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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Investor.bg  
 
√ И с новия План за възстановяване България не кандидатства за заемите по схемата 
По Next Generation EU България може да получи 9 млрд. лева нисколихвени кредити, но правителството не се 
интересува от тях, коментират експерти  
По Плана за възстановяване на ЕС България има право да получи 9 млрд. лева под формата на заеми, но нито предишното 
правителство, нито служебното правят заявка за тези нисколихвени средства с дълъг хоризонт на изплащане и няма ясно 
обяснение защо. Това коментираха в студиото на БНТ председателят на КНСБ Пламен Димитров и председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Припомняме, че бившият вицепремиер, който отговаряше за европейските средства, Томислав Дончев обясни пред 
Народното събрание, че страната ни няма да кандидатства за нисколихвените заеми по схемата Next Generation EU, защото 
икономиката трудно може да абсорбира адекватно толкова средства за толкова кратък период (до 2027 година). 
България е кандидатствала само за грантовете, които са в размер на 12 млрд. лева, а в допълнение ще получи и средствата 
от европейските фондове, предвидени за този програмен период - 29 млрд. евро. 
Велев и Димитров обаче са категорични, че бизнесът в страната има нужда от директна помощ, за да се възстанови от 
последиците от коронавируса. В първоначалните варианти за модернизация, дигитализация и позеленяване на 
българските компании са били предвидени проекти на обща стойност от 100 млн. лева. В актуализацията, направена от 
служебното правителство, тези пари се увеличават до 900 млн. лева, стана ясно от коментарите на двамата. 
Те препоръчват създаването на финансови инструменти, предвидени в българския вариант на плана, да става именно чрез 
заемните средства, които имаме право да получим по европейската схема. Имаме достатъчно финансови инструменти, 
включително и гаранционни схеми, останали още от първия програмен период от членството на България в ЕС, както и 
около 1 млрд. лева, управлявани от Фонда на фондовете, които се предлагат, смята Васил Велев. 
Парите по Next Generation EU не са подаръци, а насочване на инвестициите за иновации, технологична модернизация, 
цифровизация, каза още той и допълни, че 1 лев, насочен за инвестиции, ще привлече "2-5 пъти по толкова" частни 
инвестиции. Велев обясни още, че схемата цели бързото възстановяване на бизнеса, който се декапитализира в 
последните две години заради пандемията от коронавируса. 
Той посочи, че ако сме убедени, че някой проект ще получи одобрение от Брюксел, може да започнем неговата 
реализация още днес с бюджетни средства. 
Някои от новите проекти в Плана за възстановяване са доста спорни, като например изграждането на 1000 мегавата 
мощности на газ в Маришкия басейн, отчете още Димитров."Но звучи доста интересно и перспективно изграждането на 
1700 мегавата ВЕИ мощности в цялата страна на конкурентен принцип", допълни той. 
Димитров обаче критикува проект за изграждането на пилотен проект за използване на геотермална енергия в Северна 
България, който измества плановете за изграждане на газова връзка до ТЕЦ "Бобов дол". "Как при това положение региона 
около Перник и Кюстендил ще може да премине от въглища на други горива?", коментира той. 
От своя страна Велев добави още няколко проекта, които заслужават внимание - изграждането на седем центъра за 
лечение на инсулти в страната, закупуване на хеликоптери за оказване на медицинска помощ, както и центрове за 
подготовка на преподаватели за т.нар. STEM кабинети, чието изграждане е предвидено още в предишните варианти на 
плана. 
За иновативните класни стаи ще бъдат отделени около 500 млн. лева и те ще бъдат изградени в 1700 училища, припомни 
още той. 
Добра новина са и средствата, които ще бъдат отпуснати за модернизацията на Агенцията по заетостта и Агенцията за 
социално подпомагане, каза Пламен Димитров. 
 
Cross.bg  
 
√ Планът за възстановяване трябва бъде внесен до Европейската комисия в края на месеца  
Какви пари ще получи България от Плана за възстановяване, какво се случва с икономиката ни и трябва ли да има пожизнен 
ТЕЛК? Това обсъждаха експерти в "Денят започва". 
Според Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България, в системата на медицинската 
и трудовата експертиза трябва да се направи много по-дълбока реформа. Ние подкрепихме предлаганите промени в 
наредбата и всъщност за здравия разум остава неясно защо това досега не е направено. Безспорно това, което се направи, 
трябваше да се направи и ние го подкрепихме, заяви Велев по въпроса за пожизнения ТЕЛК. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/tomislav-donchev-krainiiat-srok-za-vnasiane-na-plana-za-vyzstanoviavane-e-2022-g-326872/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/tomislav-donchev-krainiiat-srok-za-vnasiane-na-plana-za-vyzstanoviavane-e-2022-g-326872/
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По думите на Пламен Димитров, президент на КНСБ, разликата между медицинската и трудовата експертиза не се решава 
с тази наредба и все още има какво да се обмисля. Трябва по-цялостно решение. Трябва законодателно решение и трябва 
веднъж завинаги да има яснота по контрола, но и по правата, допълни още той. Димитров съобщи, че към Плана за 
възстановяване има 12 нови проекта, които трябва да бъдат разгледани. Част от тези проекти засягат енергийния и 
здравния сектор. Той подчерта нуждата Планът да бъде ефикасен за икономиката ни. 
Българският бизнес в момента и малките, и средните предприятия се нуждаят от безвъзмездни средства, за да запазят 
своята конкурентоспособност, на фона на огромните пари, които се излизват в техните конкуренти в Западна и в Източна 
Европа, коментира Димитров. 
Васил Велев, припомни, че в Плана са били предвидени едва 100 млн. лв в подкрепа на икономиката от общо 12 млрд. Той 
уточни, че са успели да увеличат сумата до 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите. 
За бързо възстановяване, за мощно възстановяване на икономиката по целия фронт на индустрията и на реалния сектор е 
нужна една инвестиционна вълна, която да компенсира последните 2 години, когато предприятията се декапитализираха, 
инвестициите минаха под критичния минимум от и без това ниските си равнища у нас. 
Експертите уточниха, че ако Планът за възстановяване бъде внесен до Европейската комисия в края на месеца, средствата 
от него ще могат да бъдат използвани при най-добрия сценарий през есента на 2021 година. 
 
Мениджър 
 
√ И служебното правителство се отказва от 9 млрд. лв. заем от ЕС  
И служебното правителство не планира да се възползва от нисколихвените кредити, които ЕС дава по Плана за 
възстановяване и устойчивост. По тях България може да разполага с до 9 млрд. лв. финансиране с дълъг хоризонт 
на  изплащане. 
Няма яснота защо държавата се отказва от тази възможност за финансиране на проекти, коментираха по БНТ 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев и председателят на КНСБ Пламен Димитров. 
България е кандидатствала само за безвъзмездните средства в размер на 12 млрд. лв., а в допълнение ще получи и 
средства от бюджета на ЕС, предвидени за въпросния програмен период 2022 – 2027 г. за 29  млрд. лв. 
Представителите на работодателите и на профсъюзите коментираха, че бизнесът в страната има нужда от финансова 
подкрепа, за да се възстанови от кризата. Според първоначалните варианти на модернизация, дигитализация и насочване 
към зелени технологии бяха предвидени 100 млн. лв., докато сега в програмата на служебното правителство тази сума е 
увеличена на 900 млн. лв. 
„Парите по Next Generation не са подаръци, като всеки инвестиран лев ще привлече 2,5 пъти повече частни инвестиции“, 
коментира Васил Велев.  
 
Банкеръ 
 
√ Синдикати и работодатели: Необходима е дълбока реформа на медицинската и трудовата експертиза  
В системата на медицинската и трудовата експертиза трябва да се направи много по-дълбока реформа. Това 
заяви Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал.  
"Ние подкрепихме предлаганите промени в наредбата и всъщност за здравия разум остава неясно защо това досега не е 
направено. Безспорно това, което се направи, трябваше да се направи и ние го подкрепихме", заяви Велев по въпроса за 
пожизнения ТЕЛК. 
По думите на Пламен Димитров, президент на КНСБ, разликата между медицинската и трудовата експертиза не се решава 
с тази наредба и все още има какво да се обмисля. "Трябва по-цялостно решение. Трябва законодателно решение и трябва 
веднъж завинаги да има яснота по контрола, но и по правата", смята той. 
Плана за възстановяване  
Димитров съобщи, че към Плана за възстановяване има 12 нови проекта, които трябва да бъдат разгледани. Част от тези 
проекти засягат енергийния и здравния сектор. Той подчерта нуждата Планът да бъде ефикасен за икономиката ни. 
Васил Велев, припомни, че в Плана са били предвидени едва 100 млн. лв. за модернизацията на икономиката на реалния 
сектор на съществуващите предприятията от общо над 12 млрд. Той уточни, че са успели да увеличат сумата до 900 млн. 
лв. за пряка подкрепа на инвестициите. Предложението е те да се увеличат до 1.2 млрд. лева.  
Това, което АИКБ не подкрепя е, че ще се намали частта за пряка подкрепа за сметка на финансовите инструменти. "Тоест 
средствата се разпределят на три части, една за гаранционни схеми, една за финансиране и дялови участия, и една за 
пряка подкрепа", заяви Велев.  
"Българският бизнес в момента - и малките, и средните предприятия, се нуждаят от безвъзмездни средства, за да запазят 
своята конкурентоспособност, на фона на огромните пари, които се излизват в техните конкуренти в Западна и в Източна 
Европа по същите мерки", коментира Димитров. Той допълни, че ако не се осигурят средствата, "ние ще попаднем не в 
ситуация на възстановяване, а на оцеляване". 
По думите на синдикалиста за голямо съжаление много от грантовете не можаха да сработят добре. Доста малка част от 
тях стигна до бизнеса на фона на това, което са получили предприятията на останалите държави.  
"Това, което казваме ние всъщност е: Запазете тези 900 млн. и недейте ги раздробявайте на някакви схеми и финансови 
инструменти, а дайте допълнително да вземем от заемните средства, които и сега в тази ревизия на Плана остават 
непокътнати незнайно защо. И предишното правителство, и служебното в момента не поглежда към тези 9 милиарда, 
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които България има право да получи като заемни средства, при това ниско лихвени и безлихвени почти с дълъг хоризонт", 
заяви Димитров пред БНТ.  
Експертите уточниха, че ако Планът за възстановяване ще бъде внесен до Европейската комисия в края на месеца, 
средствата от него ще могат да бъдат използвани при най-добрия сценарий през есента на 2021 година. 
 
Dnes.bg  
 
√ Експерти: По-голяма реформа при трудовата и медицинска експертиза 
Какви пари ще получи България от Плана за възстановяване, какво се случва с икономиката ни и трябва ли да има пожизнен 
ТЕЛК? Това обсъждаха експерти пред БНТ. 
Според Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал, в системата на медицинската и трудовата 
експертиза трябва да се направи много по-дълбока реформа. 
"Ние подкрепихме предлаганите промени в наредбата и всъщност за здравия разум остава неясно защо това досега не е 
направено. Безспорно това, което се направи, трябваше да се направи и ние го подкрепихме", заяви Велев по въпроса за 
пожизнения ТЕЛК. 
По думите на Пламен Димитров, президент на КНСБ, разликата между медицинската и трудовата експертиза не се решава 
с тази наредба и все още има какво да се обмисля. 
"Трябва по-цялостно решение. Трябва законодателно решение и трябва веднъж завинаги да има яснота по контрола, но и 
по правата", допълни още той. 
Димитров съобщи, че към Плана за възстановяване има 12 нови проекта, които трябва да бъдат разгледани. Част от тези 
проекти засягат енергийния и здравния сектор. Той подчерта нуждата Планът да бъде ефикасен за икономиката ни. 
"Българският бизнес в момента и малките, и средните предприятия се нуждаят от безвъзмездни средства, за да запазят 
своята конкурентоспособност, на фона на огромните пари, които се излизват в техните конкуренти в Западна и в Източна 
Европа", коментира Димитров. 
Васил Велев, припомни, че в Плана са били предвидени едва 100 млн. лв в подкрепа на икономиката от общо 12 млрд. Той 
уточни, че са успели да увеличат сумата до 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите. 
"За бързо възстановяване, за мощно възстановяване на икономиката по целия фронт на индустрията и на реалния сектор 
е нужна една инвестиционна вълна, която да компенсира последните 2 години, когато предприятията се 
декапитализираха, инвестициите минаха под критичния минимум от и без това ниските си равнища у нас. 
Експертите уточниха, че ако Планът за възстановяване бъде внесен до Европейската комисия в края на месеца, средствата 
от него ще могат да бъдат използвани при най-добрия сценарий през есента на 2021 г. 
 
Варна новини 
 
√ По-дълбока промяна при ТЕЛК очакват работодатели и синдикати  
За здравия разум остава въпросът защо досега това не е направено. Така председателят на АИКБ Васил Велев коментира в 
сутрешния блок на БНТ предложението на здравния министър за въвеждане на пожизнени ТЕЛК-ове. Според него това е 
трябвало да се направи отдавна и затова АИКБ го подкрепили. Трябва да се направи много по-дълбока реформа в 
медицинската експертиза, но това не става с наредба. ТЕЛК-овете са един архаизъм и остатък от миналото. При нас 
решението за ТЕЛК комисията е универсален ключ, но не оценява остатъчната работоспособност и как човекът може да се 
интегрира в обществото, посочи Велев. 
И според президента на КНСБ Пламен Димитров няма как да порасне крак на човек, който е пострадал по някакъв начин. 
Синдикатите имат много забележки и към медицинската, и към трудовата експертиза, но за промяна е нужно 
законодателно решение, за да се въведе яснота и по контрола, и по правата на работниците. 
По отношение на Националния план за възстановяване и развитие, Велев заяви, че за бързо и мощно възстановяване на 
икономиката по целия фронт на индустрията на реалния сектор е необходима инвестиционна вълна, която да компенсира 
последните две години, когато предприятията са се декапитализирали. 
В плана има проекти, които АИКБ подкрепят, но биха желали да се запознаят по-подробно, включително и с числата. АИКБ 
не подкрепя промяната в параметрите на фиша за икономическа трансформация. Това, което не подкрепяме, е да се 
намали частта за пряка подкрепа за намаление на финансовите параметри, посочи Велев. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че е крайно време социалните партньори да вникнат в новите проекти в 
Плана за възстановяване и развитие – част от тях звучали интересно, но пък други доста спорно. 
Българският бизнес в момента се нуждае от безвъзмездни средства, за да запазят своята конкурентоспособност, изтъкна 
Димитров. Много от грантовите схеми не са се наложили добре на фона на това какво получили останалите държави. 
„Има и добри, и лоши неща, които трябва да се доработят в плана. Ние, доработвайки, със сигурност става по-добър планът, 
но има една поговорка – „Най-доброто е враг на доброто“, коментира синдикалният лидер. 
 
