчивост на конструкцията, 
безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, устойчиво 
използване на природните ресурси. 
 
√ Очакваме 5,7-5,8 млн. тона пшеница тази година  
По предварителна експертна оценка зърнената реколта през 2021 г. ще бъде в границите на 5,7-5,8 млн. тона за пшеница 
и над 500 хил. тона за ечемика. Това обяви министърът на земеделието Христо Бозуков, който откри жътвата край Плевен. 
Според данните, които той цитира, площите, които се очаква да бъдат ожънати с пшеница тази година, са близо 12 млн. 
дка, с ечемик са 1,250 млн. дка, а с рапица - 1,3 млн. дка.  
"Това ми дава основание да съм спокоен, че хлебният баланс у нас ще бъде осигурен. Независимо от променливото време, 
обилните валежи и падналите градушки очакваме добра зърнена реколта, която ще бъде прибрана навреме. Това сочат и 
данните от заключителното обследване на посевите, че се очертава много добра реколта от зърно в страната", каза 
Бозуков.  
"Вярваме, че и в новата политическа среда на ЕС земеделието няма да бъде разделителна линия между големите и по-
малките страни членки, между Западна и Източна Европа. Убедени сме, че равенството ще бъде постигнато и в новата 
Обща селскостопанска политика и бъдещата рамка на европейското подпомагане на аграрния сектор", коментира 
председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов.  
 
√ България и Румъния мислят как да намалят трафика през "Дунав мост"  
Министерствата на транспорта на България и Румъния създават съвместна работна група за намаляване трафика през 
"Дунав мост 2". Това съобщи във Видин транспортният министър Георги Тодоров след среща с държавния секретар в 
румънското Министерство на транспорта Адриан Ковасниану. 
Причина за образувалите се опашки през последните месеци е увеличеният с 15% трафик през "Дунав мост 2" в сравнение 
със същия период на 2019 г. Има новопоявил се албански товарен трафик през моста, който търси дестинация Средна 
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Европа и досега е преминавал през Сърбия и Хърватия. Този трафик сега използва "Дунав мост 2". Голяма част от трафика 
през Сърбия също използва съоръжението във Видин, вероятно заради увеличените такси в съседната държава. 
Вчера опашката от камиони на "Дунав мост 2" беше над 3 километра, а преди седмица е била близо 13 километра. През 
следващата седмица работна група от двете страни ще посети и моста при Русе. 
 
√ Шефът на финансовата инспекция се крие от уволнение  
Директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) Георги Начев е неоткриваем и още не може да бъде 
отстранен от поста си. Правени са няколко опита да бъде намерен по телефона, посетен е бил и в дома му, но без резултат. 
Затова сега се работи с нотариус, който да му връчи документите за освобождаване. 
Финансовият министър Асен Василев разпореди проверка в АДФИ в средата на юни по сигнали за нарушения в дейността 
на агенцията. Начев  представил болничен лист за домашно лечение до 17 юни още при встъпването в длъжност на 
министъра. След това обаче изчезнал безследно. "На 1 юли тази сага приключва, защото изтича административният срок 
и всичко ще се счита за връчено", обясни министърът.  
Василев обяви, че се готви изменение в Закона за обществените поръчки, за да се пресече практиката фирми да използват 
подизпълнители, ако не отговарят на условията. Така той отговори на въпрос как се е стигнало до раздаване на 8,6 млрд. 
лв. без обществени поръчки. 
 
√ Кацаров представя до дни нов план за противодействие на COVID  
Нов цялостен  план за борба с новата вълна на епидемията от COVID изготвя здравното министерство. В началото на 
следващата седмица се очаква министър Стойчо Кацаров да го представи публично. Той не скри, че няма как да избегнем 
новата вълна, но е убеден, че държавата ще успее да се справи и да не допусне хиляди жертви и препълнени болници. 
Днес Кацаров публично представи Анализ на здравното обслужване на населението в условията на пандемия. Според 
експертите, допуснати са множество грешки при управлението на пандемията. Ще направим всичко възможно тези грешки 
да не се повтарят, каза министърът, без да посочва конкретно какви грешки визира. 
Иначе в новия план ще е разписано конкретно какво и кога се затваря, какви са инвестициите в отделните сектори, как 
участват болничната, извънболничната помощ. 
Кацаров се оплака, освен това, че не може да реформира почти нищо без Народно събрание. 
От анализа на здравното обслужване стана ясно, че в периода 1 март 2020 до май 2021 г. в България са починали 166 050 
души. 78% от всички починали са между 60 и 89 години. 
България е на 21 място в Европа по заболяемост. Пред нас се нареждат страни като Чехия, Словакия и Словения. По 
отношение на смъртността страната е на трето място. 
За това има три хипотези - първата е, че има уникален фактор, втората е, че здравната система се е справила лошо, което 
е най-вероятно. Третото обяснение е, че голяма група от хора не се е регистрирала като заразена и са починали в дома си. 
Всеки трети хоспитализиран за периода е бил заразен с COVID-19. Най-много заразени и хоспитализирани са регистрирани 
в София, Бургас и Варна. Материалната база в някои болници е под средната. За периода са намалели вторичните и 
профилактичните прегледи. Драстично са намалели и броят на пациенти, които се наблюдават от диспансери. 
 
√ Анализ показа грешките на здравната система при ковид епидемията  
Най-вероятно системата не се е справила. Това е една от хипотезите за високата смърност от COVID у нас, посочена в Анализ 
на дейността на болничната система по време на ковид епидемията. Разработката бе възложена от служебния здравен 
министър и бе представена вчера от проф. Хинко Хинков, директор на Националния център по обществено здраве и 
анализи. 
По думите му, най-неудачното решение от началото на епидемията в България е лечението на болни от COVID-19 във 
всички болници, без да са осигурени "чисти болници". 
Анализът на правителствените решения е показал, че стратегията на правитеството е била да затваря цели болници без да 
се мисли за останалите болни - как и къде ще се лекуват. От икономическа гледна точка за някои от решенията на 
Министерски съвет не става ясно защо едни сектори са облагодетелствени за сметка на други, а Планът за противодействие 
на епидемията е приет чак в края на 2020 година, заедно с плана за ваксинирането. 
Огромна работа е извършил Националният оперативен щаб, отбеляза проф.Хинков, но посочи, че съставът на Щаба не е 
бил напълно адекватен по отношение на задачите, които е трябвало да изпълнява, тъй като са липсвали инфекционисти и 
вирусолози, които да променят решенията, така че да са съобразени с медицинската логика. 
Според проф.Хинков кризата е била управлявана по-скоро политически, по-малко с медицински подход и аргументи. 
Политическите решения са били свързани с корпоративни интереси - затваряне на училища, но не и на игрални зали, даде 
пример той. 
В анализирания период България е била на едно от челните места в ЕС и в света по смъртни случаи. Една от причините за 
високата смъртност е, че страната ни влезе в епидемията с много болно население, особено от хронични заболявания - 
най вече сърдечно-съдови, посочи проф.Хинков. Втората причина е нереформираната и неоптимизирана система на 
здравеопазването, третата - управлението, което нямаше ясна структура и визия, допълни проф.Хинков, цитиран от БТА. 
Препоръката му е да се укрепи болничната помощ, яснота за това колко инфекциозни отделения са нужни в страната, 
осигуряване на кислородни системи. 
Всеки трети, обслужен от "спешен" екип е бил хоспитализиран заради COVID-19, показва анализът. По думите на Хинков 
"страскащо високо ниво" е имало сред заболелите медици, работещи в спешните центрове. Не е добро състоянието на 
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материално-техническата база на спешните центрове. Изводите от анализа показват, че работещите в спешна помощ с 
наличния си ресурс са направили всичко, което е трябвало да бъде изпълнено. 
В доболничната помощ е намалял броят на първичните и на профилактичните прегледи. Не се потвърждава хипотезата, че 
е намалял достъпът до личните лекари, допълни проф.Хинков. По думите му голяма тревога буди драстичното намаляване 
на прегледите на диспансеризирани болни. Намаляването на броя на диспансеризираните лица показва, че те са излези 
от системата, най-вероятно защото са починали и се потвърждава хипотезата, че те са били най-голямата жертва на 
пандемията. 
В болничната помощ е установено намаляване на хоспитализациите с 25 на сто в сравнение с 2019 год, което също има 
отношение към високото ниво на смъртността. Най-голям брой умирания на сто хиляди души население е ригистриран в 
областите Перник и Видин. Предстои да се анализират причините. 
В заповедите на министрите на здравеопазването е липсвала цялостна концепция за справяне с епидемията, имало е 
половинчатост и непоследователност на мерките, каза проф.Хинков и повтори, че в някои случаи политическата логика е 
преобладавала над медицинските решения. 
Всичко представено е породило недоверие към властта и това се отразява сега на ваксинационния процес, посочи 
проф.Хинков и отбеляза, че България е на последно място в Европа по брой ваксинирани срещу COVID-19. 
 
√ Хаос по границата заради електронните ковид сертификати  
Единният европейски COVID сертификат от вчера е в сила и в България. Устройствата за разчитането му обаче бяха 
раздадени на служителите по границите в последния момент, показа в репортаж  БиТиВи. 
Оказва се, че служителите на повечето ГКПП-та са чакали до последно таблетите, които е трябвало да получат още преди 
две седмици. 
 „Ние се готвим, готвим и накрая се оказва, че не сме се подготвили“, призна здравният министър доц. Стойчо Кацаров. 
Здравният министър каза, че до днес на някои от границите не е имало работни места за здравните служители, които 
разчитат сертификатите, но проблемът вече е решен. В Благоевградска област, където има 4 гранични пункта, софтуерът 
за разчитане на сертификатите беше инсталиран едва вчера, когато системата вече трябваше да работи. На летище София 
някои пътници не пътуват със сертификат, а само с негативен PCR тест. 
Все още не е ясно кой и как може да провери достоверността на подобни документи, издадени в трети страни. От 
Министерството на здравеопазването казаха, че служителите на „Капитан Андреево“ са „под стрес“ заради новите четци, 
а на летището могат да влизат само пътници. 
 
√ Петър Витанов: Европейският имунизационен паспорт отваря границите и ще мотивира повече българи да се 
ваксинират  
„Европейският имунизационен паспорт отваря границите за пътуване и ще даде възможност на туризма, транспорта и 
търговията да се възстановят. Той не само ще улесни пътуването, но ще мотивира повече хора да си поставят ваксини“. 
Това каза пред БНР Петър Витанов, ръководител на делегацията на българските социалисти в ЕП в първия ден, в който 
паспортът официално влиза в сила. 
 „Европейският сертификат дава добра възможност за подобряване на свързаността и улеснява  пътуването в Европа, 
каквато беше и неговата цел. До момента имахме 27 държави с 27 различни рестрикционни мерки. С тях беше много по-
трудно да възстановим бизнеса, пътуванията, търговията, туризма. Решението, което беше взето и вече е реализирано, ще 
даде тласък към  връщане на нормалността“, коментира Витанов. 
Сертификатът ще мотивира повече българи да се ваксинират, смята още Петър Витанов. Той напомни, че България 
продължава да е държавата в ЕС, в която хората са най-скептични към ваксините. 
„Бяха направени серия от грешки от правителството – първо при подбора на ваксини, а след това и при липсата на 
информационна кампания. Така стигнахме и до момента, в който България е най-скептичната държава от Европейския 
съюз и в същото време разполага с най-много ваксини, които стоят на склад“, каза още Витанов. 
Ваксинационният сертификат прави пътуването по-евтино, защото веднъж ваксинирани, си спестяваме разходите за PCR 
или други тестове, които се изискват при влизане в друга държава. 
„Най-важно е здравето на хората и затова призовавам нашите сънародници да се ваксинират. През месец август се очаква 
агресивно нахлуване на новия индийски щам Делта, а специалистите са категорични, че ваксината ще предпази хората от 
него“, добави Витанов. 
„Ваксините спасяват човешки живот. При нивата на застаряващо население, при равнището на здравна услуга у нас, при 
нивата на смъртност, които показаха, че България има генерален проблем със здравната си система, ваксините са 
безалтернативни“, смята Витанов. 
Според Петър Витанов при нова вълна няма да се повтори сценария от миналата година, когато имаше масови локдауни, 
а повечето държави действаха хаотично. 
„Смятам, че никога повече няма да се стигне до подобен хаос и дори на локално ниво да има някакви рестрикции и 
затваряне, няма да достигнем нивата, които имахме преди година“, каза още Петър Витанов. 
 