Нов живот 
 
√ Васил Велев: ТЕЛК-овете са архаизъм и остатък от миналото  
За здравия разум остава въпросът защо досега това не е направено. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев в сутрешния блок на БНТ по повод предложението на здравния министър 
за въвеждане на пожизнени ТЕЛК-ове. 
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Велев обясни, че това трябвало да се направи и АИКБ го подкрепили. Трябва да се направи много по-дълбока реформа в 
медицинската експертиза и не става с наредба. ТЕЛК-овете са един архаизъм и остатък от миналото. При нас решението 
за ТЕЛК комисията е универсален ключ, но не оценява остатъчната работоспособност и как човекът може да се интегрира 
в обществото, посочи Велев. 
Според президента на КНСБ Пламен Димитров няма как да порасне как на човек, който е пострадал по някакъв начин. 
Разликата между медицинската и трудовата експертиза е, че има маса забележки към тях, допълни той. Трябва 
законодателно решение и веднъж завинаги да има яснота по контрола, но и по правата, настоя синдикалният лидер. 
По отношение на Националния план за възстановяване и развитие, Велев заяви, че За бързо и мощно възстановяван на 
икономиката по целия фронт на индустрията на реалния сектор е необходима една инвестиционна вълна, която да 
компенсира последните две години, когато предприятията се декапитализираха. 
В плана има проекти, които АИКБ подкрепят, но биха желали да се запознаят по-подробно включително и с числата. АИКБ 
не подкрепя промяната в параметрите на фиша за икономическа трансформация. Това, което не подкрепяме е да се 
намали частта за пряка подкрепа за намаление на финансовите параметри, отбеляза Велев. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че е крайно време социалните партньори да вникнат в новите проекти в 
Плана за възстановяване и развитие – част от тях звучали интересно, но пък други доста спорно. 
Българският бизнес в момента се нуждая от безвъзмездни средства, за да запазят своята конкурентоспособност, изтъкна 
Димитров. Много от грантовите схеми не се наложили добре на фона на това какво получили останалите държави. 
„Има и добри, и лоши неща, които трябва да се доработят в плана. Ние доработвайки, сигурност става по-добър планът, 
но има една поговорка – „Най-доброто е враг на доброто“, подчерта Пламен Димитров. 
 
Standartnews.com 
 
√ Бизнесът: 37 млрд евро родни капитали са изтекли за 11 години 
37 милиарда българските капитали са изтекли от страната ни в последните 11 години. В същото време България е 
привлякла едва 13 млрд. евро чужди капитали. Тази статистика на БНБ ни кара да се замислим, съобщи Васил Велев, 
председател за 2021 г. на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ по време на икономическия 
дебат за развитието на Стара Загора „Накъде след кризата”, организиран от „Стандарт” и четирите бизнес организации, 
членуващи в АОБР – АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП. Целта на кампанията „Накъде след кризата” е чрез дискусии между бизнес, 
власт, научни среди, медии да начертае стратегиите за развитие на отделните региони в страната. 
Статистиката е минорна, но регионът има предпоставки за развитие, каза Велев и поиска от името на бизнеса пазарни 
стимули за реализиране на Зелената сделка и икономическата трансформация в Стара Загора. 
Големият въпрос е как да промесим лошата бизнес среда и да привлечем нови инвестиции, да въведем цифровизацията 
и модернизацията, каза Велев. 
За бизнесът е важно да знае следващото управление ще променя ли данъчния модел и ще работи ли за бързо влизане на 
България в ОИСР, Шенген и Еврозоната. 
Особено важно е да знаем, каква е готовността на бъдещото управление за справяне с цъкащата бомба на социалното 
напрежение, заяви Радосвет Радев, председател на БСК. 
Очаквайте подробности! 
 
√ Бизнесът: Вузовете бълват дипломи, не специалисти 
Средните професионални училища и особено университетите в момента бълват дипломи, не специалисти. Този болезнен 
за бизнеса въпрос с кадрите и подготовката им постави Радосвет Радев, председател на БСК по време на икономическия 
дебат за бъдещето на Стара Загора „Накъде след кризата”, организиран от „Стандарт” и четирите бизнес организации, 
членуващи в АОБР – АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП. Целта на общата кампания „Накъде след кризата” е чрез дискусии между 
бизнес, власт, научни среди и медии да начертае стратегиите за развитие на отделните региони. 
За Стара Загора най-важният въпрос е с преквалификацията на хората, които ще бъдат засегнати от икономическата 
трансформация, свързана със Зелената сделка, смята бизнесът. Според него това не може да става с неефективни центрове 
за преквалификация. Това трябва да става на място, в производствените бази на компаниите, каза Васил Велев, 
председател на АИКБ. Предприемачите са категорични, че със завишаването на изискванията за акредитация на 
университетите у нас ще остават по-малко вузове, по-готвящи по-качествени специалисти. 
Очаквайте подробности! 
 
Акцент.бг 
 
√ Бизнесът: 37 млрд евро родни капитали са изтекли за 11 години 
37 милиарда българските капитали са изтекли от страната ни в последните 11 години. В същото време България е 
привлякла едва 13 млрд. евро чужди капитали. Тази статистика на БНБ ни кара да се замислим, съобщи Васил Велев, 
председател за 2021 г. на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ по време на икономическия 
дебат за развитието на Стара Загора „Накъде след кризата”, организиран от „Стандарт” и четирите бизнес организации, 
членуващи в АОБР – АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП. 
Целта на кампанията „Накъде след кризата” е чрез дискусии между бизнес, власт, научни среди, медии да начертае 
стратегиите за развитие на отделните региони в страната. 
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Статистиката е минорна, но регионът има предпоставки за развитие, каза Велев и поиска от името на бизнеса пазарни 
стимули за реализиране на Зелената сделка и икономическата трансформация в Стара Загора. 
Големият въпрос е как да промесим лошата бизнес среда и да привлечем нови инвестиции, да въведем цифровизацията 
и модернизацията, каза Велев. 
За бизнесът е важно да знае следващото управление ще променя ли данъчния модел и ще работи ли за бързо влизане на 
България в ОИСР, Шенген и Еврозоната. 
Особено важно е да знаем, каква е готовността на бъдещото управление за справяне с цъкащата бомба на социалното 
напрежение, заяви Радосвет Радев, председател на БСК. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Румен Радев ще бъде домакин на среща на върха на инициативата „Три морета“ 
Президентът Румен Радев ще бъде домакин на шестата среща на върха на регионалната инициатива „Три морета“.  
В нея ще се включат държавните глави на още девет страни от Европейския съюз.  
Ще участва и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.  
В рамките на международното събитие под председателството на София ще се проведе бизнес форум с над 400 
представители на български и чужди компании. 
В рамките на срещата на върха на инициативата „Три морета“, президентът Румен Радев ще има двустранни срещи с 
колегите си от Латвия, Гърция, Словения и Германия. 
 
√ Президентът: Инвестиционният фонд на "Три морета" е доказал ефективността си  
Президентът Румен Радев е разговарял с председателя на Надзорния съвет на Инвестиционния фонд към Инициативата 
"Три морета" Беата Дашинска-Музичка, съобщава пресцентътърът на държавния глава. 
Срещата е в рамките на българското домакинство на регионалната инициатива. 
Радев е подчертал, че фондът към "Три морета" е доказал ефективността си чрез първите си инвестиции в секторите 
енергетика, транспорт и дигитализация. 
Високата добавена стойност е основен приоритет при избора на проекти, за да се привличат повече инвестиции, изтъкна 
президентът. 
 
√ Ново заседание на обществения съвет към министъра на финансите  
Общественият съвет към министъра на финансите Асен Василев ще заседава отново - основната тема ще бъде 
инвестирането на парите от данъкоплатците. 
Акцент ще бъдат и инвестициите в инфраструктурни проекти, както и парите за общините. 
Преди седмица Василев представи разходната част от бюджета и обяви, че около 1,5 млрд. лева от бюджета могат да бъдат 
пренасочени, което ще бъде фокусът на подготвяната актуализация. 
 
√ Министър Кацаров представя план за справяне с Covid-19  
Служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров ще представи днес план за справяне с Covid-19. 
Представянето беше отложено от вторник за днес. 
Документът е разработен заради очакваната нова вълна на разпространение на коронавируса през есента, вероятно към 
края на септември, според специалисти. 
Прогнозата е за преобладаващи случаи с делта щам на корона вирус, по-известен като индийски щам. 
 
√ Проф. Темелков: План за действие при екстремни Covid условия трябваше да има по-рано 
Интервю на Георги Марков с проф. Атанас Темелков в предаването ''Нещо повече'' 
"План за действие при екстремни Covid условия трябваше да бъде подготвен от Министерството на здравеопазването по-
рано". Това каза пред БНР проф. Атанас Темелков, анестезиолог, работил на първа линия.  
По думите му подготвеният от МЗ документ идва много навреме, но в изготвянето му трябва да има по-голямо участие на 
имунолози, вирусолози и инфекционисти. 
Проф. Темелков изказа мнение, че в началото на пандемията повече политиците са определяли поведението на здравната 
система, а не са били чути експертите. Според него и ролята на личните лекари е била много неглижирана в първите 
месеци на Covid пандемията. 
"Миенето на ръце и дистанцията са елементарни, но много важни неща, за да бъде профилактирана каквато и да е 
инфекция", подчерта медикът.  
Според проф. Темелков планирането на "бъдещи мероприятия" е много важно, а засега убягва на управляващите: 
"Най-вероятно при броя на ваксините, които бяха закупени, не е имало предварителен план коя ваксина кога и как ще 
помогне. Закупиха се огромен брой ваксини на "АстраЗенека", които сега не са желани". 
Интервюто на Георги Марков с проф. Атанас Темелков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  

https://bnr.bg/post/101494960/prof-temelkov-plan-za-deistvie-pri-ekstremni-covid-uslovia-trabvashe-da-ima-po-rano
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√ Започва приемът на документи по новия дизайн на мярката „60 на 40“ 
Започва приемът на документи по новия дизайн на мярката „60 на 40“, съобщиха от Агенцията по заетостта. 
Вече беше взето решение, че изплащането на средства за запазване заетостта на работници и служители след периода на 
извънредното положение ще продължи и за месеците юни и юли. 
Подпомагат се предприятията от сектори, в които средномесечните приходи от продажби през 2020-а година са намалели 
в сравнение с 2019-а. 
Подкрепата по мярката за новия етап вече ще се определя на базата на осигурителния доход на работещите за април 2021 
година. Тя се запазва в размер на 60 процента от дохода и осигурителните вноски на всеки зает в предприятие, чийто 
приходи от продажби са намалели с не по малко от 40 на сто през месеца, през който ще се предоставя подкрепата спрямо 
същият месец от 2019 година. 
Финансова подкрепа в размер на 50 процента се предоставя за запазване на заетостта на работещите в предприятията, 
чийто приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по малко от 30 на сто. 
Подаването на документите ще става само в рамките на месеца следващ изтеклия месец, за който се кандидатства. 
Работодателите, които желаят да получат подкрепа и за юни и за юли ще могат да кандидатстват последователно, 
ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи за двата месеца. 
Заявленията и документите за изплащане на средства по мярката се подават в дирекциите „Бюро по труда“, обслужващи 
територията на мястото на работа на работниците и служителите. Те могат да се подават и по електронен път чрез 
системата за сигурно електронно връчване или да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор. 
Правителството отпусна близо 236 милиона лева по Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 
финансиране на предприятията, засегнати от пандемията. 
 
√ Лек спад на месечна база на обявите за работа през юни  
Предлаганите работни места през последния месец намаляват, но броят им расте с близо 70 на сто за една година, показват 
данните от анализ на една от най-големите платформи за оферти у нас. 
Обявите за работа през юни намаляват с четири процента в сравнение с предходния месец. Тогава ежемесечният анализ 
на пазара на труда отчете рекорден брой нови предложения. 
Общият брой на обявите за работа през юни надхвърля 50 000 като е нараснал с близо две трети в сравнение със същия 
период на миналата година. 
За първи път от началото на годината има спад на новите предложения в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“. Те са 
намалели с 13 процента спрямо месец май. В останалите сектори с отчетен спад през юни са „Търговия и продажби“, 
„Маркетинг и реклама“ и „Производство“. 
В администрацията, IT сектора и транспорта има ръст между два и четири процента. 
При сравнение за една година назад ръст на предложенията за работа има във всички сектори, някъде дори двуцифрен 
или трицифрен. 
 
√ Агенцията за инвестиции отчита 20% ръст на заявленията  
За месец и половина Българската агенция за инвестиции отчита 20 % ръст на заявленията за нови инвестиции. Това заяви 
в Пловдив изпълнителният директор Стамен Янев. 
Припомняме, че той беше освободен от поста миналата година и възстановен през май от служебния кабинет. 
Янев присъства на започването на строителството в града на нова производствена база за 20 милиона лева на една от най-
големите фирми в света за електронна медицинска апаратура. 
"Очаква се през 2023 година, когато приключи строителството на новата фабрика, да бъдат осигурени над 500 работни 
места. Медицинската апаратура, произвеждана от фирмата, се изнася в над 100 държави. 
Стамен Янев обями, че скоро се очакват данните от ревизията, започнала в агенцията. Според него предходният екип е 
стопирал определени проекти: "Да се даде преимущество на други инвестиции, които не кореспондират с желанието ни 
да има иновативни компании в страната. 
 
√ Нина Дюлгерова: Сближаване е ключовата дума в "Три морета" 
Интервю на Георги Марков с проф. Нина Дюлгерова и репортаж на Силвия Петрова в предаването ''Нещо повече'' 
"Три морета" е политическа инициатива на страни от ЕС, но всъщност има инвестиционно-финансов модел, ориентиран 
към намиране на проекти за реализацията на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктура. Сближаването е 
ключова дума в тази инициатива". Това обясни пред БНР експертът по международни отношения проф. Нина Дюлгерова 
във връзка със започващата на 8 юли среща на 12-те държави от инициативата, плюс Гърция, на която домакин е София и 
президентът Румен Радев. 
"През годините инициативата "Три морета" по различен начин се активира - с различни цели, но като основа е ориентирана 
към територията между Балтийско и Черно море, а после се разширява и в посока Адриатическо море. Ако се появи и 
Гърция като бъдещ член на тази инициатива, можем да говорим за четири морета - като добавим и Егейско. Което 
означава, че се прави опит за сплотяване на обществата на тази територия", коментира още експертът. 
По думите на експерта политиката винаги е представителна извадка на икономическите интереси: 
"Предполага се, че тази среща е представителна извадка на една поредица от срещи от 2015-а година, след това през 2017-
а година се актуализира с представителство и срещи на различно ниво и на различни места. Политиката е определяща и 
си мисля, че може да се приеме като поредна стъпка към сътрудничество, а не към конфронтация. Което е лъч надежда, 

https://bnr.bg/horizont/post/101481166/radev-nauchnata-i-obrazovatelna-svarzanost-sred-prioritetite-na-sreshtata-na-tri-moreta
https://bnr.bg/horizont/post/101481166/radev-nauchnata-i-obrazovatelna-svarzanost-sred-prioritetite-na-sreshtata-na-tri-moreta
https://bnr.bg/horizont/post/101480629/prof-dulgerova
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че работейки съвместно в тези области - транспорт, енергетика и цифрова сфера - ще се преодолее конфронтацията. 
Надявам се това да е една от възможностите да се осъществи".  
На 8 и 9 юли София е домакин на Срещата на върха на инициативата "Три морета" 
Интервюто на Георги Марков с проф. Нина Дюлгерова и репортаж на Силвия Петрова в предаването "Нещо повече" 
можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Весела Чернева: Инициативата „Три морета“ цели да уплътни посоката север - юг в Европа 
Интервю на Силвия Великова с Весела Чернева 
Инициативата „Три морета“ е базирана върху идеята да се изгради инфраструктурата в посока север - юг в Европа, посочи 
в интервю за БНР директорът на софийския офис на Европейски съвет за външна политика Весела Чернева преди началото 
на форума, чийто домакин е България. 
Ако погледнем картата, ще видим, че основните артерии вървят в посока изток – запад и това е така заради догонващото 
развитие на Източна Европа, но поизостава посоката север – юг, изтъкна Чернева. 
Философията на инициативата е как от балтийските страни можем да стигнем до България, или как от Балтийско до Черно 
море може да има пренос на товари или дигитална свързаност например, обясни тя. 
Да се уплътни, да се заздрави инфраструктурата север – юг в Европа са дългосрочни цели на „Три морета“, уточни Чернева. 
В момента това е просто ежегодна сбирка на страни, които смятат този въпрос за важен, допълни тя. 
Форумът „Три морета“ започва през 2016 г., иницииран от Полша и Хърватия, но за мнозина тогава отзад се вижда сянката 
на Тръмп, поради което е имало и въпросителни около нея, но с времето става ясно, че тя запълва една липса, подчерта 
Весела Чернева. 
Инициативата набира инвестиционен фонд, който към момента възлиза на 1 милиард евро, страната ни е внесла 20 
милиона. 
„Става дума за реални пари и до голяма степен ще става дума за интересите на компаниите от този голям източно-
европейски регион.“ 
Не само за Брюксел, но и за нас, българите, основният въпрос е до каква степен следващото българско правителство ще е 
реформаторско или ще възпроизведе стария корупционен модел, коментира още Весела Чернева. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ ЕК прогнозира по-висока инфлация и ръст на БВП от 4,6% в България  
Инфлацията в България ще се ускори от 1,2 процента през миналата на 1,9 през тази и 2,5 през следващата година, 
прогнозират от Европейската комисия. Определящо за тази тенденция ще е очакваното покачване на цените на горивата 
и на електроенергията. 
В лятната си икономическа прогноза за Евросъюза Комисията предвижда висок темп на възстановяване на българската 
икономика от пандемията. През 2021 година се очаква брутният вътрешен продукт да нарасне с 4,6 на сто. Това е повече 
от 1% над предишната прогноза на Брюксел. 
Двигател на растежа ще са потреблението на домакинствата и търсенето за български износни стоки в чужбина. 
Като риск в прогнозата се посочва относително бавната ваксинация срещу Covid-19 в България, която може да наложи 
периодични локдауни у нас. 
През следващата година страната ни ще разчита на Плана за възстановяване и устойчивост - реализацията му ще поддържа 
инвестициите. Прогнозата на Еврокомисията за 2022-а е българската икономика да нарасне с 4,1 на сто. 
 