√ СЗО: Делта вариантът става доминиращ заради летните пътувания  
В Европа започва бързо покачване на сучаите на коронавирус след отбелязаните два месеца на спад и относително 
спокойствие. От Световната здравна организация предупредиха, че нов пик е възможен много скоро заради летните 
пътувания между отделните държави и отпадането на някои социални ограничения. Ако не останем дисциплинирани - ще 
дойде нова вълна, предупредиха от СЗО. 
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Само през миналата седмица броят на случаите се е увеличил с 10 на сто. 
Настоящата тенденция идва в контекста на увеличаващите се случаи на Делта варианта, каза представителят на СЗО за 
Европа. И подчерта, че индийският вариант взема превес над британския, при това много бързо. 
Според доклад на европейската агенция за контрол на заболяванията, Делта може да стане отговорен за 90% от новите 
случаи в ЕС до края на август, информира БНР. 
 
√ Туризмът повлича света към икономическа загуба за 4 трлн. долара  
Туристическият сектор изпитва големи затруднения в глобален мащаб, а ударът, който понася заради пандемията от 
коронавирус, може да доведе до загуба от над 4 трлн. долара за световната икономика в периода 2020-2021 г. Това сочи 
доклад на Световната организация по туризъм към ООН, в който се изтъква, че здравната криза дава отражение и върху 
други сектори, тясно свързани с този бранш. 
Международният туризъм и секторите около него са претърпели приблизителна загуба от 2,4 трлн. долара през 2020 г. в 
резултат на пряко и непряко въздействие на резкия спад в ваканционните пътувания по цял свят. Подобни щети може да 
има и тази година, предупреждава докладът, като отбелязва, че възстановяването до голяма степен ще зависи от 
темповете на ваксинация в различните държави. 
Заради неравното разпределение на ваксините по света и различните темпове на имунизация туристическите загуби са 
различни. Според доклада те са по-големи в развиващите се страни и могат да допринесат с до 60% от загубите в глобалния 
БВП. Очаква се туристическият сектор да се възстанови по-бързо в страни с висок процент на ваксинация като Франция, 
Германия, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ. Експертите обаче не мислят, че ще има връщане към нивата отпреди 
пандемията и нормализиране на пътуванията на туристи преди 2023 г., като процесът може да се забави и повече. 
Основните бариери са ограниченията за пътуване, бавното овладяване на вируса, загубеното доверие на туристите и 
лошата икономическа среда. 
 
√ Турция окончателно се оттегли от Истанбулската конвенция  
Турция официално се оттегли от вчера от Истанбулската конвенция, предаде Ройтерс. Президентът Реджеп Ердоган обяви 
това намерение още през март. Оттеглянето на Турция от международния договор срещу насилието над жените 
предизвика осъждане от много турци и западни съюзници на страната. 
В края на април Турция обнародва президентски указ, с който обяви, че официално ще напусне Истанбулската конвенция 
на 1 юли. Страната заяви през март намерението си да се оттегли от конвенцията, която си поставя за цел спомогне за 
намаляването на насилието над жените. Президентът Реджеп Тайип Ердоган защити стъпката като "напълно законна", но 
решението предизвика множество критики и протести в страната. 
За евентуален отказ от конвенцията се заговори още миналата година в Турция, чието ислямо-консервативно правителство 
и електоратът му смятат, че тя нанася вреда върху семейните и религиозните ценности и окуражава ЛГБТ общността. 
Хиляди хора се очаква да се включат в протести в Турция, където тази седмица беше отхвърлена съдебна жалба за спиране 
на оттеглянето на страната от конвенцията. 
Основана през 2011 г. по инициатива на Съвета на Европа, Истанбулската конвенция има за цел предотвратяване, съдебно 
преследване и премахване на домашното насилие и насилието над жени. 
Турция, която подписа конвенцията през 2011 г., отбеляза нарастване на убийствата на жени миналата година. Много 
консерватори в страната смятат, че конвенцията подкопава семейството, и са враждебно настроени към принципа за 
равенство на половете в Истанбулската конвенция, смятайки, че тя насърчава хомосексуализма с принципа за премахване 
на дискриминацията на базата на сексуална ориентация. 
 
√ Пентагонът: В Афганистан се задава гражданска война  
Афганистан рискува да влезе в гражданска война, когато последните американски войски се изтеглят от страната, заяви 
висш американски военен, цитиран от медиите. До 11 септември и последният войник трябва да е напуснал страната. 
Активността на талибаните се увеличи, откакто САЩ започнаха да изтеглят войските си миналия месец, като джихадистите 
завзеха много територии. 
Според ООН от май досега бунтовниците са превзели над 50 от 370 области, обграждайки много градове и блокирайки 
столицата Кабул. 
"Гражданската война със сигурност е път, който може да бъде визуализиран, ако нещата продължат да се развиват така, 
както вървят в момента", добави американски генерал. "Това би трябвало да събуди загриженост за света." Той не изключи 
САЩ да използват въздушни удари срещу талибаните. Пентагонът вече обеща 40 военни хеликоптера на властта в Кабул, 
а говорителят на Пентагона Джон Кърби обяви, че изтеглянето на американските сили може да се забави заради 
разрасналата се офанзива на талибаните. 
Джихадистите твърдят, че наскоро са поставили под контрола си над 100 области в Афганистан - нещо, което експертите 
обвързват с липсата на американска въздушна подкрепа за афганистанските сили. Последният превзет обект е ключова 
област в северната провинция Кундуз, с което нападателите са обкръжили едноименния административен център. 
Междувременно Германия приключи изтеглянето на своите военни от Афганистан, което започна през май. "Затворена е 
ключова глава от историята", заяви министърът на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер. Военното присъствие на 
Германия в Афганистан бе второто по големина след това на САЩ - 150 000 души. Германия е дала 59 жертви в тази военна 
мисия зад граница.  
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Мениджър 
 