√ ЕК увеличи рязко прогнозата за икономическия ръст на еврозоната  
Европейската комисия увеличи рязко прогнозата си за икономически ръст на еврозоната през тази година - от 4,3 на 4,8 на 
сто от брутния вътрешен продукт. 
4,8 на сто растеж е и прогнозата за икономиката на целия Европейски съюз, след 6-процентния спад от миналата година. 
От Брюксел обясниха оптимизма си с „ефективната стратегия за сдържане на вируса и напредъка във ваксинационната 
кампания“, позволили на европейските страни да „отворят“ икономиките си. 
 
√ Има страни-членки, които все още не са свързали системите си с дигиталния сертификат  
Има страни-членки, които все още не са свързали системите си с дигиталния сертификат - това подчерта евродепутатката 
от "Обнови Европа" Софи ин'т Велд по време на дебат в Европейския парламент, посветен на неговото действие. Тя 
определи съществуващата ситуация като "спагети от национални правила". 
Сертификатът трябваше да има една и съща характеристика в страните-членки, но виждаме, че има различни практики, 
подчерта евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Хуан Фернандо Лопес Агилар. Като 
пример той даде факта, че когато децата пътуват с родителите си, се нуждаят от тестове, които не са безплатни.  На същата 
позиция бе и Софи ин'т Велд: 
„Проблемът е, че няколко седмици след като страните-членки приеха общ подход и ние си казахме: "Това е чудесно, сега 
хората наистина ще могат да пътуват", мастилото върху него едва беше изсъхнало и всяка от тях пое по свой път. Сега 
отново се оправяме с нещо като спагети от национални правила“. 
Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс призна, че все още има техническа работа, която трябва да се свърши. 
До този момент в ЕС са издадени 200 млн. сертификати, но все още не всички страни-членки издават от трите типа - 
ваксинационен, отрицателен тест и наличие на антитела, допълни еврокомисар Рейндерс. 
 

https://bnr.bg/post/101495017/na-8-i-9-uli-sofia-e-domakin-na-sreshtata-na-varha-na-iniciativata-tri-moreta
https://bnr.bg/post/101494997/nina-dulgerova-sblijavaneto-e-kluchova-duma-v-tazi-iniciativa-tri-moreta
https://bnr.bg/post/101495118/rumen-radev-shte-bade-domakin-na-sreshta-na-varha-na-iniciativata-tri-moreta
https://bnr.bg/post/101495082/prezidentat-investicionniat-fond-na-tri-moreta-e-dokazal-efektivnostta-si
https://bnr.bg/post/101495121/vesela-cherneva
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√ Парламентът на Швеция върна Стефан Льовен за премиер 
Шведският парламент възстанови на премиерския пост социалдемократа Стефан Льовен, само седмици след като 
го отстрани с вот на недоверие. 
Новата номинация на Льовен беше одобрена от 116 депутати, като 173-ма бяха против и 60 се въздържаха. 
Съгласно шведската система премиерската номинация се отхвърля само ако срещу нея гласуват поне половината депутати. 
 
√ Китай втърдява забраната за криптовалутите 
Китайската централна банка предупреди компаниите да не подпомагат бизнеса, свързан с криптовалути, след като 
трезорът затвори софтуерна фирма поради подозрения за участие в транзакции с цифрова валута, предаде АФП. 
През последните месеци Пекин насочи вниманието си към криптовалутата, тъй като разширява регулаторните си мерки 
срещу технологичния сектор. 
Търговията с криптовалути е забранена в Китай, а наскоро властите затвориха „мини за копаене“ на биткойни и 
предупредиха банките да спрат свързани с цифровите валути сделки. 
Във вторник офис на централната банка в Пекин разпореди закриването на софтуерната компания Beijing Qudao Cultural 
Development, защото била участвала в предоставянето на софтуерни услуги за транзакции с криптовалута. 
Този ход беше необходим "за предотвратяване и контрол на риска от спекулации при транзакции с виртуална валута и 
защита на безопасността на публичните активи", се казва в изявление. 
Банката също така предупреди организациите да "не предоставят помещения, търговски дисплей, реклама ... и други 
услуги за бизнес дейности, свързани с криптовалута". 
Финансовите и разплащателните институции са инструктирани да не предоставят услуги, свързани с криптовалута, на 
клиентите. 
Съобщението се появява малко след като провинции, включително Съчуан, Вътрешна Монголия и Цинхай, спряха 
криптовалутите - карайки „миньорите“ да търсят бази в чужбина - и след по-ранно предупреждение за банки и 
разплащателен гигант да спрат транзакциите, свързани с криптовалути. 
Миналия месец биткойнът се срина след забраната за добив от страна на Китай в югозападната част на Съчуан. 
В Китай е в ход широкообхватно репресивно регулиране на неговия финансово-технологичен сектор, чиито най-големи 
играчи - включително Alibaba и Tencent - бяха наказани с големи глоби, след като бяха обвинени в монополистични 
практики. 
 
√ Президентът на Хаити е убит при нападение в дома му, обявено е военно положение  
Президентът на Хаити Жовенел Моиз беше убит при нападение в дома му в Порт-о-Пренс вчера рано сутринта. Атаката е 
извършена от група въоръжени мъже, съобщи премиерът на преходното правителство Клод Джоузеф, който сега е начело 
на страната. 
При нападението е ранена и първата дама Мартин Моиз. Тя е откарана в болница. По думите на Джоузеф покушението 
срещу президента е извършен от чужденци, които са говорили на английски и испански. 
Жовенел Моиз управляваше най-бедната държава в региона с указ, след като изборите през 2018 година бяха забавени 
заради публични диспути, в това число и за това кога свършва мандатът му. 
Освен политическата криза през последните месеци в Хаити зачестиха отвличанията с цел подкуп, което дава сигнал за 
растящото влияние на въоръжени гангстерски групировки. Срещу Жовенел Моиз имаше масови критики сред населението, 
че незаконно заема постът президент. Освен президентски, парламентарни и местни избори, Хаити трябваше да проведе 
през септември и конституционен референдум, който два пъти беше отлаган заради пандемията. 
Предложената конституционна реформа целеше засилване на правомощията на изпълнителната власт и среща огромна 
съпротива сред опозиционните партии и граждански организации. 
В изявление американският президент Джо Байдън заклейми „ужасния акт“ и отправи пожелания за възстановяване на 
първата дама на Хаити. 
Съединените щати изказват съболезнования на народа на Хаити, каза още Байдън като допълни, че САЩ са готови да 
помогнат с продължаващите си действия за безопасността и сигурността в страната.  
По-рано от Белия дом заявиха, че Съединените щати са готови да помогнат при евентуално разследване. 
Прессекретарят Джен Саки описа случилото се като „ужасяващо нападение“ и „трагична атака“. 
„Ние ще помогнем по всякакъв възможен начин на народа на Хаити, на правителството на Хаити ако има разследване“, 
каза още Саки. 
На страницата си в интернет американското посолство в Порт-о-Пренс съобщи, че затваря врати до второ нареждане и 
призова гражданите да избягват пътуване в района. 
Междувременно премиерът на Хаити Клод Жозеф обяви, че правителството е взело решение да въведе военно положение 
на територията на страната след убийството на президента Жовенел Мойс. 
„След извънредното заседание на правителството ние решихме да обявим военно положение на територията на цялата 
страна”, заяви Жозеф в ефира на държавната телевизия. По информация на АФП това дава повече правомощия на 
изпълнителната власт. 
Доминиканската република обяви, че затваря "незабавно" 380-километровата си граница с Хаити на остров Еспаньола. 
 
БНТ 
 
√ Експерти за целите и приоритетите на инициативата "Три морета"  

https://bnr.bg/horizont/post/101490120/shvedskiat-premier-podade-ostavka
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Среща на върха на инициативата "Три морета" в София. Домакин на двудневното събитие е президентът Румен Радев. Той 
ще приветства 12 свои колеги от европейски държави между Адриатическо, Балтийско и Черно море, както и делегация от 
САЩ. 
Инициативата служи като платформа за активно икономическо и инвестиционно партньорство и инструмент за привличане 
на инвестиции към Централна и Източна Европа в транспортната, енергийната и дигиталната инфраструктура. 
През юли 2017 г. основният подтик на Tриморието беше даден от Тръмп, който тогава при своето първо посещение в 
европейска държава - това беше Полша, той произнесе една историческа реч, припомни в "Денят започва" журналистът 
Огнян Дъскарев. 
"В тази реч бившият американски президент призовава да се цени свободата. Предлага нещо много практическо, като 
той даде подтиг на това Tриморие и обеща 1 млрд. долара, като основният капитал на Tриморието трябваше да 
бъде 5 млрд. долара и Тръмп тогава ми направо силно впечатление, че спомена България поименно още юли 2017 г., 
като предложи на нашата страна втечнен американски газ, за да се отърве от руската енергийна независимост - 
това е основното нещо на Триморието, което не знам защо не се афишира, би трябвало", каза Дъскарев. 
По думите на журналиста при управлението на Байдър САЩ са отстъпили донякъде от това, защото Байдън отмени 
санкциите срещу "Северен поток" 2, който се поддържа и от Германия. За мен е необяснимо защо сегашното американско 
управление отмени тези санкции, като през февруари тази година държавният секретар Блинкен изрично каза, че те ще 
продължат, дори ще се разширят срещу Русия във връзка със "Северен поток 2". Байдън изненадващо ги отмени и за мен 
това е отстъпление от Tриморието, така че не знам доколко е мотивирана Америка да подкрепя Триморието. 
По думите на вицепрезидента на Атлантическия клуб Елена Поптодорова присъствието на една "много мощна 
американска група - те са може би 4 делегации" показва заинтересуваността. 
"Имаме една много силна - 13-членна делегация на парламента - винаги двупартийна, отделно от Атлантическия 
съвет и всички тези хора, а и бизнесът, гигантите в дигиталната сфера са тук у нас, те са част от тези 400 бизнеса, 
които ще участват днес и утре", каза Поптодорова. 
Вижте още във видеото. 
Днес можете да гледате специалното студио на БНТ, посветено на инициативата "Три морета". Гости на Поли 
Златарева ще бъдат водещи анализатори. Предаването започва в 13.00 часа и до 15.30 часа в него ще можете да 
видите на живо и началото на бизнес форума в рамките на инициативата. 
 
√ МС предложи полк. Венелин Венев да оглави военното разузнаване  
Правителството предлага полковник Венелин Венев да бъде назначен на длъжността "Директор на Служба "Военно 
разузнаване” и да бъде удостоен с виеше офицерско звание "бригаден генерал“. 
Министерският съвет прие също решение за предложение до президента на Република България за издаване на указ, с 
който да освободи генерал-майор Иван Лалов от длъжността "Заместник-командващ на Съвместното командване на 
силите“ и от военна служба, считано от 9 август, поради навършване на пределната възраст за притежаваното военно 
звание. 
 
√ Стефан Янев: Трябва да бъде формирано стабилно правителство  
Трябва да бъде формирано стабилно правителство, което да взима важни решения. Това заяви служебният премиер 
Стефан Янев на последното заседание на Министерски съвет преди изборите. 
Янев допълни, че в основата на бъдещото управление трябва да бъде икономическата доминанта. Той отправи призив към 
политическите партии да чуят гласа на хората и да имплементират идеите на хората за развитието на страната. 
"Само с общи усилия ще бъдем в състояние да възстановим икономически държавата, за да може всички социални 
системи да работят в интерес на гражданите. В тази връзка - изборите са фундаментът на демократичния процес. 
Онзи момент, в който отговорността от хората идва към всички нас, така че всички ние, като гражданско общество, 
власт и медии да работим отговорно, за да имаме просперираща България с бъдеще", заяви служебният премиер. 
Стефан Янев се обърна и към българските граждани да бъдат активни и свободно и отговорно да упражнят правото си на 
глас. 
"Благодаря на МВР, другите правоохранителни органи и институции, ангажирани с подготовката на изборите, които 
и в момента работят всеотдайно, за да предотвратят тези грозни явления - купен и корпоративен вот. Техните 
усилия вече дават резултати. В крайна сметка нашият основен приоритет като служебно правителство е 
резултатите от изборния процес да кореспондират с настроенията на българските граждани и новият Парламент 
да отразява резултатите от изборите", допълни Янев. 
Той заяви, че целта е следващият Парламент да бъде едновременно ефективен и да отразява елеторалната тежест. 
"Призовавам и политическите партии, и коалициите да бъдат отговорни, да загърбят популизма и PR акциите, да 
подходят отговорно, защото се опасявам, че предстоят трудни времена", каза служебният премиер Стефан Янев. 
 