√ Електронната бюлетина за вота ще е 2 страници  
Електронната бюлетина за парламентарните избори на 11 юли ще е от 2 страници. В нея са разположени всички 
регистрирани за вота 23 партии и коалиции според номерата, които жребият им е отредил. Само в един от 31 РИК има 
регистриран независим кандидат, като той ще бъде след номерата на партиите и коалициите. Накрая на бюлетината ще е 
опцията "Не подкрепям никого". Това стана ясно на брифинг на Централната избирателна комисия. 
В 273 секции в чужбина ще се гласува с общо 421 устройства, като в 148 от тях - машините ще са по две. От 9401 секции у 
нас, в които ще се гласува машинно, в 1115 ще има по две устройства. Става дума за секции с над 425 избиратели.  
За 11 юли вече са регистрирани 21 организации, които ще имат 566 наблюдатели и 4 социологически агенции. Две жалби 
са постъпили в съда срещу решението на ЦИК за методическите указания за вота, има и две жалби срещу определянето на 
секциите в чужбина. 
ЦИК е взела решение при какви условия ще гласуват поставените под карантина. От днес ще бъде активно заявлението, 
което може да се подава чрез интернет страницата на ЦИК. До изборния ден и деня на изборите, ако бъде поставен 
избирател под карантина, може да подаде заявление и да гласува, стига да има образувана избирателна секция за 
карантинирани в дадената община. "Тези хора могат да подават заявление към общината и региона, в който са 
карантинирани, не е задължително да бъде по постоянен или временен адрес", обясни говорителят на ЦИК Росица Матева. 
От Централната избирателна комисия показаха как се гласува с машина. Избирателят получава смарткарта от член на 
секционната комисия, която трябва да постави в машината с чипа нагоре и напред. След това на екрана се визуализира 
първата страница на е-бюлетината. Ако партията, коалицията или независимия кандидат, за който избирателят иска да 
гласува са на втората страница, той трябва да натисне на екрана бутона "следващ". След като направи своя избор, трябва 
да натисне бутон "преглед". На екрана ще се визуализира направеният избор, както и преференцията за даден кандидат, 
ако избирателят е дал такава. Ако това е вотът му, той трябва да натисне на екрана бутон "гласуване". След това машината 
издава контролна разписка с направения вот, която избирателят трябва да вземе и да сгъне. С продължителен сигнал 
устройството напомня, че избирателят трябва да извади и смарткартата от машината. Той трябва да я върне на член на 
СИК, а сгънатата контролна разписка - да пусне в специална кутия.  
"Нужното време за гласуване, дори за хора, които за първи път гласуват с машина, е около минута", обясни говорителят на 
ЦИК Цветозар Томов. 
ЦИК е изпратила указания до РИК-овете да не се поставят лепенки и указателни стрелки върху смарт картите, както и да не 
бъдат дезинфекцирани с гелообразни дезинфектанти. Единственият дезинфектант за машините е 75% етилов спирт.  
 
√ Столична община започва ваксинации и във фирми с поне 50 служители  
От понеделник, 5 юли, Столична община ще приема заявки от фирми, предприятия, бизнес-центрове, в които има поне 50 
служители, които желаят да се ваксинират и ще изпращаме ваксинационен екип на място. С това решение на софийския 
щаб, целим да улесним и ускорим процеса на ваксинация в София. Това съобщи на фейсбук профила си столичният кмет 
Йорданка Фандъкова.  
На сайта на контактния център на Столична община на 5 юли ще бъде качено заявление, което управителите на фирмите 
могат да попълнят. Допълнителна информация за кампанията ще може да получи и на нашия телефон – 0700 17 310. След 
подаване на заявлението, екипи от общината ще се свържат с управителя за уточняване на организацията. 
"Целта на кампанията за ваксинация на общината е да отидем по-близо до гражданите. Затова открихме и мобилните 
пунктове за ваксинация в парковете и търговските центрове през уикендите", поясни Фандъкова.  
Заради високите температури и по-голяма сигурност за здравето на медицинските екипи и гражданите, от този уикенд ще 
работят следните пунктове за ваксинация на закрито:  

• в търговските центрове „Парадайз“, „Сердика център“ и „Ринг мол“;  

• в Културния дом в „Искър“ и читалището в кв. „Христо Ботев“. 
Фандъкова уточни, че днес са получили инструкция от Столичната регионална здравна инспекция за ваксинацията на 
децата над 12 г. Те могат да бъдат ваксинирани с ваксина на Pfizer-BioNTech от личните си лекари или във ваксинационните 
пунктове. Ваксините на Janssen и на Moderna са за лица над 18 години.  
"Заедно с проф. Кантарджиев, който е част от Софийския щаб, организираме и кампании за насърчаване на ваксинацията 
на служителите на големите общински предприятия, чиято дейност е ключова за функционирането на града. Научните 
изследвания показват, че новият вариант на COVID-19 се предава по-лесно. Единственият начин да се предпазим от рязко 
увеличение на броя на заразените от октомври, е сега да увеличим процента на ваксинираните", посочи още столичният 
кмет Йорданка Фандъкова.  
 
√ България сред държавите в ЕС с най-кратка очаквана продължителност на трудовия живот  
През 2020 година очакваната средна продължителност на трудовия живот за 15-годишните в ЕС е достигнала 35,7 години, 
което е с 0,2 години под нивото за 2019 г., сочат данните на Европейската статистическа служба Евростат. Това е първо 
понижение на показателя от 2000-та година насам. 
През 2020 г. средната очаквана продължителност на трудовия живот в България е била 33,5 години, като по-кратка 
продължителност е регистрирана само в четири страни - Белгия (33,4 години), Гърция и Хърватия (по 32,8 години) и Италия 
(31,2 години). 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210701-1
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Най-дългата очаквана продължителност на трудовия живот сред членките на ЕС се наблюдава в Швеция (42 години), 
Нидерландия (41 години) и Дания (40 годни). Това са единствените страни, при които показателят е над 40 години. След 
тях се нареждат Естония (39,2 години), Германия (39,1 години) и Финландия (38,8 години). 
 

 
 
От Евростат отбелязват, че броят години, през които хората могат да очакват да бъдат част от работната сила (заети или 
безработни) по време на своя жизнен цикъл, е повлиян и от кризата с COVID-19. Като фактор за понижаването на 
показателя се посочва и ситуация, при която хора, предлагащи труд и търсещи работа, може би са се отказали заради ниски 
очаквания за възвръщаемост и следователно са отпаднали от работната сила, намалявайки очакваната продължителност 
на трудовия живот. 
 
√ Българският суперкомпютър се нареди на 91-о място в световния ТОП 500  
Българският суперкомпютър Discoverer, част от европейската мрежа на високопроизводителните машини EuroHPC JU, 
беше класиран на 91-во място в световната класация на най-мощните суперкомпютърни системи TOP 500. Параметрите на 
машината, която е позиционирана в София Тех Парк, бяха проверени със специални тестове, които се провеждат в 
съответствие със стандартите и изискванията на независимата неправителствена организация, поддържаща класацията. 
При тестовете Discoverer надхвърли планираната производителната мощ от 4,44 петафлопа като достигна до 4,518.9 
петафлопа, а отчетената върхова производителност беше 5,942.0 петафлопа, съобщиха от София Тех Парк. 
Резултатите поставят Discoverer на 66-та позиция в допълнителната класация на TOP 500 – HPCG, която измерва 
сближаването на натоварванията на HPC и изкуствения интелект (AI), базирани на машинно обучение и дълбоко обучение, 
чрез решаване на система от линейни уравнения, прилагащи нови алгоритми със смесена прецизност, които използват 
съвременния хардуер. 
Суперкомпютърът Discoverer е произведен и доставен от глобалния лидер в дигиталната трансформация – Atos.  С 
Discoverer броят на суперкомпютрите в TOP 500, произведени от Atos, става 36, като общата им производителност е 206 
петафлопа. Освен в България, Atos доставя и суперкомпютрите от EuroHPC мрежата в още четири локации – Италия, 
Словения, Люксембург и Португалия. 
Включването на Discoverer сред първите 500 високопроизводителни машини в международен мащаб вече постави 
България на световната карта на високотехнологичните държави и e предпоставка за превръщането й в дигитален хъб в 
Югоизточна Европа. 
„Отличното позициониране на Discoverer в класацията за суперкомпютри TOP 500 потвърждава, че EuroHPC JU работи с 
пълна сила. Като 27-ият най-мощен суперкомпютър в Европейския съюз, Discoverer е водещ в европейската HPC 
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технология“, коментира Андерс Дам Йенсен, изпълнителен директор на Съвместното предприятие EuroHPC. „Когато 
всичките седем суперкомпютъра от EuroHPC JU са онлайн, можем да очакваме 670 петафлопа изчислителна мощност да 
бъдат достъпни за европейските изследвания и иновации. Те ще подкрепят развитието на водещи научни изследвания, 
ще подкрепят публичния сектор, МСП и индустриалните приложения в много области и ще спомогнат за по-нататъшната 
база от знания на ЕС в областта на науката, технологиите, машинното обучение, изкуствения интелект и анализа на данни 
с висока производителност", допълни той. 
„Много сме горди, че екипът на Atos проектира, достави и внедри изключително нова технология суперкомпютър в София 
Тех Парк. Тази система, наречена Discoverer, е класирана като 91-ият най-мощен компютър в света. А според показателите 
на HPCG е на 66 място в света. Машината е най-мощната в Югоизточна Европа. Ако вземем предвид само Европа, Discoverer 
е в топ 30 на най-мощните суперкомпютри. Това ще даде нова възможност за развитие на научната общност в България и 
заедно с помощта на търговските партньори ще позволи по-бърз растеж на цифровата икономика в този регион“, каза 
Томаш Хлавса, ръководител на Big data & Security отдела на Atos за Чехия и Словакия. 
С цялата класация можете да се запознаете подробно тук 
 
√ Лагард: Все още има рискове за възстановяването на Еврозоната  
Икономиката на Еврозоната може да избегне най-песимистичния сценарий, очертан в началото на пандемията COVID-19, 
но тя все още е изправена пред рискове, свързани с продължаващото мутиране на вируса. Това заяви президентът на 
Европейската централна банка Кристина Лагард, цитирана от Ройтерс. 
„Подобрената икономическа перспектива на гъбра на бързия напредък на ваксинационните кампании намали 
вероятността от тежки сценарии. Разбира се, крехкото икономическо възстановяване все още е подвластно на 
несигурността около разпространението на вирусните мутации“, каза Лагард пред Европейския парламент. 
Тя говори пред ЕП в ролята си на председател на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) – регулаторът, който отговаря 
за финансовата стабилност на Европейския съюз. 
В публикувания днес годишен доклад на ЕССР се посочва, че най-задлъжнелите страни в ЕС не могат да си позволят 
повишение на доходността на своите облигации, след като са заели мащабни суми за  справяне с пандемията. 
Европейските правителствата отделят сериозни средства, за да укрепят тежко засегнатите от пандемията икономики, което 
доведе до значително увеличаване на дълговете им. 
От ЕССР също така посочват, че по-нататъшното нарастване на доходността на американските държавни ценни книжа може 
да доведе до увеличаване на разходите по заеми от другата страна на океана. 
„Странични ефекти… може да натежат върху икономическата активност на ЕС, ако наклонът на кривата на доходността 
стана по-стръмен преди икономиката на блока да се възстанови“, се посочва в доклада. 
„Осезаемо по-силно от наблюдаваното сега нарастване на доходността на европейските държавни облигации би могло да 
окаже неблагоприятно въздействие върху динамиката на дълга, най-вече в държавите, които имаха повишена дългова 
тежест още преди кризата с COVID-19 с“, допълват от ЕССР. 
 
√ Централен Лондон може да загуби стотици хиляди работни места след пандемията  
Централен Лондон може да загуби до 835 хил. работни места след пандемията от COVID-19, тъй като все повече служители 
в сектора на услугите получават възможността да работят дистанционно и с гъвкаво работно време. Това става ясно от 
анализ на базираната в британската столица консултантска фирма Advanced Workplace Associates. 
Според проучването на AWA около 41% от хората, живеещи и работещи в центъра на Лондон, могат да изпълняват 
служебните си задължения извън офисите на компаниите, за които работят. 
Фирмата е анализирала данни от 13 квартала в Лондон, както и Лондонското сити, и е установила, че много от хората, 
работещи в сектора на услугите, ще предпочетат да запазят настоящия си модел на работа от разстояние. Това може да 
накара същите тези хора да се преместят от скъпите си апартаменти в центъра. 
„Повече хора вече имат възможността да решават къде да живеят на база на личните си предпочитания, а не в зависимост 
от това къде работят“, коментират авторите на доклада Андрю Моусън и Лара ал Ансари. 
По-младите служители вероятно ще се фокусират върху по-ниските наеми, докато семействата биха могли да потърсят 
жилища, предоставящи повече пространство. 
Тази промяна може да помогне на плана на премиера Борис Джонсън за подобряване на заетостта в различни региони на 
Обединеното кралство. В същото време голяма част от офиси пространствата в Лондон могат да бъдат превърнати в 
жилищни. 
В момента работещите във Великобритания са съветвани да продължават да работят от вкъщи, тъй като страната се бори 
с разпространението на по-заразния Делта вариант на коронавируса. 
 