√ Министър Петков: Новият Надзорен съвет на ББР е вписан  
На брифинг в Министерския съвет икономическият министър Кирил Петков обяви, че новият Надзорен съвет на ББР вече 
е вписан и функционира. Едно от първите открития на надзора е, че част от заплатите на служители в ББР са стигали 60 000 
лв. месечно. 
Вписването на новия надзор става възможно, след като старият е отказал да обжалва решението трети път. 
Петков обяви още, че се отпускат още 106 млн. лв. за подкрепа на МСП-та. Така общата сума става 184 млн. лв. Одобрени 
са 3694 предприятия. 

https://bntnews.bg/news/eksperti-za-celite-i-prioritetite-na-iniciativata-tri-moreta-1161677news.html
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√ Кузманов: Сметната палата идва на проверка в Министерството на спорта  
Сметната палата идва на проверка в Министерството на спорта. Това заяви служебният министър на спорта 
Андрей Кузманов на пресконференция. 
Той запозна медиите с обществените проверки за физкултурни салони. 
„Това са си нормални проверки, защото Министерството е на държавата, а тя трябва да е гарантирана. Вчера внесохме 
стратегията за младежта 2030. Министерството на финансите малко ни забави, но тъй като е доста обемен материалът, 
следващата седмица ще бъде решена тази програма. Сега, по втората точка, загатнахме за едни проверки, които правим. 
Става въпрос за обществени проверки за физкултурни салони, която с решение на Министерски съвет от втори месец 2021 
г., в което се отпускат 25 млн. за изграждане, реконструкция на физкултурни салони в Република България“, сподели 
Кузманов. 
„Странното, на което се натъкнахме – резултатите малко по-късно ще бъдат обявени от компетентните органи. От вчера 
получихме писмо за Сметната палата, от днес или от утре тя идва тук на проверка. Фирмите, които участват в изграждането 
на тези физкултурни салони – голяма част от тях, 14, станаха 17, а впоследствие 26, са сключени в месец декември. Важното 
в този момент са фирмите – ДЗД Мадан Спорт, Златоград, участват Енчев Група ЕОД и архитектурно студио Бояна ЕОД – 
следващото ДЗД Физкултура спорт, същите участници. ДЗЗД Физкултура за Пловдив, същите участници, ДЗЗД Физкултурни 
салони 2020, същите участници. ДЗЗД Физкултурни дейности, същите участници. ДЗЗД Спортно бъдеще, същите, ДЗЗД 
Асеновград спорт, същите участници. Като заключение, като цифри да Ви кажа – обща стойност на всички 21 млн. лв. 
Парите са отпуснати с решение от 28.02.2020 г. Другото обезпокоително в цялата тази история е следното – повечето от 
тези договори са подписани декември. 1-29 декември са подписани 26 договора, което някъде в пространството някой 
беше казал, че „за да не се върнат парите на държавата“. Аз мисля, че е по-добре да се върнат на държавата“. 
„Всичките договори са изплатени на 100%, а не поетапно. При 100%-во изплащане има такава клауза, но тя трябва да бъде 
обезпечена със 100%-ва банкова гаранция. Преди три дни всякакви договори могат да бъдат обезпечени със 
застрахователна полица. Същият ден, в който е подписван даден договор, е подписван и анекс към него. Това, което сме 
успели да направим, изпратихме писмо до всички тези фирми, като трябваше да получим до първи този месец отговор. 
Обществената поръчка трае между 30 и 40 дни, тя е в ход. Физкултурен салон средно училище „Пайсий“ Мадан – 
необходимо е изграждане на подпорна стена и т.н. В договорите и анексите към тях, строителството може да започне само 
когато има виза, скица, което във времето може да продължи един месец или пет години. Има обекти в държавата, които 
не започват да работят с години. Различни са нещата, някои от фирмите има за лекоатлетически писти. Седем договора 
имат едни и същи лица. Един и същи човек с двете си фирми прави трета фирма. Анексът в същия ден обезсмисля тази 
застраховка. Ако договорът е останал така, държавата е щяла да си получи парите“, продължи Кузманов. 
Служебният министър на спорта заяви, че не е получил нито един договор за инвестиционна фирма. „Миналият път 
говорихме за „Червено знаме“, за ЦСКА, за футболни отбори. За „Червено знаме“ – трябва много голям инвеститор, знаете 
в каква разруха е цялото това нещо. В интерес на истината, в един момент се стига до пари. Да, развива го професионалният 
спорт и нямаме никакви забележки засега от федерациите. Има някои федерации, които идват, не са обезпечени, на които 
в момента правим всичко възможно да ги обезпечим максимално, но това не е процес на корупция. В момента при мен 
няма нито един договор за инвестиционна програма, няма нито един ред. Имам, освен тези физкултурни салони, много 
обекти са в процес на правене – говорихме с общината в Стара Загора за изграждането на затворена лекоатлетическа 
писта“. 
„Това е грижа на Олимпийския комитет – те могат да ви кажат по-подробно за пътуването и прочие. Държавата много 
отпуска на един олимпиец, за да си проведе подготовката, да вземе квота и да отиде на Олимпиада. Малко е плаваща тази 
статистика, защото се променят лагерите, например покрай коронавируса. А относно пребиваването на Олимпийските 
игри, това е въпрос към комитета. Преразпределят се, доколкото знам, към други федерации или ако има нужда за 
домакинство. В интерес на истината, откакто сме тук помогнахме на 3-4 федерации, които не са получили нищо – аз не го 
приемам като корупция това нещо“. 
На въпрос за Българския спортен тотализатор (БСТ) и дали ще има уволнения в ръководството след разкритите загуби в 
продължение на три години, той отвърна: „В Тотото проверката продължава, някои казаха, че уволняваме, до момента 
няма нито един уволнение. Докато не се докаже с документи нещо, не просто да говорим, никой няма да бъде уволнен. 
Тотото е предадено на компетентни органи и се прави проверка, продължава да работи правилно. Въобще не стои 
въпросът да работи. Ако въпросът Ви е защо спряхме фирма Декарт, и ако не беше „Магнитски“, ние нямаше да го спрем 
– питам, защо този някой продължава да работи с Декарт при положение, че неговият началник се бори с корупция и 
българската прокуратура повдига 18 обвинения на г-н Божков. И защо трябваше от САЩ да дойде сигнал да спрем 
корупция, и с решение на МС от 4 юни спряхме. Това не пречи на Тотото да продължи да работи, там работят 
професионалисти. Хората се справят, след тези проверки, естествено тези, които не са се справили, ще бъдат освободени. 
Първо, обемът на материалите е доста голям, второ – това не зависи от нас. Февруари месец Министерството на финансите 
задължава всички хазартни играчи да превеждат информация по сървър към НАП и им дава четиримесечен гратисен 
период – трети месец Тотото не дава информация на сървъра“, сподели още Кузманов. 
„За „Колодрума“ има подписан договор, споразумение, концесия, не съм сигурен, каквото и да ви кажа няма да бъде 
конкретно. Вчера получихме писмо, днес или утре ще влезнат хората да проверяват Министерството. Безпартиен съм, ако 
ми предложат като експерт, възможно, но не като условия, единственото е като експерт. Първо, сутринта ме запознаха с 
това нещо, аз не използвам социални медии – първо, ако говорим за някакво обвинение, то не е срещу Александър 
Георгиев, а е срещу клуб „еди кой си“. Разговарях сутринта с него, той ми каза, че до него не е достигнало такова нещо като 
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документ, реално ще има отговор след като мине през съда. Това е практика. Всеки ден има клуб, който е сгрешил или е 
сгрешено срещу него – информацията вътре не е вярна. Умишлено не употребявам имена“. 
На въпрос относно младежките програми, Кузманов коментира: „Това, което сме проверили и продължаваме да 
проверяваме, това е работа на министъра, да си проверява нещата. Да, проверяват се нещата, но тези неща, които 2021 г. 
ви изкарахме като факти, и компетентните органи ще кажат, те ще бъдат проверени, когато им свършат програмите. 
Поетапно се опитваме да проверим някои неща, но чакаме те да дадат своите отчети. На 15 септември свършват 
програмите“, заключи служебният министър на спорта. 
 
√ Откриха маркирани хартиени бюлетини в Харманли  
Нови нарушения във връзка с изборите е установила при проверка полицията в Хасковско. На брифинг вчера от там 
обявиха, че има данни за извършени престъпления при заявяването на гласуване с подвижна секция в две общини. 
Общо около 800 са заявленията в общините Минерални бани и Стамболово. Проверката е установила, че част от хората, 
които се води, че са подали лично заявленията си, не се намират в страната. Други са посочили заболявания, които не им 
пречат да отидат до изборните помещения. 
Целта според полицията е манипулация на вота чрез хартиени бюлетини и избягването на машинното гласуване. 
 
√ Хотелиери: Заетостта е в рамките на 40-55%  
Очаква се този туристически сезон да бъде по-успешен от предходния. За това допринесе облекчаването на мерките, както 
и фактът, че България е в зелената зона по разпространение на COVID-19. Някои от хотелиерите отчитат голям ръст на 
туристите. За сравнение през месец юли миналата година някои от хотелите са били запълнени едва на 30 процента, а сега 
тяхната база е със заетост до 70-80 процента на някои места. 
"Към момента има над 90 процента отворили хотели. Разликата от миналата година е осезаема. Това, че е отворен 
хотел, не значи, че е печеливш към момента и трябва да се види средната цена, на която туристите са тук. Има 
различни оферти – започваме от 36 лева със закуска хотел на първа линия. Преминаваме през 39 евро ол инклузив. И 
може във високия ценови клас да стигнем до 150 евро, където услугата е качествена и добре структурирана. Има 
хотели, които предлагат плаж. Те са предпочитани. Тези, които предлагат паркинг, отново са предпочитани", обясни 
Илин Димитров, председател на Варненската туристическа камара. 
По думите му комплексността на услугата се търси. 
"Сезонът тепърва стартира и заетостта е в рамките на 40-55 процента. Изглежда, че има много туристи, но реално 
заетостта е слаба. Много от хотелите, които не са работили, с цел да привлекат капитал и туристи, са понижили 
цените. Това води до некачествена услуга", подчерта хотелиерът Станислав Стоянов. 
 
√ Има ли риск от бракуване на ваксини - България е използвала едва една трета  
България е използвала едва една трета от получените досега ваксини. Останалите количества залежават в складовете и 
скоро хиляди от тях започват да излизат от срока си на годност. 
Европейската комисия призова държавите членки да ускорят ваксинирането. На фона на този призив, обаче, България 
остава на последно място в Европейския съюз по този показател. У нас напълно имунизираните с по две дози са едва 14 
процента, а тези с по една доза са само 16 процента от населението. 
При толкова слаб интерес - какво ще стане с негодните дози ваксини? 
Интересът към ваксините наистина намалява притеснително - от 88 дни не е имало над 15 000 души в един ден, които да 
пожелаят да си сложат първа доза, а от 24 дни общо поставените дози на ден не са надминавали 20 000. 
Въпреки това бракувани ваксини заради изтекъл срок на годност до този момент няма - това уверяват здравните власти. В 
края на юли изтича годността на почти 25 хиляди дози на "Астра Зенека" и 600 на "Пфайзер". Тепърва обаче количествата 
ще се увеличават и то значително. 
Какво може да направим, за да предотвратим изхвърлянето на ваксини - да ги използваме или да ги предоставим на друг. 
До този момент сме получили близо 5 милиона дози, а сме използвали под два милиона. Преговорите за дарение на 
ваксини с Европейската комисия, производителите и заинтересованите трети държави не са приключили все още. 
"Ето сега. Годността на "Астра Зенека" – до 30 юни. Поради липса на интерес - бракувана", заяви 
общопрактикуващият лекар д-р Виделина Моллова. 
Практиката на д-р Виделина Моллова е в Русе. Това е първият флакон, който се налага да унищожи. 
"Да не го оползотвориш просто е голяма загуба. В бланките, с които ги вземаме, на всяка ваксина е упоменат срокът 
на годност", допълни д-р Виделина Моллова. 
Все повече лекари ще попадат в тази ситуация. Едва 38% от получените ваксини на "Астра Зенека" са използвани до този 
момент. 
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По наши изчисления са поставени под половин милион дози. 
 

 
 
По данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията доставените ваксини на "Астра Зенека" у 
нас са над милион и двеста хиляди. 
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Близо половината от това количество - над 400 000 хиляди, са пристигнали още през февруари и март. Срокът, в който 
могат да се съхраняват в хладилник, е 6 месеца. 
 

 
 
За опасността да бракуваме ваксини вчера по БНТ предупреди и бившият председател на Ваксинационния щаб. 
"Това е просто недопустимо. При наличието на тези ваксини, при наличието на условия, които сме създали за 
населението, ние да бракуваме ваксини", поясни вчера проф. Красимир Гигов от Обществения ваксинационен съвет. 
От Министерството на здравеопазването казват, че до момента няма ваксини с изтекъл срок на годност. 
В края на юли обаче изтича годността на над 24 000 дози на "Астра Зенека" и почти 600 на "Пфайзер". Според здравните 
власти те ще бъдат използвани навреме. 
 

 
 
Каква е тенденцията обаче според данните от информационния портал - първите шест дни на юни са поставени над 22 000 
дози "Астра Зенека", докато първите 6 дни на юли - под 1300 дози. 
На колко дози срокът на годност изтича през август от здравното министерство все още не са готови с изчисленията. 
Според нова заповед на здравния министър ваксинирани служители може да не носят маски на работните си места. Това 
ще става по преценка на работодателите. Заповедта влиза в сила от утре. 
 
√ Димитър Цанчев е избран за посланик на ЕС в Израел  
Върховният представител по въпросите на сигурността и външните работи Жозеп Борел обяви днес назначението на 
посланика на Република България към Европейския съюз Димитър Цанчев за ръководител на Делегацията на Евросъюза в 
Израел. 
Димитър Цанчев поема мисията от 1 септември тази година. 
 
√ Новият президент на Израел полага клетва  
Новият президент на Израел Исак Херцог полага клетва. 
Преди месец депутатите избраха дългогодишния депутат от израелската Партия на труда и министър в няколко 
правителства за наследник на президента Ривлин. 
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60-годишният Исак Херцог е син на бившия изралески президент Хаим Херцог. При гласуването той надделя над бившата 
учителка и дъщерята на марокански преселници - Мириам Перец. 
 
Икономически живот 
 
√ Със стотици писма на чужди компании с инвестиционни намерения се похвали Петков  
В Министерството на икономиката са изпратени 602 писма от чужди компании с намерение за инвестиции и 
сътрудничество. Очакваме в скоро време писмата да станат реални сделки. 
Това заяви на брифинг министърът на икономиката Кирил Петков във връзка с резултатите от съревнованието на 
икономическите съветници в Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на България в цял свят. Министър 
Петков изтъкна, че това са писма само за последните 5 седмици. Той поясни, че 129 писма са с директни намерения за 
инвестиции, 218 са с интерес за инвестиции, а 255 са за сътрудничество и благодарности. 
Стана ясно и за европейска компания, която иска да отвори завод за електромобили в България. Министърът анонсира 
това преди дни, а днес уточни, че в събота ще бъде подписан договор с компанията и тогава ще стане ясно името й. 
Инвестицията е на стойност 140 млн. евро, като инвеститорът вече е харесал терен и той е извън София. 
“Не става дума само за асемблиране на автомобили у нас. Голяма част от добавената стойност в автомобилите ще бъде 
закупена от български фирми от автомобилния клъстер”, съобщи Петков. 
Мнистърът на икономиката подчерта, че няма търговска  служба зад граница без писмо за намерение. „Идеята ни за това 
състезание беше да се мотивира, да има конкурентен принцип и най-добрите да бъдат отличени“, поясни той. И допълни, 
че най-много писма има от Великобритания, САЩ и Германия. 
По негови думи става въпрос за кореспонденция подписана от чужди фирми, които имат интерес да инвестират в България. 
Те са в сферата на производство на медицински изделия, системи за улавяне на въглероден двуокис, решения за 
съхранение на електрическа енергия, високотехнологични фирми произвеждащи изделия в сферата на космическата 
индустрия и др. 
 