√ Екипът на Тръмп създаде нова социална медия  
Екипът на бившия американски президент Доналд Тръмп пусна своя социална медийна платформа, предадоха Ройтерс и 
ТАСС, като се позоваха на в. "Политико". 
Платформата, наречена GETTR, се ръководи от бившия съветник на Тръмп - Джейсън Милър. 
Тя наподобява Twitte и се рекламира в магазините за мобилни приложения на Google и Apple като "непредубедена 
социална мрежа за хора от целия свят". 
Тръмп беше блокиран от социални медии като Twitter, Facebook и Youtube след щурмуването на Капитолия от негови 
привърженици на 6 януари, припомня БТА. 

https://www.top500.org/lists/top500/list/2021/06/?page=1
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Милър заяви пред телевизия "Фокс нюз", че се надява Тръмп да се присъедини към новата платформа, но каза, че бившият 
президент обмисля различни възможности. Милър заяви, че Тръмп не я финансира. 
 
√ Москва задължи чуждите технологични компании да откриват свои офиси в Русия  
Руският президент Владимир Путин подписа закон, който задължава чуждестранните технологични гиганти да откриват 
свои филиали или представителства в Русия, ако искат да оперират в страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на 
публикуван вчера правителствен документ. 
Новото решение идва в момент, в който руските власти опитват да увеличат контрола си върху интернета и да намалят 
зависимостта на страната от чуждестранни компании и други държави. 
Едно от основните причини за недоволството на Москва е, че политическите опоненти на Кремъл често използват чужди 
социални мрежи, за да организират протести и да публикуват политически оцветени разследвания за предполагаема 
корупция. 
Москва вече наложи глоби на технологични фирми, които не са премахнали съдържание, смятано от властите 
противозаконно. Сред санкционираните е Twitter, чиято скорост на работа се забавя от Москва като наказание. Наскоро 
пък бе заведено ново дело срещу Google за нарушаване на законодателството за личните данни. 
„Чуждестранно дружество, извършващо дейности в интернет на територията на Русия, е длъжно да създаде клон, да 
отвори офис или да регистрира руско юридическо лице“, се казва в новия закон. 
Александър Хинщайн, който ръководи на комисия по информационната политика и ИТ в Държавната дума (долната камара 
на руския парламент), заяви, че законът се прилага за интернет гиганти с руска аудитория от поне 500 хил. души на ден. 
Компаниите, които нарушават закона, може да бъдат наказани по различни начини, включително чрез забрана на реклами. 
 
√ Русия ще блокира сайтовете на финансови пирамиди  
Руският президент Владимир Путин подписа закон за блокиране на измамни сайтове на незаконни кредитни организации 
и финансови пирамиди, както и на фишинг информационни ресурси. Документът беше публикуван в четвъртък на 
официалния портал за правна информация, предава ТАСС. 
Според закона Централната банка ще може да инициира ограничаване на достъпа до определени интернет ресурси. 
Например към сайтове, които подвеждат потребителите поради сходството на имена на домейни, дизайн или съдържание 
с реални финансови институции. Това ще важи и за портали, свързани с финансови пирамиди, както и за сайтове, 
предоставящи финансови услуги в Руската федерация от лица, които нямат право да ги предоставят. 
Освен това, документът дава право на Банката на Русия да се обърне към съд за ограничаване на достъпа до фишинг 
сайтове, които разпространяват информация, "разрешавайки нелегален достъп до информационни системи на кредитни 
или некредитни финансови институции".  
Решението за блокиране, съгласно закона, се взема от главния прокурор или негов заместник въз основа на жалба от 
председателя на Централната банка или негов заместник. Разглеждането на делата за ограничаване на достъпа до 
измамни ресурси ще се извършва в съответствие с Административно-процесуалния кодекс на Руската федерация.  
 
√ Токов удар в Китай. Да се готви световната икономика!  
Екстремните метеорологични условия, нарастващото търсене и строгите ограничения за използването на въглища 
доведоха Китай до катастрофален недостиг на енергия. Според CNN свързаните с това смущения във веригата на 
производство и доставки могат да застрашат световната икономика. 
Усилията на правителството да намали вредата от въглищната енергетика, която покрива 60% от нуждите на страната, 
доведоха до затварянето на няколко електроцентрали още в началото на годината и ограничаването на работата на 
ключови предприятия. По нареждане на властите компаниите са принудени да преустановят напълно производството за 
няколко дни в седмицата, за да спестят енергия, уточнява CNN. 
„Дозираното използване на енергия неизбежно ще навреди на икономиката“, смята един от водещите анализатори 
в   Refinitiv Ян Цинv. Дефицитът може значително да намали обема на производството в почти всички отрасли, включително 
ключовите - строителството и производството. Въглищните централи са консумирали 70 процента от електроенергията в 
Китай през 2020 г., но именно те са допринесли за икономическото възстановяване през 2021 г. 
Китайското национално статистическо бюро призна, че недостигът на електроенергия вече е допринесъл за спад в 
производствената активност през юни и е засегнал десет икономически важни региона. Например, металургичната 
провинция Юнан спря да доставя калай и алуминий, а компанията Chengde New Material в провинция Гуангдонг очаква 
спад в производството на неръждаема стомана с до 20 процента месечно. 
Председателят на Търговската камара на Европейския съюз в Южен Китай Клаус Зенкел заяви, че 80 компании, членуващи 
в организацията, могат да бъдат засегнати от заповедта на правителството да преустановят дейност. Някои от тях дори 
започнаха да наемат скъпи дизелови генератори, за да продължат производството, каза той. 
Според Хенинг Глойщайн, директор по енергетика и ресурси в Eurasia Group, настоящата ситуация в Китай рискува да 
усложни още повече световната верига на доставки, засегната вече от коронавируса. Само на Гуангдонг се пада около една 
четвърт от цялата китайска търговия, включително облекло, играчки и електроника. Следователно, ако провинцията 
провокира сериозно забавяне на доставката, тогава магазините по целия свят няма да имат какво да предложат на 
клиентите в навечерието на зимните празници. 
Наред с останалото, необичайните горещини също се отразиха на тежкия недостиг на електроенергия. Те предизвикаха 
нарастване на търсенето на електроенергия за охлаждане, като в същото време затрудниха работата на възобновяемите 
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енергийни източници - водноелектрическите централи имат затруднения да задържат достатъчно вода, поради голямата 
суша. 
Проблемът с електрозахранването на Китай се дължи главно на това, че страната разчита предимно на изкопаеми горива 
от една страна и недостатъчно стабилни възобновяеми енергийни източници от друга, обяснява Ян Цин от Refinitiv . 
Следователно не е възможно едновременно да преследва амбициозни планове за декарбонизация и да отговори на 
увеличеното търсене на електроенергия през лятото, допълва той. Дефицитът ще продължи поне още няколко месеца, 
особено ако времето се задържи горещо. 
Според експерти, за да не се срине световната икономика, властите трябва да пожертват в известна степен целите за пълно 
съкращаване на емисиите до 2060 г. и да върнат в експлоатация електроцентралите, затворени в началото на годината. 
 
√ Цените на петрола се движат разнопосочно след отлагането на решението на ОПЕК+  
Цените на петрола се търгуват разнопосочно в ранната търговия в петък, след като министрите на страните от ОПЕК + 
отложиха за днес решението за облекчаване на съкращенията на добива, след като Обедините арабски емирства 
блокираха плана за връщане на пазара на 2 млн. барела на ден през втората половина на годината, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,06 долара, или 0,08%, до 75,78 долара за барел, след като в 
четвъртък поскъпна с 1,6%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,02 долара, или 0,03%, до 75,25 
долара за барел, след като вчера скочи с 2,4% до най-високото си ниво от октомври 2018 г. 
И двата бенчмарка се представиха добре в четвъртък на фона на новината, че планът за увеличаване на добива, който бе 
подкрепен от Саудитска Арабия и Русия - двете водещи страни в ОПЕК+, се оказа по-предпазлив от очакваното от 
инвеститорите. Планът предвижда добавяне на по 400 млн. барела петрол на ден към пазара през всеки месец от август 
до декември 2021 г. 
Цените обаче се понижиха, след като плана срещна съпротива от ОАЕ и ОПЕК+ отложи за днес срещата на министрите си. 
„Ако не бъде постигнато споразумение, това би означавало, че групата ще продължи да оперира при настоящите нива на 
добив, което ще доведе до още по-бързо затягане на пазара“, коментираха стратези от ING. 
Ако действащите в момента съкращения останат в сила, някои страни от ОПЕК+ може да не бъдат много склонни да се 
придържат към квотите си. 
WTI е на път да запише ръст от 1,6% за седмицата, а Брентът – повишение с 0,5%. 
 
√ Европейските борси започнаха месеца на зелена територия  
Европейските акции се повишиха в ранната търговия в четвъртък, след като добрите икономически резултати помогнаха 
на инвеститорите да се отърсят от опасенията относно инфлацията и разпространение на варианта Делта на коронавируса, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 55,8 пункта, или 0,79%, до 7 093,27 пункта, след като в сряда 
регистрира пето поредно тримесечие на ръст. Бенчмаркът вървеше към най-добрата сесия от повече от месец. 
Туристическият индекс SXTP се повиши с 1,24% след четири поредни понижения, предизвикани от страховете от 
въвеждането на нови ограничителни мерки за пътуванията заради нарастващия брой на случаите на COVID-19 във 
Великобритания и страни от Азия. Акциите на авиопревозвачите EasyJet, IAG и Ryanair поскъпнаха съответно с 3,6%, 3,73%% 
и 3,25%. 
Немският показател DAX се повиши с 92,15 пункта, или  0,59%, до 15 623,19 пункта на фона на данните, че продажбите на 
дребно в Германия са се възстановили през май. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 55,8 пункта, 
или 0,79%, до 7 093,27 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 34,4 пункта, или 0,53%, до 6 542,23 пункта. 
През юни STOXX 600 няколкократно достигна нови рекордни върхове на фона на знаците за стабилно икономическо 
възстановяване, които подкрепиха акциите в финансовите и ресурсните компании. Индексът забави темпото през 
последните две седмици на фона на нарастващата инфлация и опасенията от намаляване на програмите за стимулиране 
на икономиката. 
„Нарастващите притеснения относно възстановяването през второто тримесечие намалиха тези от неизбежно 
прекратяване на паричните стимули“, коментира Джим Рейд от Deutsche Bank 
На корпоративния фронт, акциите на Associated British Foods скочиха с 4,87% до върха на STOXX 600, след като компанията 
заяви, че продажбите през третото тримесечие в модните й магазини Primark са надминали очакванията на пазарите. 
Цената на книжата на френската група кетъринг и хранителни услуги Sodexo се повиши с 1,73%, след като фирмата повиши 
прогнозата си за печалба и приходи през второто полугодие. 
Акциите на H&M поевтиняха с 1,43%, след като компанията отчете печалба за второто тримесечие под нивата преди 
пандемията. 
Силно полугодие за Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в сряда, но завършиха първото полугодие на 2021 г. с ръст, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 210,22 пункта, или 0,61%, до 34 502,51 пункта, подкрепен от поскъпването на 
акциите на Walmart, Boeing и Goldman Sachs с 2,75%, 1,61% и 1,86%. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се 
повиши с 5,7 пункта, или 0,13%, до 4 297,5 пункта, записвайки пети пореден рекорд. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се понижи с 24,38 пункта, или 0,17%, до 14 503,95 пункта. 
Сесията в сряда бе последната за второто тримесечие и за първото полугодие. От началото на годината S&P 500 се повиши 
с 14,4%, докато Nasdaq и Dow напреднаха с повече от 12%. За Тримесечието S&P 500 нарасна с 8,2% , а за месец юни – с 
2%. Това е пети пореден месец в зеления сектор за S&P 500. 
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Инвеститорите игнорираха данните за по-висока инфлация и продължиха да купуват акции с надеждата, че 
икономическото възстановяване от пандемията ще продължи и Федералния резерв ще запази по-дълго хлабавата си 
парична политика. 
Най-големият печеливш в Dow е Goldman Sachs, чиито акции са поскъпнали с 40% от началото на годината, като след него 
се нареждат American Express и Walgreens Boots с ръст от по над 30%. 
„Инвеститорите имат редица причини да бъдат оптимисти“, коментира Том Лий, управляващ партньор и ръководител на 
изследователската дейност в Fundstrat Global Advisors, посочвайки икономическа динамика, силни кредитни пазари и 
потенциалните допълнителни фискални стимули. 
Той повиши целевия си таргет за индекса S&P 500 за 2021 г. от 4300 на 4600. Това е 7% ръст в сравнение с настоящото ниво 
на индекса. 
На икономическия фронт, институт ADP съобщи, че частният сектор в САЩ е добавили 692 хил. работни места, 
надминавайки прогнозите на анализаторите. Този резултат обаче е по-слабо от ревизираните надолу 886 хиляди работни 
места, прибавени през май. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в четвъртък на 
фона на икономическите данни от Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Частното проучване на Caixin/Markit установи, че ускоряването на китайската фабрична дейност се е забавило през юни. 
Индексът PMI е паднал до 51,3 пункта спрямо 52 пункта през май. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. 
Вчера Националната статистическа служба обяви, че официалният производствен индекс PMI е паднал до 50,9 пункта през 
юни от 51,0 пункта през май. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отечте спад от2,42 пункта, или 0,07%, до 3 588,78 пункта , докато 
по-малкият измерител Shenzhen Compositе изтри 23,99 пункта от стойността си, или 0,87%, достигайки ниво от 2 442,26 
пункта. Хонконгската фондова борса остана затворена по случай годишнината от възстановяването на китайското 
управление 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с от 84,49 пункта, или 0,29%, до 28 707,04 пункта. 
Южнокорейният бенчмарк Kospi записа спад от 14,62 пункта, или 044%, до 3 282,06 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 47,4 пункта, или 0,65%, до 7 265,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 2,10 пункта, или 0,38%, до 555,59 пункта. BGBX40 се понижи с 0,36 пункта, или 0,29%, до 123,35 пункта. 
BGTR30 изтри 1,54 пункта от стойността си, или 0,27%, достигайки до ниво от 591,24 пункта. BGREIT напредна с 0,15 пункта, 
или 0,10%, до 154,19 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Заради 27 000 жени пенсионни фондове превеждат над 140 млн. лв. на НОИ 
в. Труд - Деца терористи вилнеят в Лозенец 
в. Телеграф - Таксито ни дере и за всяка минута 
в. Монитор - Яхтата тройно по-евтина от джета на морето 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - COVID сертификат за антитела - най-рано след 4 месеца 
в. 24 часа - Рашков: Бивш вътрешен министър търси 15 000 гласа от PC Македония 
в. Труд - Шок с цените на парно, ток и газ 
в. Труд - Вот c хартия след 20 мин. ремонт на машината 
в. Телеграф - Забраняват облепването на картите на машините 
в. Телеграф - Индийският щам се маскира в антигенните тестове 
в. Монитор - - Партиите прибраха 4,3 млн. лева субсидия за 3 месеца 
в. Монитор - 1329 четвъртокласници с шанс за прием в гимназия 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Ивелина Димитрова, член на СЕМ в оставка: Хората на власт трябва да се научат как да изразяват проблемите в 
медиите. Ако границата е премината, трябва извинение 
в. Труд - Проф. Стоян Кушлев, основателят на комисията за разкриване на престъпните активи, пред "Труд": Ще е грешка, 
ако се закрие антикорупционната комисия 
в. Телеграф - Веселин Налбантов, зам.-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация: Саботират 
ни летния сезон, пращат българите в Гърция 
в. Монитор - Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието София-град: Ще правим цялостен 
анализ според успеха на училищата на изпитите 
Водещи анализи 
в. Сега - "Мутри, вън!" работи, но "Мутри, вътре!" е по-важно 
в. Сега - Дай да не се гоним, че ще се хванем! 
в. Сега - Няма лъжа - Слави Трифонов е новият голям човек в политиката 
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в. 24 часа - Антиваксър и ковид идиот не е едно и също 
в. Труд - Мая и Конституцията 
в. Телеграф - Общият враг е коронавирусът 
в. Монитор - Научихме ли си урока? 
 