√ Актуализация на бюджета: четиво в аванс за бъдещите депутати 
Анализът на Лъчезар Богданов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
Министърът на финансите Асен Василев обяви, че министерството работи по проект за актуализация на бюджета за 
текущата година, а планът е той да бъде представен преди парламентарните избори. Засега е ясно намерението да се 
предложи увеличаване на разходите с между 1 и 1,5 милиарда лева при запазване на размера на бюджетния дефицит, 
което отразява очакванията на министерството за по-добро от заложеното изпълнение на приходите. Заявката беше 
направена в рамките на дискусия на Обществен съвет към министъра на финансите на тема разходи[1] , на която обаче се 
обсъдиха редица структурни разрези в приходната и разходната част на бюджета (виж презентация); те нямат връзка с 
готвената актуализация, а по-скоро могат да послужат за информиран и рационален дебат по средносрочни и дългосрочни 
промени в приоритетите на фискалната политика. 
Извън политическия риск, потенциално възникващ при внасяне на актуализация на бюджет преди формиране на 
управленско мнозинство, такова решение  не може да се разглежда напълно отделно от регулярния бюджетен процес. 
Вече имаме натрупани пропуски в бюджетната процедура – предишното правителство не прие средносрочна бюджетна 
прогноза и макроикономическа прогноза през април. Тези документи отдавна би следвало да са изготвени в министерство 
на финансите и би следвало да бъдат приети от настоящия министерски съвет. Но и без този формален акт те могат да 
бъдат  публикувани за обществено обсъждане – това със сигурност ще постави предлаганите промени с актуализацията в 
контекст. Например, неколкократно министър Василев заявява, че доброто изпълнение на приходите е свързано с 
подобряване на конюнктурата и възстановяване на икономическата активност – това е добра причина да видим една 
актуална прогноза за ключови икономически показатели за 2021 и (поне) 2022 г. 
 

Графика 1: Ръст на данъчните и неданъчните приходи през 2021 г. спрямо 2020 г., към края на месеца (в млрд. лева): 

 
Заб. През април са отчетени 660 млн. лева плащане по концесията за Летище „София“ 

Източник: Министерство на финансите 

https://www.minfin.bg/bg/news/11398
https://ime.bg/bg/articles/aktualizaciya-na-byudjeta-etivo-v-avans-za-bydeshtite-deputati/#_ftn1
https://www.minfin.bg/upload/47935/Budget+Presentation+2021_25.06.2021.pdf
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Заедно с това е важно да се публикува и отчет за изпълнението на бюджета за полугодието. Традиционно пълният доклад 
се одобрява през втората половина на август или първите десет дни на септември, но данните позволяват такъв доклад, 
дори непълен, да бъде изготвен и публично достъпен още в средата на юли. В случая няма никакво съмнение, че идеите 
на министъра на финансите, и в по-широк смисъл – на служебното правителство, трябва да се анализират и оценяват 
именно съобразно последни данни за бюджетните приходи и разходи. 
Към момента достъпните данни потвърждават очакването на министър Василев за преизпълнение на заложените приходи, 
дори то звучи – поне засега – по-скоро консервативно. В приетия бюджет за 2021 г. се предвижда ръст на данъчните и 
неданъчните приходи спрямо 2020 г. от малко под 2,1 млрд. лева. Към края на юни обаче нарастването е вече 3,6 милиарда 
лева – дори до края на годината да няма никакъв ръст, разликата спрямо прогнозата в приетия закон за бюджета е 1,5 
млрд. лева. Но това е слабо вероятно, освен ако не допуснем много по-тежка здравна криза от миналата есен; във всички 
други хипотези приходите ще са по-високи от тези през съответните летни и есенни месеци на 2020 г. Какви още нюанси в 
бюджетното изпълнение си струва да се отбележат: 

• За полугодието нарастването на данъчните и неданъчните приходи спрямо същия период на 2020 г. е 3,6 млрд. 
лева. Логично през първото тримесечие ръстът е значително по-малък – 550 млн. лева – като това се дължи на по-
високата база от предкризисните месеци на 2020 г. През второто  тримесечие увеличението е с 3 млрд. лева, което 
отразява както рязкото свиване на приходите след въвеждането на извънредното положение през 2020 г. – 
особено за месеците април и май, така и получените приходи от първоначалното плащане по концесията за 
Летище „София“ и удължения краен срок за годишното плащане на корпоративния данък. 

• Данъчните приходи в държавния бюджет растат с 32% през април и 31% през май спрямо същите месеци на 2020 
г. Особено силен е този ефект при постъпленията от данък върху добавената стойност, които отбелязват ръст от 
46% и 42%. Нищо шокиращо не бива да търсим в тези данни – достатъчен е дори бегъл преглед на индикаторите 
за потребление, доходи, търговия на дребно и  пътувания за да видим, че увеличението отразява 
възстановяването след драстичния спад през първите месеци на кризата миналата година. 

• За целия период от януари до май данъчните приходи в държавния бюджет се увеличават с 1 934 млн. лева, или 
21%. Основен принос има ръстът в постъпленията от ДДС – 840 млн., от данък върху доходите – 240 млн. лева и от 
социално-осигурителни вноски – над 470 млн. лева. Тези резултати са резултат както на възстановяването на 
заетостта и вътрешното потребление, така и на запазилата се тенденция за нарастване на разходите за труд. 
Допълнителен принос имат и решенията за увеличаване с изпреварващ темп на заплатите в част от публичния 
сектор, както и значителното увеличение на доходите от пенсии заради вдигането на минималната пенсия още от 
януари и месечните добавки. В публикуваните данни все още не можем да видим приходите от корпоративен 
данък – срокът беше изместен за 30 юни, а поне по краткото съобщение на министерството на финансите 
изпълнението е добро. Приходите от такси нарастват с 240 милиона, което вероятно отразява ръст при тол-таксите 
заради активизирането в товарния транспорт. 

• Голямата разлика в бюджетното изпълнение е в разходната страна – за първите пет месеца те са с 26,9% по-високи 
от същия период на 2020 г. Трябва обаче да припомним, че непосредствено след въвеждане на извънредното 
положение част от администрациите спряха (на практика – отложиха) извършването на някои разходи; имаше 
известен период, в който не се провеждаха изобщо процедури по обществени поръчки. Това логично доведе до 
известно задържане на разходите именно през април и май. Но все пак съществените фактори за нарастването на 
разходите са други. Социалните разходи са нараснали с близо 1,8 млрд. лева – с 24,6% спрямо същите месеци на 
2020 г. Това представлява 42% от общото увеличение на разходите в консолидираната програма и е резултат от 
значителното увеличение на минималната пенсия – при това, двукратно – и месечните добавки за пенсионерите. 
Субсидиите – включващи всички мерки за подкрепа на бизнеса, включително 60/40 – са нараснали с 832 млн. лева 
(78% спрямо миналата година), което допринася за още 20% от общото увеличение. Разходите за персонал се 
увеличават с 805 млн. лева (18,5% спрямо миналата година) и добавят още 20% от общия ръст, като това се дължи 
на повишението на заплатите на част от администрацията, на учителите (което беше започнало още преди 
пандемията) и допълнителните възнаграждения на медицинския персонал. 
 

Графика 2: Ръст на приходите от основни източници за периода януари-май 2021 г.  
спрямо същия период на предходната година (в млн. лева): 
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Заб. * През април са отчетени 660 млн. лева плащане по концесията за Летище „София“ 

** Не включва годишната вноска, за която срокът през тази година е 30 юни 
Източник: Министерство на финансите 

 
Поставяйки на дневен ред темата за изменение на бюджета служебното правителство трябва да е наясно, че решението е 
в ръцете на новия парламент. Конституцията ясно казва, че само министерския съвет може да внася промени в бюджетния 
закон, но след инициирането на тази процедура народните представители имат неограничена свобода да променят 
проекта. Казано иначе, министърът на финансите може да има свое виждане за разходните приоритети, но законодателят 
може ги измени както намери за добре. 
 

Графика 3 : Принос нарастването на разходите в консолидирания бюджет на годишна база за периода януари-май: 

 
Източник: Министерство на финансите 

 
В същото време, все още няма да има правителство, подкрепено от мнозинство, което да носи политическа отговорност 
за гласуваните нови параметри в бюджета. Рискът от надпревара в предлагане на популярни разходни инициативи е голям 
– дори само примерите в последните дни от краткия живот на предходното народно събрание го показва. 
[1] В дискусията участва и авторът на този текст 
 
√ Две фирми с 57 млн. лева комисионни от тол системата 
Две фирми, събиращи тол такси и плащания за електронни винетки от името на Агенция „Пътна инфраструктура“ като 
национални доставчици на услуги, са получили 57 млн. лв. от комисионни. Те вземат по 7% от стойността на всяка винетка 
и тол такса. 
Това съобщи в предаването „Студио Хъ“ на телевизия  „7/8“ заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Захари Христов. Става ясно, че бившия ръководител на тол управлението – Олег Асенов, не е могъл да 
отговори на въпроса защо са точно тези две фирми, 
По думите на Христаов, преди 2019 г., когато винетките са били хартиени, отделът, който се е занимавал със 
събираемостта  в АПИ, е бил от 12 души, които са получавали комисионна само от 1,5%. 

https://ime.bg/bg/articles/aktualizaciya-na-byudjeta-etivo-v-avans-za-bydeshtite-deputati/#_ftnref1
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Заместник-министърът казва, че за изграждането и управлението на тол системата са сключени 28 договора. Основният е 
за изграждане на системата за 180 млн.лв. с „Капш Трафик сълюшън“. По-късно в процеса на проектиране и изграждане са 
сключени още 27 отделни договора за 46 млн.лв. за допълнителни дейности. „Седем месеца след сключване на основния 
договор е сключено споразумение с промени на основни елементи по основния договор, но се запазват финансовите 
параметри, като става дума за допълнителни възлагания на дейности“, сочи Христов. Той допълва, че в същото време в тол 
управлението няма звено, което да следи изпълнението на тези договори, както и няма утвърден вътрешен правилник за 
дейността на службата.  
Става ясно още, че е затруднена комуникацията с „Капш“, откъдето не дават информация с колко души екип поддържат 
софтуера на системата, а за това те получават 2 млн.лв. на месец по силата на петгодишен договор. С дружеството има и 4 
споразумения, които са конфиденциални. Едно от тях гласи, че „Капш“, които би трябвало да осигуряват поддръжка,  нямат 
ангажимент да доставят резервни части за тол системата, а е ангажимент на АПИ. „Сега ако един ТИР бутне рамка, никой 
не знае какво ще се прави“, подчертава Христов. 
Христов пита и защо Олег Асенов е изключил 200 км оптична мрежа, заложена в проекта за свързване на граничните 
пунктове и оставя връзката да е през мобилни оператори. „Г-н Асенов не отговори също защо е избран най-скъпият вариант 
на тол системата. В същото време при най-скъпата електронна система има необработени 200 000 нарушения за 70 млн.лв., 
защото се вкарват ръчно“, казва Христов. „Не може да купиш най-скъпата тол система и да имаш 200 хил.необработени 
глоби за 70 млн.лв. Това е парадокс, откъдето и да погледнеш“, отбелязва още зам. мнистърът. 
 
√ Тол системата в България - поредната гнила ябълка в кошницата с проекти 
Към скъпите, но некачествени магистрали, безсмислените газопроводи от типа на “Балкански поток”, ремонта на 
свлачищата по пътищата и на язовирите и възстановяването на културни забележителности, можем да добавим 
и изградената и работеща от началото на 2019 година прословутата тол система в България, чийто икономически ефект се 
оказва пълен провал. 
През първата година от своя живот финансовите приходи от тази система са били 392 млн. лв., и то само от такси за 
електронни винетки. Явно това е границата за самоиздържане на системата и оттук натам приходите е трябвало да се 
повишават, като по спомен от изказванията на някои политически лица те биха достигнали над 1 млрд. лв. Е ДА, ама НЕ. 
Две години и половина след старта на системата нищо от предвижданията не е такова, каквото би трябвало да бъде. 
Подобно на болшинството реализирани проекти в България и този се оказва дълбоко опорочен и неефективен. 
Подробностите за неразбориите в системата бяха оповестени на специална пресконференция, дадена в в МРРБ от 
служебния регионален министър Виолета Комитова и на двамата й заместници Захари Христов и Тодор Анастасов. 
Според първоначалните параметри договорът с австрийския консорциум “Капш трафик солюшънс” ДЗЗД и Агенция пътна 
инфраструктура (АПИ) е бил за 180 млн. лв. Срещу тази сума фирмата изпълнител е трябвало да въведе електронна система 
за платено преминаване през републиканската мрежа на автомобили над 3.5 тона на база изминато разстояние. 
Само седем месеца след сключване на договора, бива сключен анекс, с който “Капш трафик солюшънс” ДЗЗД е освободен 
от извършване на някои скъпи дейности, като изграждане на оптични връзки до най-натоварените гранични контролно-
пропускателни пунктове, дооборудването на по-малко от предвидените 320 контролни рамки, както и изграждането на 
едва 7 от предвидените 30 мобилни “глобяващи офиси”. В допълнение биват променени срокът на договора и начинът на 
плащане. Въпреки променените параметри, цената на договора остава същата. Тоест за по-малко дейности се запазва 
цената. 
През август 2020 г. бива сключен допълнителен договор на стойност малко над 141 млн. лв. за срок от 5 години. Този нов 
договор е за Проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка и надграждане с нови функционалности на 
електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Договорът е възложен по 
познатия вече метод „Ин хаус“, за да бъде избегнато нарушението на закона за обществени поръчки. 
През 2020 г. приходите от тол системата падат с 600 хил. лв. спрямо събраните през 2019 г. 392 млн. лв. До месец май 
2021г. са събрани едва 205 млн. лв., като според министерството трябва да се съберат още 185 млн. лв. за да се каже, че 
системата се самоиздържа. Събраният финансов ресурс е факт, въпреки че към винетните такси през 2020 и 2021 г. имаме 
още две позиции, а именно “маршрутни карти” и “тол декларации”. 
След извършената проверка от служебното правителство биват фиксирани някои фрапиращи констатации. При старта на 
системата са изградени 295 контролни точки (камери). 212 от тях са до 3.5 тона. След проверка е установено, че от тях 
функционират между 30 и 70 камери. Иначе казано едва 25-30% от контролните точки работят. Не по-различно е 
състоянието на работещите контролни точки за товари над 3.5 тона. От 117 контролни точки функционират между 10 и 30 
от тях, или около 20%. Като основна причина за неработещите контролни точки е фактът, че изпълнителят е бил длъжен да 
изгради самообучаващ се софтуер, който да обработва тези контролни точки. Поради факта, че този софтуер не е бил 
изработен и внедрен данните от тези камери се обработват ръчно. Още по-фрапиращ е фактът, че центровете за данни и 
камерите са стрували 100 млн. лв., но въпреки това то не е застраховано. 
За 12-месечен период назад (юни 2020 – юни 2021г.), поради неработещата в пълен капацитет система, около 200 хил. 
нарушения не са обработени. Тези нарушения са на приблизителна стойност от 70 млн. лв. И това не е всичко. Проверката 
е показала още, че в процеса на изграждане на тол системата са възникнали допълнителни 27 договора на обща стойност 
над 100 хил. лв. И за да е всичко по български вариант, се оказва, че няма звено от АПИ, което да контролира тези договори. 
Дотук е видно, че поради неизпълнение задълженията на “Капш трафик солюшънс” системата не работи на пълен 
капацитет. Текущото правителство обаче не бе наясно с неустойките за неизпълнение на договора, въобще възможни ли 
са те, като пряко отказа да поеме ангажимент по въпроса, поради факта, че договорът е изготвян и подписван от друго 
правителство. 
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И тук изпъква една основна черта на договорите, създавани и подписвани от страна на държавата ни с така наречените 
“външни инвеститори”, за които така упорито жадуваме. Дойде ли моментът за санкции поради неизпълнение на договора 
от страна на инвеститорите, става ясно че такива са невъзможни, или ако си позволим да предприемем стъпки към 
едностранно прекратяване на договор поради този факт, то ни се налагат огромни или силно ощетяващи неустойки. А 
персонално отговорни за това няма. 
На самата пресконференция бе даден пример за щетите от липсата на контролно звено в състава на АПИ. Ако някой 
дублира плащане на винетка (пореден бъг в системата), то след подаване на декларация към АПИ парите по едното 
плащане му се възстановяват. Тъй като обаче АПИ е сключило договор с фирми за дистрибуция на електронните документи 
и те са фактурирали две плащания, дистрибуторите получават хонорари и за двете плащания. А това е 7% от стойността на 
електронния документ. Те обаче не възстановяват сумата, получена от сторнираната дублирана винетка. 
Същото е и при закупуването на пътни карти от фирми, но тук вече плащанията и съответно загубите достигат милиони 
левове. Пример за това е фактът, че при превозни средства движещи се с алтернативно гориво (газ и метан), АПИ връща 
50% от разходите на превозните средства в тол системата. Ако фирма плати пътни карти за камионите си за 1 млн. лв., АПИ 
връща 50% на фирмата. Тук дистрибуторите отново не вземат печалбата си само от тези 50%, а от цялата сума. И всички 
тези неразбории са само защото няма контрол над свързаността между АПИ и дистрибуторите на електронни документи. 
Според доклад на Световната банка, за да бъде печеливша тол системата е необходимо в обхвата й да бъдат 16 000 
километра пътна мрежа. Още след старта на процеса през 2019 г. с постановление на Министерски съвет обхватът на 
действие на тол системата е намален до 3 115 км., като от него са премахнати всички пътища втора и трета категория. И 
тук се появява парадоксът, че превозващите товари транспортни средства не заплащат нито лев за тях, въпреки че те са в 
основата на разрушаването на тези пътища. Към този факт се прибавя и политическото решение за тройно намаление на 
цените за товарните автомобили. С това се нарушава основното правило за на тол система, а именно този който руши 
пътните настилки да плаща повече. 
След всички изложени от служебното правителство констатации става ясно, че две години и половина след стартирането 
на целия проект, за който са изхарчени стотици милиони, имаме една неработеща система и едни постоянно възникващи 
нови разходи. И дори виновните да са посочени, санкции и наказания няма. Звучи ли ви познато? 
 
√ Все повече граждани на ЕС са в социалните мрежи  
 

 
 
57% от хората на възраст 16-74 години в ЕС са ползвали социалните мрежи през 2020 г., което е ръст с 3 процентни пункта 
в сравнение с 2019 г., сочат данни на Евростат. Процентът на участниците в социалната мрежа в ЕС непрекъснато се 
увеличава от началото на събирането на данни (36% през 2011 г.). 
Участие в социалната мрежа включва дейности като създаване на потребителски профил, публикуване на съобщения или 
други активности. 
Сред държавите-членки процентът на участие в социалната мрежа е най-висок в Дания (85%), пред Белгия (79%), Кипър 
(78%), Финландия (75%) и Унгария (74%). 
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В дъното е Италия с 48 на сто, България заедно с Полша са трети отзад-напред с 55%. 
Сред по-младите в ЕС, на възраст от 16 до 24 години, почти 9 на всеки 10 са участвали в социалните мрежи (87%). Този дял 
варира от 79% в Италия до 97% в Дания. България е с 81%. 
Сред възрастните хора на възраст от 65 до 74 години над една пета (22%) са участвали в социалните мрежи. Този дял варира 
от 10% в Хърватия до 60% в Дания, като данните за страната ни сочат 12 на сто. 
 
Мениджър 
 
√ Нова подкрепа за малките предприятия с оборот над 500 000 лв.  
Ще има нова подкрепа за малките предприятия с оборот над 500 000 лв, обеща служебният министър на икономиката 
Кирил Петков на брифинг в Министерския съвет.  
Целият бюджет, който ще бъде платен на тези предприятия като директна грантова помощ, е 184 600 000 лв. "Хубавата 
новина за тях е, че това е над съществуващия бюджет от 78 млн. с още 106 млн., така че още 106 млн. ще бъдат дадени в 
подкрепа на малките предприятия с оборот над 500 000 лв., посочи Петков. 
Той допълни, че в най-скоро време ще бъде преправен бюджетът по тази рамка, така че предвидените сега средства от 78 
млн. лв. да се повишат с още 106 млн. лв.  
Очаква се в следващите няколко седмици парите да започнат да се раздават. По сметка на икономическото министерство 
ще бъдат подкрепени 3694 предприятия, които попадат в тази категория.  
 
√ Кирил Петков разкри името на автомобилната компания готова да инвестира у нас  
Германската стартираща компания „Next e.GO Mobile” SE е фирмата, с която държавата е на финалната права да договори 
инвестиция от 140 млн. евро в изграждането на завод в България. Това съобщи служебният министър на икономиката 
Кирил Петков по време на брифинг в Министерски съвет. Очакваше се  името на компанията да бъде разкрито след 
подписване на меморандум тази събота между нейни представители и официални лица на държавно ниво от наша страна. 
Оповестяването на името на потенциалния инвеститор, анонисарн вчера от Кирил Петков стана по-рано заради 
публикувана непотвърдена информация в някои медии. 
„В България до 2 години се очаква да се произвеждат електромобили на немската компания e.GO Mobile“, обяви Петков. 
Компанията е една от двете с хомологация за ЕС, тоест за издаване на разрешителен режим от официален орган. 
Друга голяма фирма в България - Bosch, реално ще дава много от частите за тези коли и те ще бъдат произвеждани у нас. 
"Не говорим само за асемблиране, а говорим вече за клъстър - как български фирми, които произвеждат части, ще 
продават на автомобили, които се произвеждат в България за износ", изтъкна Петков. Той опроверга информацията, че по 
тази сделка се работи много от отдавна. По думите му, реално договорката е постигната в последните 5 седмици. "Щом 
още не мога да го обявя като финално решение, смятайте, че още нищо не е решено", добави той. 
Според министъра немската компания бърза, защото в момента конкуренцията за електромобили е голяма и "който 
излезе първи на пазара с най-новите коли, има предимство". "Надяваме се, че реално до 2 години ще бъде строителството 
на завода и ще имаме първите произведени коли", добави той. 
Next e.GO Mobile е основана през 2017 г. в северно германския град Аахен от професора в местния университет Гюнтер Шу. 
Той създава през 2010 г. друга компания за електрически превозни средства StreetScooter, която е придобита от 
германските пощи Deutsche Post през 2019 г. 
Компанията има един завод в Аахен и през декември 2020 г. е сключила договор за изграждане на фабрика и в Гърция, 
която се очаква да бъде завършена до 2 години. Към момента компанита има 4 модела, като се фокусира предимно над 
достъпни градски мини автомобили. 
По информация на TechCrunch Next e.GO Mobile е провела втори рунд за набиране на инвестиции през февруари тази 
година, в който е привлякла 30 млн. евро. Сред инвеститорите в нея е актьорът Едуард Нортън, известен с участието си във 
филма „Боен клуб“, както и фондът за рискови инвестиции Moore Strategic Ventures, която има над 30 инвестиции в 
компании от типа на Outdoorsy - американска онлайн платформа за отдаване под наем на каравани и кемпери. 
 
√ БФБ с над 77% ръст на оборота през юни  
Общият оборот на Българска фондова борса (БФБ) за юни възлиза на 60,74 млн. лв. и отчита съществено увеличение от 
77,72% спрямо предходния месец, когато достигна 34,18 млн. лв. През първото полугодие на 2021 г. оборотът се увеличава 
с 33,83% спрямо същия период на 2020 г., съобщиха от БФБ. 
През юни на БФБ са реализирани 5823 сделки, което е с 0,21% по-малко спрямо 5835 през май. За първите шест месеца на 
2021-а спрямо същия период на миналата година броят на сделките бележи спад от 1,95%, предаде БТА. 
В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 71,88% (43,7 млн. лв.) е оборотът на сегмент акции Standard, следван 
от дела на сегмент Облигации - 7,72% (4,69 млн. лв.) и сегмента за дружествата със специална инвестиционна цел - 6,57% 
(3,99 млн. лв.). 
Пазарната капитализация в края на месеца е в размер на 28,93 млрд. лв. или 24,40% от БВП на страната. 
В топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за юни са: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (618 
сделки), Алтерко АД (516 сделки) и Доверие Обединен Холдинг АД (417 сделки). 
Всички борсови индекси на БФБ отчитат ръстове през юни. Най-голямо е увеличението при индекса на сините чипове SOFIX, 
който регистрира ръст от 5,70% на месечна база, а от началото на годината увеличението е 24,62%. Нарастването през юни 
при широките измерители BGBX40 и BGTR30 е съответно 3,73% и 3,78%, а секторният BGREIT нараства с 1,87%. 
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В топ 3 на печелившите компании от основния борсов индекс SOFIX през месеца са: Доверие Обединен Холдинг АД, 
Софарма АД и Алтерко АД, съответно с увеличения от 31,27%, 8,88% и 7,55%. В топ 3 на губещите компании от SOFIX е 
единствено Химимпорт АД, като понижението е 2,49%. Сред 15-те емисии от SOFIX, 14 емисии отчитат повишение през 
отчетния период, а една отбелязва спад. 
През юни с акциите на първата листната компания на пазара за растеж beam - Биодит АД, бяха сключени 70 сделки при 
оборот от 33,332 лв. Към края на месеца цената им достигна 1,68 лв., което представлява ръст от 68% спрямо цената по 
време на IPO-то, осъществено през януари 2021 г. 
 
√ Еврохолд привлече над 157 млн. лв. чрез публично предлагане на нови акции 
Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите незвисими финансови и застрахователни групи в 
Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, набра над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) чрез публично предлагане на нови 
акции на Българската фондова борса (БФБ), което се проведе в периода 9 юни - 7 юли тази година и привлече силен интерес 
от международни и местни инвеститори, които записаха и платиха близо 63 млн. нови акции.  
По този начин Еврохолд набра приблизително 24% по-голяма сума от необходимите собствени средства (65 млн. евро) за 
придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и ще увеличи капитала си до 260.5 млн. акции. След регистрирането 
на новите акции пазарната капитализация на Еврохолд при текущата борсова цена ще достигне близо 650 млн. лв. (332 
млн. евро).    
Еврохолд предложи малко над 79 млн. нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност - 2.5 лв. 
Инвеститорите записаха и платиха около 80% от предложеното количество или 63 млн. броя. Мажоритарният собственик 
на холдинга - Старком Холдинг АД, е записал и платил близо 47 млн. нови акции, като ще запази контрол в компанията с 
над 50% дял. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала на Еврохолд и ще 
бъде третият по големина акционер в компанията след Старком Холдинг АД и финландския фонд KJK, подсилвайки 
допълнително акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно управление на дружеството.     
Водещ посредник на публичното предлагане на Еврохолд беше инвестиционният посредник Евро-Финанс АД, 
а Renaissance Capital е участвал единствено в качеството на финансов консултант на емитента.                
Набраните средства от публичното предлагане ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на 
ЧЕЗ Груп в България, които имат водещи позиции в разпределението, доставките и търговията с електроенергия в страната, 
както и в инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане. “Ще подкрепим 
инвестиционната програма на новите ни дружества в енергийния сектор и ще се фокусираме върху подобряването на 
рентабилността на холдинга и разширяването на застрахователния ни бизнес”, коментира Кирил Бошов, председател на 
управителния съвет на Еврохолд България АД. Очаква се сделката да приключи до 31 юли. Дълговото финансиране се 
осигурява от J.P. Morgan AG със синдикиран заем, който е изцяло потвърден от големите международни банки, които 
участват в синдиката.   
 
√ Фонд за рискови инвестиции набра над 5 млн. лв. на БФБ 
Фондът за рисково инвестиране в стартиращи български компании ИмПулс I привлече 1,5 пъти повече инвестиции на 
Българската фондова борса, отколкото предварително търсеше, съобщиха от БФБ. 
Фондът направи първично публично предлагане, в което успя да привлече близо  до масималните 6 млн. лева от пазара. 
 „Инвеститорите показаха по безапелационен начин, че подкрепят амбициозните и иновиращи български компании. Оттук 
нататък границата е само там където стига мечтата на предприемачите!”, коментира доц. д-р Маню Моравенов, 
изпълнителен директор на Българска фондова борса. 
БФБ допусна до търговия временна емисия акции, издадена от ИмПулс I с цел осъществяване на първично публично 
предлагане на до 5 334 000 обикновени безналични акции. Номиналната стойност на една акция е 1.00 /един/ лев. 
Това е третото успешно IPO на пазара за растеж на малки и средни компании beam на Българска фондова борса през тази 
година. 
Преди това компанията за системи за достъп с биометрични данни Биодит привлече 1 млн. лв., а производителят на 
автомобили „Син карс“, който има амбицията да се развива в производството на електромобили, привлече от инвеститори 
2 млн. лв. 
Пазарът за набиране на финансиране за малки и средни компании BEAM е предпочитан, тъй като при него компаниите 
могат да наберат до 6 млн. лв. от инвеститори, без преди това техният проспект да преминава през одобрение от страна 
на Комисията за финансов надзор. 
 
√ ЕК започва първите проверки по новите бюджетни правила наесен  
От есента Европейската комисия ще започне първите проверки по съмнения за злоупотреби с бюджета на ЕС. Това съобщи 
председателят на комисията Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент.  
Тя отбеляза, че ЕК очаква яснота от предстоящото решение на Европейския съд за новите правила, които обвързват 
бюджетните разходи със състоянието на върховенството на закона, предава БТА.  
"Става въпрос за данъците на европейците, вече проверяваме всички факти, които могат да послужат при бъдещи 
процедури", посочи Фон дер Лайен.  
По думите й, новите правила предвиждат сигурност за бъдещите инвестиции, от които ЕС има нужда. "Трябва да бъдем 
единодушни, че парите трябва да се харчат по правилата. Може да не сме съгласни с всичко в медиите, но трябва да бъдем 
единодушни, че журналистите, които разследват злоупотребите с власт, не са заплаха, а ценност за обществото", добави 
председателят на ЕК.  

http://www.eurohold.bg/
https://www.eurofinance.bg/
https://www.rencap.com/
https://www.jpmorgan.com/DE/en/about-us
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Фон дер Лайен изрази съчувствие по повод стрелбата снощи в Амстердам по холандския разследващ журналист Петер де 
Фрийс. Тя призова държавите от ЕС да осигурят върховенство на европейското пред националното право, да спазват 
съдебните решения, да не ограничават работата на свободните медии.  
 