√ Предстоящи събития на 2 юли 
София. 

- От 10.00 ч. в Гранитна зала на Министерски съвет служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо 
Кацаров и екипът му ще проведат среща с представители на Обществения съвет, създаден с цел 
повишаване на обществената информираност за ползите от ваксините. 

- От 10.00 ч. в София Тех Парк ще се проведе публично обсъждане на проекта за Национална карта на 
висшето образование. 

- От 14.00 ч. в зала „Пресцентър" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се 
състои пресконференция на тема: Кой спира автомагистрала „Хемус". 

- От 14.00 ч. в храм "Св. Седмочисленици" ще се състои опелото на Евгений Бакърджиев. 
- От 19.00 ч. в зала „България" ще се състои концерт на радиооркестърът на БНР под диригентството на 

Марк Кадин. 
*** 
Благоевград. 

- От 10.00 ч. на паметната плоча в двора на ОДМВР - Благоевград ще бъдат поднесени цветя по повод 
професионалния празник на Дирекцията. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа в хотел „Бургас" ще проведе със заключителна пресконференция по проектa „Споделена 
визия НАТУРА 2000" за областта. 

- От 17.00 часа на площад „Атанас Сиреков" срещу сградата на Общината ще бъде разположен „диабетен 
патрул" в рамките на националната инициатива „България срещу диабета". 

*** 
Велико Търново. 

- От 17.00 ч. в залата на хотел „Болярски" ще бъде открит Национален конгрес на Българската асоциация на 
лаборантите. 

*** 
Видин. 

- От 10.00 ч. в заседателната зала на 6 ет. в Община Видин ще се проведе пресконференция, на която 
заместник-кметът Борислава Борисова ще представи напредъка на летните програми за деца и младежи. 

- От 10.30 ч. пред новия корпус на ОДМВР-Видин/вход от ул. „Поп Русинов" старши комисар Петър Коцин и 
комисар Петър Петров ще представят пред журналисти обобщени данни за резултатите от работата на 
областната дирекция през първото шестмесечие на текущата година и актуална информация за 
оперативната обстановка в региона. В 11.00 часа ще започне тържествената церемония по 
награждаването на служителите по случай професионалния празник. 

 
Търговище. 

- От 10.00 ч. на площад „Независимост" ще се състои концерт на Духовия оркестър към Община Търговище. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва 

- Един хляб 5 лева. Един домат 2 лева. Защо цените в центъра за бежанци в Бусманци са такива? 
- На живо: Кой реши да санира фасадата на католическата катедрала "Свети Лудвиг" в Пловдив? 
- Готова ли е България да въведе еврото от началото на 2024 година? Коментар на икономистите Валдимир 

Сиркаров и Стоян Панчев. 
- Какви са противоепидемичните мерки и чиста ли е водата в басейните? Показмваме на живо. 
- Преди почивните дни - има ли опашки на Кулата. Директно от границата 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- България избира новите депутати - лидерските интервюта в ефира на NOVA продължават. В петък - Христо 

Иванов от „Демократична България". 
- Скандали и обвинения в строителството - раздавани ли са поръчки на избрани фирми - гостува 

регионалният министър Виолета Комитова. 
- Престъпление без наказание - след взлом с чук, при който маскирани задигнаха цяла каса с пари - ще 

бъдат ли открити извършителите. 

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