√ Високите оценки на европейските технологични компании предизвикат опасения за балон  
Европейските стартиращи компании набират капитал повече от всякога, генерирайки клас технологични фирми с пазарни 
оценки, сравними с тези на аналозите им в САЩ и Азия. След рекорден старт на годината обаче дори най-големите 
поддръжници на сектора започват да се притесняват, че набраната инерция не е устойчива, пише Блумбърг. 
Платформата за виртуални събития Hopin удвои пазарната си стойност в рамките на четири месеца, като набра в  кръг с 
финансиране 400 млн. долара при оценка от 5,65 млрд. долара през месец март. Миналият месец най-големият 
европейски стартъп Klarna повиши пазарната си оценка до 45,6 млрд. долара, което е четири пъти по-висока стойност в 
сравнение с миналата година. Базираният в Обединеното кралство финтех Revolut кръг от събиране на средства, който 
може да донесе на компанията оценка от 20 млрд. долара – над три пъти повече  от капитализацията й от 5,5 млрд. през 
2020 г.   
„Има малък технологичен балон”, коментира в интервю Мартин Дейвис, главният изпълнителен директор на лондонската 
компания за рисков капитал Draper Esprit Plc. „Това няма да продължи вечно“, добави той. 
Стойността на портфейла на Draper скочи с 51% през последните 12 месеца до март. През миналата година бе регистриран 
ръст от едва 10%. 
Промените в потребителското търсене по време на пандемията от COVID-19, съчетани с ниските лихвени проценти, 
тласнаха инвеститорите към технологичния сектор в надежда за по-добра възвращаемост. 
„Някои от тези оценки са абсурдно високи. В САЩ ситуацията е такава от няколко години, като тук просто наваксваме“, 
коментира Ерин Платс, ръководител на отдела за Европа, Близкия изток и Африка в Silicon Valley Bank. „Скоростта на растеж 
ме плаши повече дори от самите нива на оценките“, добави той. 
Високите оценки на частните инвеститори обаче не винаги се пренасят на публичните пазари, като редица първични 
публични предлагания се осъществяват при по-ниски нива от прогнозираното. Преди колапса на акциите на китайската 
компания за споделено пътуване Didi през тази седмица, подкрепената от SoftBank бе оценена на около 68 млрд. долара 
при първия си ден на търговия в САЩ – стойност, доста по-ниска от прогнозираните 100 млрд. долара. 
Акциите на британската компания за киберсигурност Darktrace започнаха да се търгуват при пазарна оценка от 1,7 млрд, 
долара, което е около 50% от оценката, която експерти очакваха в седмиците преди борсовия и дебют. Цената на книжата 
на фирмата за доставки на храна Deliveroo се сринаха с 26% в първия ден на търговия на борсата в Лондон през март. 
Европейският технологичен сектор вече има 166 „еднорога“, или иначе казано компании с пазарна оценка над 1 млрд. 
долара. Общата им стойност се равнява на повече от 800 млрд. долара, според данни от доклад от юни на инвестиционната 
фирма GP Bullhound. Повече от половината от тази стойност е генерирана само през миналата година. 
Големите фондове се възползват от интереса към Европа чрез нови инвестиционни инструменти, включително специални 
капиталови пулове за региона. 
„Има много по-голяма конкуренция, която тласка цените нагоре. Тази инжекция на капитал ще стимулира още по-голям 
растеж. Затова е важно да се уверим, че сега той ще бъде похарчен разумно“, каза Маниш Мадвани, управляващ партньор 
и съосновател на GP Bullhound. 
Листванията на европейски технологични компании през първата половина на годината вече разбиха редица рекорди, 
като фирмите от сектора набраха повече финансиране за този период отколкото през всяка друга година от 2009 г. насам, 
сочат данни на Блумбърг. От началото на годината са осъществени 75 първични публични предлагания на компании от 
технологичния сектор в Европа, като за цялата минала година те са били 45. 
Мащабното финансиране обаче носи със себе си и предизвикателства. Неопитните основатели на стартъпи може да не са 
подготвени за бързия растеж, който върви ръка за ръка с големите чекове. 
Притесненията от бързия растеж все пак не са нищо ново, след като в последните години секторът е доказал, че може да 
генерира добра възвращаемост, казва Ларс Йорнов от шведската фирма за рисков капитал EQT Ventures. 
„Преди четири или пет години хората казваха, че оценките са твърде високи. Технологичните пазари обаче продължават 
да генерират печалби ”, каза Йорнов. „Може в даден момент оценктие да бъдат коригирани, но технологичният сектор е 
в бичи пазар от две десетилетия“, добави той. 
 
√ Технологични компании може да напуснат Хонконг заради нови правила 
Промени в правилата за защита на данните в Хонконг може да принудят някои компании да спрат да предоставят услугите 
си в града. Това се твърди в писмо на Азиатската интернет коалиция (AIC), която представлява някои от най-големите 
технологични фирми в света, включително Google, Facebook и Twitter, предаде CNN. 
Писмо на коалицията, адресирано до комисаря по поверителността на личните данни на Хонконг, Ада Чунг Лай-линг, 
изразява позиция по наскоро внесен законопроект, който се стреми да предприеме мерки срещу т.нар. доксинг – акт на 
публично разкриване на информация за лице или организация онлайн, обикновено за да бъде позиционирана жертвата 
като обект на тормоз. 
Властите в Хонконг твърдят, че това е широко разпространен проблем от 2019 г., когато градът бе разтърсен от масови 
протести. Смята се, че снимки, лични карти и адреси на хората може да бъдат разпространени без тяхно съгласие. 
Между юни 2019 г. и май 2021 г. случаите, свързани с доксинг, с които е била ангажирана Хонконгската служба на комисаря 
за защита на личните данни, са над 5700. Броят на инцидентите все пак е намалял през последните две години. През 2020-
а оплакванията за доксинг са 1036 – спад със 76% спрямо година по-рано. 
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От AIC твърдят, че са притеснени от някои текстове в законопроекта, включително разпоредба, според която 
правителството предлага да преследва „местния персонал на задгранични платформи в случай на неспазване на исканията 
на властите за премахване“. 
Освен това се предвижда „всяко лице, което предоставя услуга в Хонконг на граждани на Хонконг“, да може да получава 
известие, насочващо към „коригиране“ на „доксинг съдържание“. 
Предвижда се нарушителите да получават глоба в размер на до 1 млн. хонконгски долара (около 128 хил. щатски долара) 
както и лишаване от свобода до пет години. 
„Ако остане намерението (на правителството) да накара служителите на местни дъщерни дружества или учреждения да 
носят отговорност за доксинг съдържание, търсим разяснения относно правното основание за това“, пишат от AIC. 
„Единственият начин да се избегнат тези санкции за технологичните компании би бил да се въздържат от инвестиране и 
предлагане на услугите си в Хонконг, като по този начин ще лишат бизнеса и потребителите в Хонконг“, допълват още от 
коалицията. 
 
√ Heтният дълг на корпорациите може да нарасне с до 600 млрд. долара  
Нетният дълг на корпорациите по света ще нарасне с до 600 млрд. през тази година, след като те започнат да харчат 
натрупаните по време на пандемията средства, показва ново проучване Јаnuѕ Неndеrѕоn, цитирано от Ройтерс. 
Миналата година компаниите взеха заеми за рекордните 1,3 трлн. долара, но бяха предпазливи в начина, по който харчат 
тези средства. По тази причина в момента те разполагат с около 5,2 трлн. долара кеш, отбелязват от инвестиционната 
компания. 
В резултат на това общият нетен дълг на корпорациите нарасна с 10,2% до рекордните 13,5 трлн. долара за фискалната 
2020 г., докато нетния дълг, в който не влизат наличните средства, се увеличи до 8,3 трлн. долар.а 
На фона на засилващото се икономическо възстановяване Јаnuѕ Неndеrѕоn очаква бум на капиталовите разходи, 
дивидентните плащания и oбpaтнoтo изĸyпyвaнe нa aĸции, ĸoeтo щe доведе ръст на нетния дълг с 500 до 600 млрд. долара 
до края на годината, достигайки ниво от 8,8-8,9 трлн. долара. 
От компанията обаче прогнозират, че подобрението в качеството на кредитите, комбинирано с икономическото 
възстановяване и благоприятната парична политика, носи добри възможности за инвестирани, въпреки нарастващата 
инфлация. 
„Дългът определено е нараснал, но същевременно с това се увеличиха и количествата кеш, а пазарите са широко 
отворени“, коментираха мениджърите Toм Poc и Ceт Maйep 
Те залагат на възстановяване на някои от компаниите, чиито рейтинги потънаха заради пандемията, особено в 
автомобилния сектор (като например Ford) и в този на храните и напитките (Kraft). 
 
√ Ръст на борсите в Европа  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в сряда, подкрепени от 
продължаващото силно представяне на технологичния сектор, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,68 пункта, или 0,59%, до 458,66  пункта. Във вторник бенчмаркът 
прекрати тридневната си серия от повишения, след като резкият спад на доходността по американските облигации и по 
тези от еврозоната предизвика притеснения относно глобалното икономическо възстановяване. 
Немският показател DAX се повиши със 127,99 пункта, или 0,83%, до 15 639,37 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 48,91 пункта, или 0,69%, до 7 149,79 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 15,37 
пункта, или 0,24%, до 6 522,85 пункта. 
В средата на миналия месец STOXX 600 достигна рекорден връх, но скорошните страхове относно възможността 
разпространението на Делта варианта на коронавируса да забави икономическото възстановяване се отразиха негативно 
на пазарите. 
„Потенциала за спъване на глобалния растеж, промяна в тона на водещите централни банки и все още съществуващите 
неясноти около пандемията повишават краткосрочните рискове за европейските циклични акции, особено като се има 
предвид, че в момента те са скъпи“, коментират анализатори от BCA Research. 
Инвеститорите чакат протокола от последното заседание на Федералния резерв на САЩ, който трябва да бъде публикуван 
по-късно днес. Той трябва да даде повече информация за нагласите на централната банка по въпроса за свиване на 
програмата за изкупуване на активи. 
Акциите на германския софтуерен гигант SAP поскъпнаха с 4,51%, след като Bank of America повиши рейтинга си за книжата 
на компанията на „купувай“. 
Цената на книжата на Royal Dutch Shell се повиши с 2,18%, след като петролната компания съобщи, че ще повиши 
възвращаемостта за инвеститорите чрез обратно изкупуване на акции или дивиденти. 
На фона на предстоящото по-късно този месец начало на сезона на отчетите, анализаторите прогнозират, че печалбите на 
компаниите от STOXX 600 да скочат със 108,6% през второто тримесечие спрямо същия период преди година, показват 
данни на Refinitiv IBES. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха смесени резултати във вторник на фона на опасенията, че може би най-
големият икономически подем след пандемията вече е отминал, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 208,98 пункта, или 0,6%, до 34 577,37 пункта, следвайки поевтиняването на 
акциите на Dow Inc., Caterpillar, JPMorgan и Chevron с 2,50%, 1,94%, 1,68% и 1,92%. Широкообхватният измерител Standard 
& Poor’s 500 записа спад от 8,8 пункта, или 0,2%, слагайки край на седемдневната си серия от повишения. Индексът на 
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високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 24,31 пункта, или 0,17%, до 14 663,64 пункта, завършвайки сесията с 
нов рекорд. Това бе първата търговска сесия на Уолстрийт за седмицата, след като пазарите останаха затворени в 
понеделник, ден след 4 юли, когато американците празнуваха Деня на благодарността 
Акциите на Amazon скочиха с 4,69%, след като Министерството на отбраната на САЩ анулира договора за 10 млрд. долара 
с Microsoft за предоставяне на облачни услуги. Вместо това Пентагона ще представи нов договор, който ще включва 
предложения и от двете компании. За представянето на акциите на търговеца на дребно допринесе и поемането на поста 
на главен изпълнителен директор от Анди Джаси, след като Джеф Безос слезе от поста и пое този на изпълнителен 
председател на борда на директорите. 
Фокусът на инвеститорите е насочен върху сигналите, че бързият икономически растеж от дълбините на пандемията може 
вече да достига своя пик. Индексът ISM, отчитащ активността в сектора на услугите в САЩ, се забави до 60,1 пункта през 
юни, след като предходния месец достигна рекордно ниво. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха равнище от 
63,5 пункта. Този резултат идва след петъчния доклад за пазара на труда, от който стана ясно, че безработицата в САЩ е 
нараснала с 5,9 през юни спрямо прогнозата за равнище от 5,6%. 
Освен това доходността по 10-годишните държавни ценни книжа падна под 1,45 в понеделник – знак, че инвеститорите 
започват да се съмняват в силата на американската икономика. 
Мнозина на Wall Street очакват по-слаби ръстове през останалата част от годината, след силното представяне през първото 
полугодие на фона на отварянето на икономиката. S&P 500 е нараснал с близо 16% от началото на годината. 
„Американската икономика процъфтява, но е известно за всички и пазарите на активи го отразяват. Това, което вече не е 
толкова ясно, е на каква цена ще се натрупа този растеж “, коментира Майкъл Уилсън от Morgan Stanley. „По-високите 
разходи означават по-ниски печалби - още една причина, поради която пазарът на акции се стеснява“, добави той. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в сряда, 
след като в САЩ &P 500 прекъсна серията си от седем поредни сесии в зеления сектор, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 276,26 пункта, или 0,96%, до 28 366,95 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 23,46 пункта, или 0,66%, до 3 553,72 пункта, докато 
по-малкият измерител Shenzhen Compositе напредна с 40,40 пункта, или 1,685, до 2 446,99 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng изтри 112,24 пункта от стойността си, или 0,45, достигайки ниво от 27 960,62 пункта. Китайският производител 
на електрически автомобили Xpeng дебютира на борсата в Хонконг, като акциите му завършиха почти без промяна в 
сравнение с емисионната им цена, след като по-рано поскъпнаха с около 2%. 
В Австралия индексът ASX200 се повиши с 65,1 пункта, или 0,9%, до 7 326,9 пункта. Южнокорейският бенчмарк Kospi записа 
спад от 19,87 пункта, или 0,6%, до 3 285,34 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 2,53 пункта, или 046%, до 550,96 пункта. BGBX40 се повиши с 0,45 пункта, или 0,37%, до 122,35 пункта. BGTR30 
напредна с 2,08 пункта, или 0,35%, до 590,32 пункта. BGREIT се повиши с 0,71 пункта, или 0,46%, до 155,58 пункта. 
 
√ Петролът се търгува разнопосочно на фона на неяснотата на пазара 
Цените на петрола се търгуват разнопосочно в ранната търговия в четвъртък след два дни на понижения, причинени от 
несигурността около доставките след провала на преговорите между страните от групата ОПЕК+, който поставя под въпрос 
действащото в момента споразумение за съкращения на добива, предаде Ройтерс. 
Към 8:30 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,02 долара, или 0,03%, до 73,45 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,09 долара, или 0,012%, до 72,11 долара за барел. 
Цената на Брента е паднала с близо 5% от понеделник насам, след като срещата на Организацията на страните износителки 
на петрол и на техните съюзници, начело с Русия, известни като групата ОПЕК+, беше отменена. Причината за 
прекратяването на преговорите са разногласията между Саудитска Арабия, която е най-големият производител в ОПЕК, 
Обединените арабски емирства за увеличението на добива. 
В момента групата поддържа съкращения на добива от близо 6 млн. барела на ден, като очакванията бяха тя постепенно 
да върне на пазара 2 млн. барела на ден от август до декември, но двете арабски страни не успяха да се договорят. Според 
източници от ОПЕК+ Русия е поела ролята на посредник между двете държави. 
В същото време пазарът бе подкрепен от големият спад на запасите на САЩ. По данни на Американския петролен институт 
запасите от петрол на най-големия потребител на суровината са се понижили с 8 млн. барела за седмицата до 2 юли. Това 
е два пъти по-голям спад в сравнение с прогнозираното свиване с 4 млн. барела на ден, на което заложиха анализаторите, 
анкетирани от Ройтерс. 
 
Cross.bg  
 
√ Акции и арести в цялата страна срещу търговията с вот  
Масирани акции и арести в страната срещу търговията с вот и контролираното гласуване. Разкрита беше схема 
„Хляб срещу глас”, проверяват се горски служители, разследва се дори общинското предприятие 
Междувременно главният прокурор поиска имунитета на кандидат-депутата Цветелин Георгиев заради обвинение в 
контролиран вот, а Централната избирателна комисия одобри молбата. От разпространеното от Прокуратурата искане 
става ясно, че операцията срещу кандидата за народен представител от Бургаско е проведена на 29 юни. Всички събрани 
доказателства сочели, че кандидат-депутатът с инициали Ц. Г. е извършил престъпление, свързано с изборите в неделя. От 
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коалиция „Изправи се! Мутри вън!” в Бургас, които имат в листата си кандидат с такива инициали, моментално рeагираха 
и техният кандидат Цветелин Георгиев напусна доброволно листата, посочва NOVA. 
Мотивите на главния прокурор, които бяха изпратени до ЦИК, са свързани със събрани достатъчно доказателства за 
извършено престъпление спрямо човек с инициали Ц.Г. 
Според държавното обвинение лицето е дало на четирима души имотна облага, с цел да ги склони да гласуват в полза на 
определен кандидат и коалиция. Централната избирателна комисия одобри искането и свали имунитета на кандидата за 
народен представител от Бургаския регион. А от щаба на Коалицията „Изправи се! Мутри вън!”, обясниха, че проверяват 
случая. 
„Провели сме разговор с г-н Георгиев. Изясняваме случая, но това, което той твърди, е, че няма никаква съпричастност с 
практики, които са извън върховенството на закона. Въпреки това като водач на листата сме взели решение Цветелин 
Георгиев да бъде отстранен”, заяви Живко Табаков, водач на листата на „Изправи се! Мутри вън!”-Бургас. Самият той 
изрази готовност да подаде своите документи за напускане на листата и в ранния следобед беше заличен. 
„Сроковете, които са в Изборния кодекс, не разрешават да се постави нов кандидат”, заяви Михаил Хаджиянев, 
председател на РИК-Бургас. 
Опитът за връзка с Цветелин Георгиев завърши без успех. На адреса на негова фирма в Созопол също не бе открит. 
В Бургаско се проведе и паралелна акция срещу купуването на гласове. Униформени провериха десетки адреси в цялата 
област. По неофициална информация арестуваните са четирима. Иззети са списъци с имена и лични данни, ваучери, както 
и пари в брой. Хората отричат да има пазар на гласове. 
А служебната власт увери, че войната с купения вот е в разгара си. 
„Българските граждани да се чувстват сигурни и да дадат своя вот без притеснение”, заяви министър-председателят Стефан 
Янев. 
Същевременно беше съобщено, че в Смолян са предлагали 40 лева за глас. Сигналът е от кандидат-депутат, който е подал 
информация срещу собствената си партия. 
В Пловдив е арестуван 50-годишен мъж за продаване на гласове. В него са открити листа голям формат със собственоръчно 
изписани имена, ЕГН-та, номера на лични карти и адреси. Според разследващите мъжът е предлагал имотна облага за 
гласуване за определена партия. Мъжът е криминално проявен и осъждан. 
Проверява се и сигнал за корпоративен вот в общинската фирма „Чистота”. Според сигнала ръководството на 
предприятието е предлагало по 100 лева на служител, за да гласува за определена политическа сила. Управителят призна, 
че полиция е влизала в предприятието, но обясни, че това е било за беседи с работещите. Повечето от служителите са от 
квартал „Столипиново”. 
Изборна търговия и в Хасково и Кърджали. 
В някои от общините е установено, че броят на хората, заявили гласуване с подвижна секция, се е увеличил двойно в 
сравнение с предишните избори, а на места пък са се раздавали дърва срещу глас. 
Схемата с подвижните кутии не е нова, но според полицията този път мащабите са по-големи. По този начин се избягва 
гласуването с машина, а при хартиените бюлетини манипулациите били по-лесни. В общините Минерални бани и 
Стамболово броят за заявилите подвижна кутия е около 800. За част от тях проверката установила, че не са в страната, а 
заявленията им са подадени лично. За други били представени бележки от лекари за болести, които не пречели да стигнат 
до изборните помещения. В същото време общините, които приемат заявленията обясняват, че на хартия всичко е законно. 
Само в село Караманци в община Минерални бани заявление за гласуване с подвижна кутия са подали 150 души. Там 
хората не са наясно как ще се справят с машините и именно това посочват като една от причините за големия брой 
заявления. 
Според полицията обаче става въпрос за схема за манипулации на вота. 
„Има данни за извършено престъпление. Част от лицата се намират извън страната и няма как да подадат заявление за 
гласуване в подвижна секция”, каза Венцислав Кирчев, и.д. директор на ОД на МВР – Хасково. 
Част от желаещите подвижна кутия пък въобще нямали проблеми с придвижването, а страдали, например, от високо 
кръвно и диабет. Реално обаче време за проверка на медицинското състояние на хората няма. 
„Няма как да се случи това за времето до изборите”, обясни Добромир Якимов, председател на РИК – Хасково. 
От община Минерални бани заявиха, че акциите на МВР всъщност пречели на изборния процес, вместо да го 
подпомагат. Там нямало заявления от хора в чужбина, а всички имали медицински документи. 
„Този репресивен период отдавна остана назад във времето преди 1989 година”, коментира Мюмюн Искендер, кмет на 
община Минерални бани. 
В същото време в Момчилград полицията е установила и друга схема - дърва срещу глас. 
„Имаме задържан 71-годишен гражданин, който в качеството си на длъжностно лице е принуждавал служители да 
раздават дърва за огрев, а от тези, на които са раздавани, е било изисквано да гласуват за определена политическа партия”, 
обясни Атанас Чотров от Охранителна полиция – Кърджали. 
Става въпрос за бивш ръководител на Горското в града, който е пуснат от ареста заради влошено здравословно състояние. 
Полицейска акция срещу купуването на гласове за вота се проведе в Казанлък и Стара Загора. По данни на полицията на 
129 лица са съставени протоколи за предупреждение. Образувани са 10 проверки по сигнали и едно досъдебно 
производство. Извършена е проверка на 15 заложни къщи и дружества, предоставящи бързи кредити. С цел 
предотвратяване на възможността за корпоративен вот са проверени 29 собственици на фирми. 
За шест дни полицията в Старозагорско е проверила 1600 превозни средства и 2300 лица. Установени са 11 души, обявени 
за издирване, разкрити са и 18 други престъпления. Издадени са 320 предупредителни протокола. Акцията на полицията 
продължава. 

https://nova.bg/news/view/2021/07/07/332797/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
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√ „Александровска болница“ официално с ново ръководство  
Приключи едномесечната сага със смяната на ръководството на Александровска болница. Новият директор д-р Атанас 
Атанасов и новият съвет на директорите вече са вписани в Търговския регистър. 
Д-р Атанасов заяви в студиото на БТВ "Тази сутрин", че към момента единствената информация, с която разполага за 
проблемите на болницата, е от отчетите, които са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването и 
предстои в следващите седмици да бъде направен бърз ситуационен анализ, за да бъдат идентифицирани основните 
проблеми на лечебното заведение. 
В справките, които бяха публикувани за финансовото състояние на болницата всъщност се вижда, че тези близо 68 мил. 
касаят общата загуба с натрупвания в годините. Когато обсъждаме финансовото положение, трябва да правим разлика 
между икономическите понятия. Тук става въпрос за загуба с натрупвания, която е в размер на 67,9 млн. при записан 
собствен капитал на търговското дружество от 70 мил., което говори, че има тенденция към декапитализация, каза той. 
Новият директор на "Александровска" добави, че в случай, че му бъде поискано съдействие от страна на КПКОНПИ за 
проверката, свързана с проф. Димитър Буланов, той ще окаже такова, но няма представа какви са точните причини за 
нейното иницииране, встрани от публикуваната информация в медиите. 
Сред приоритетите на д-р Атанасов е съставяне на план за справяне с просрочените задължения на болницата. 
Първо трябва да се анализират причините за тяхното натрупване. Ние ще направим бърз преглед на всички договори, 
които са подписвани с доставчици, ще видим къде и как биха могли да се предоговорят някои от просрочените задължения 
и, разбира се, ще си поставим цели с конкретни лица от ръководството на болницата, които да натоварим с контролиране 
на изпълнението им - цели, които да са измерими и да бъдат в посока бързо подобряване на финансовото състояние, заяви 
той. 
Директорът на болницата добави, че има информация за известни противоречия между различни групи от работещите в 
лечебното заведение, но до промени в неговия екип би се стигнало само при нужда от оптимизиране на дейността най-
вече в административната й част. 
Сред основните приоритети на новото ръководство ще бъде и подготовката на болницата за евентуална нова вълна на 
пандемията. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Вече не е изгодно да си шеф на ББР - Кирил Петков зачерта заплати по 60 000 лв. месечно; 
в. Труд - стр. 1, 3 - Милионери грабят луксозни коли; 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Ремонтът вкъщи удари 10 бона; 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - БГ полицаят оценен на 12 бона, войникът - на 30 000 лева; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 3 - Янев към партиите: Без пиар и популизъм -трябва стабилен кабинет за трудни реформи; 
в. 24 часа - стр. 10 - Радев домакин на 6-има президенти, премиер и шефа на МВФ, разпределят 20 млрд. евро; 
в. Труд - стр. 2 - Разследват "момче" на Манолова за купуване на гласове; 
в. Труд - стр. 5 - Тръгна орязаната мярка 60/40; 
в. Телеграф - стр. 2 - Разследват кандидат на ИМВ за купуване на гласове; 
в. Телеграф - стр. 5 - Вадим експресно шофьорска книжка за 75 лв.; 
в. Монитор - стр. 4 - Кандидат на ИМВ без имунитет и с обвинение за купуване на гласове; 
в. Монитор - стр. 5 - Заразените с Делта щама у нас 43-ма, трима са починали; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 16, 17 - Асен Личев, министър на околната среда и водите: Язовирите са пълни, но лошото им управление 
води до воден геноцид; 
в. Труд - стр. 10 - Режисьорът Евгений Михайлов пред "Труд": Бойко Рашков искаше да подпиша фалшив протокол на 
непонятен стенографски език; 
в. Телеграф - стр. 12 - Българката Антоанета Цочева, която има бизнес за 1 млн.паунда в Англия: В чужбина се успява само 
с труд и упорство; 
в. Монитор - стр. 11 - Анелия Андреева, директор на Националния инспекторат по образованието: Учителите изпитват 
само с тестове и не използват новите технологии; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 15 - Щом и за мечка става истерия и разделение...; 
в. Труд - стр. 10 - Кой се гаври с парите ни?; 
в. Телеграф - стр. 19 - Законът е врата на плажа; 
в. Монитор - стр. 10 - Нека героите ни бъдат защитени. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Цели и приоритети на инициативата „Три морета" - какви са очакванията; 
- Часове без кислород в болницата в Ямбол заради открадната тръба от инсталацията - колко пациенти останаха 

без лечение и как възстановиха системата; 
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- Контрол и мерки срещу незаконното строителство на плажовете „Смокиня - Север" и Каваци - Юг". Ще бъдат ли 
премахнати обектите?; 

- Има ли туристи на Българското Черноморие и каква е заетостта в хотелите - на живо от Варна. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 08 юли 
София 

- От 09.30 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще се срещне с държавния глава на Република Латвия 
Егилс Левитс. 

- От 11.30 часа на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще проведе среща с президента на Република Гърция 
Катерина Сакеларопулу. 

- От 12.15 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще разговаря с държавния глава на Словения Борут Пахор. 
- От 13.30 ч. в НДК ще започне церемонията по официалното посрещане на държавните глави, правителствените 

ръководители и ръководителите на делегации от президента Румен Радев. 
- В 15.00 ч. в НДК ще се състои официалното откриване на Бизнес форума в рамките на Инициативата „Три морета". 
- От 15.10 до 17.00 ч. в НДК ще се проведе Президентският панел в рамките на Бизнес форума на тема 

„Инициативата „Три морета": Път към интелигентен и всеобхватен икономически растеж". 
- От 17.00 ч. в НДК ще се проведе панел "Енергетика" в рамките на Инициативата „Три морета" 
- От 17.00 ч. в НДК ще се проведе панел "Иновации" в рамките на Инициативата „Три морета". 
- От 17.20 часа в НДК президентът Румен Радев ще проведе среща с държавния глава на Федерална република 

Германия Франк-Валтер Щайнмайер. 
- От 17.55 часа в НДК президентът Румен Радев ще разговаря с делегация от Конгреса на Съединените американски 

щати. 
- От 18.30 часа в НДК президентът Румен Радев ще проведе среща с представители на компанията Amazon, които са 

участват в Бизнес форума на „Три морета". 
- От 18.55 часа в НДК президентът Румен Радев ще проведе среща с представители на компанията Google, които са 

участват в Бизнес форума на „Три морета". 
- От 9.30 ч. в сградата на КНСБ ще се проведе семинар, посветен на актуалните промени в Кодекса за социално 

осигуряване, в сила от тази година. 
- 10.00 ч. в конферентната зала на Министерството на здравеопазването, ет.4., служебният министър на 

здравеопазването д-р Стойчо Кацаров ще представи План за действие при нова вълна от COVID-19. 
- От 11.00 ч. в Министерството на отбраната министърът на отбраната Георги Панайотов ще даде пресконференция. 
- От 11.00 ч. в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция. 
- От 11.30 ч. омбудсманът Диана Ковачева ще отчете в институцията / ул. „Георг Вашингтон" № 22, ет. 2 / работата 

на Съвета за наблюдение на хората с увреждания. 
- От 12.00 ч. в БТА ще се проведе пресконференция на тема „Смъртността от остър инфаркт в 

България - какво се крие зад цифрите". 
- От 18.00 ч. в зала „Вяра" на Столична библиотека ще бъде представен романът „Проникване" 

на Калин Арсов. 
- От 18.30 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ БАН ще бъде представена стихосбирка на бесарабскотаврийския поет от Болград 

Иван Дерменжи. 
*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Експозиционен център „Флора" Държавният куклен театър в града ще 
представи спектакъла „Колко вкусно" . 

- От 18.00 часа в Експозиционен център „Флора" ще се проведе концерт на Духов оркестър - 
Бургас. 

- От 20.00 часа на остров Света Анастасия ще бъде представена постановката „Омайна нощ" от 
Жозиан Баласко. 

- От 20.30 часа в Летния театър ще започне „Отчаяни съпрузи" . 
*** 
Варна 

- От 17.00 ч. в зала "Пленарна" на Община Варна ще се състои обществено обсъждане на 
проекта за изграждане на градска железница (леко метро). 

- От 18.00 ч. в Градската художествена галерия - Варна ще бъде представена представя 
ретроспективна изложба на Цветан Кръстев. 

*** 
Велико Търново 

- От 17.00 ч. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще бъде представен „Взаимодействие с 
въображаема реалност - 2". 

- От 18.00 часа в парк „Марно поле" ще има концерт на открито на Биг бенд Велико Търново. 
*** 
Враца 

- От 10.00 ч. в Детски отдел на библиотека „Христо Ботев" ще се състои „Лято в библиотеката". 
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- От 19.00 ч. в камерната зала на ДКТ ще се състои постановката „Жената над нас". 
*** 
Кюстендил 

- От 11.00 до 13.00 часа, на площад „Велбъжд" ще бъде разположена шатра, където ще бъде 
измервана кръвната захар на желаещите, а доброволци ще раздават информационни 
материали, свързани с диабета. 

*** 
Павел баня 

- От 9.30 ч. ще започне работа ваксинационният пункт на открито в град Павел баня. 
*** 
Пазарджик 

- От 17.00 часа в Етнографската експозиция на Регионален исторически музей - Пазарджик ще 
бъде открита изложбата „С ухание на казанлъшка роза в Пазарджик" на Исторически музей 
„Искра" - Казанлък. 

*** 
Панагюрище 

- От 18:00 ч. в Голямата зала на Театър Дом-паметник Община Панагюрище стартира обучение 
на съставите на секционните избирателни комисии. 

*** 
Стара Загора  

- От 21.00 ч. в Лапидариум, РИМ - Стара Загора ще се състои постановката „Уважаема госпожице Марта". 
*** 
Сопот 

- От 18.00 ч. в Къща музей „Иван Вазов" ще се проведе среща-разговор носители на Вазовата награда за литература 
от предходни години и ще бъде открита изложба „В рояка спомени свещени". 

*** 
Шумен 

- От 11.00 ч. голяма зала - НЧ „Напредък -1896" ще бъде отбелязан Деня на св. Прокопий. 
- От 19.05 ч. в концертна зала „Проф. Венета Вичева" ще се състои концерт на Симфониета Шумен по повод 100 

години от рождението на Астор Пиацола. 
*** 
Търговище 

- От 10.00 ч. в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще се състоят прожекции на детски филми. 
- От 18:00 ч. в парк „Роден кът" ще се състои концерт на Духовия оркестър към Община Търговище. 

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

