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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Novini.bg  
 
√ Васил Велев: Само България не е направила реформа за такса "битови отпадъци" 
От 2003 г. се борим такса “битови отпадъци” да се плаща на принципа който замърсява – плаща. В Европейския съюз това 
се спазва. Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) по време на дискусията 
за данъците и държавните разходи, инициирана от служебния финансов министър. 
По думите на Велев вече е време да се направи реформата за такса битови отпадъци. Той посочи, че освен България и в 
Украйна нещата стоят така. 
“Не е виновен този, дето яде зелника, а всички ние, които му разрешаваме”, коментира Велев по повод нецелесъобразното 
възлагане на обществени поръчки. 
Вижте видео по темата. 
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√ Васил Велев: Само България не е направила тази реформа! 
От 2003 г. се борим “битови отпадъци” да се плаща на принципа който замърсява – плаща  
От 2003 г. се борим “битови отпадъци” да се плаща на принципа който замърсява – плаща. В Европейския съюз това се 
спазва. 
Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), по време на дискусията за 
данъците и държавните разходи, инициирана от служебния финансови министър. 
По думите на Велев вече е време да се направи реформата за такса битови отпадъци. Той посочи, че освен България и в 
Украйна нещата стоят така. 
“Не е виновен този, дето яде зелника, а всички ние, които му разрешаваме”, коментира Велев по повод нецелесъобразното 
възлагане на обществени поръчки. 
 
Класа 
 
√ Василев: Кабинетът Борисов е сключил договори за 31 млрд. лв. за две години  
Договори за 31 млрд. лева са възложени за периода от 2019 до април 2021 г.. Това съобщи министърът на финансите Асен 
Василев на дискусия на Обществения съвет по бюджетните политики. 
Той потвърди, че голяма част от тях са в обществени поръчки с един участник или чрез т.нар. ин-хаус процедура. Най-
големият възложител е Агенция „Пътна инфраструктура“, която е сключвала договори за дейности без да има ресурс да 
плати. 
Министърът даде пример с парите за текущи ремонти. „2019-а за текущи ремонти са похарчени 416 млн. лева, 2020-а – 
800 милиона, а за първите четири месеца на 2021 г. са поети общо ангажименти за 2,9 млрд. лева. На строителите, разбира 
се, не е казано, че тези пари ги няма. Това е престъпление, коментира Василев. –  Вече сме говорили с регионалното 
министерство това да бъде дадено на прокуратурата, това е толкова дълбоко неморално. И към изпълнителите на тези 
поръчки, и към всички други, които чакат за държавен ресурс, за да може той да се похарчи за нещо смислено. 
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Общественият съвет към министъра на финансите заседава с основна тема инвестирането на парите от данъкоплатците. 
Акцент са 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. 
Приоритетите на общините 
Министърът предлага да има дебат какви да са приоритети в дейността на общините, като ролята на Министерството на 
финансите е да проверява как са разходвани обществените средства. 
Василев е на мнение, че трябва да има промяна в Закона за бюджета от Народното събрание. „Повечето приходи да се 
харчат с решения на общините, не отричам преразпредителната роля на държавата, но не може с отчисления от държавата 
да се прави местна политика“, подчерта Василев.  
Капиталово бюджетиране  
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Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика попита финансовия министър дали се работи по средносрочната 
бюджетна прогноза и има ли нагласа за промяна при капиталовото бюджетиране. 
„Краткият отговор е да, но преди да правим бюджета за догодина правим актуализация. За средносрочната програма и за 
бюджетната година се работи по общи параметри, но как да се случи преразпределение на капиталови разходи конкретно, 
как да се прави разпределение към общини, процесът още не е започнал", посочи Асен Василев.  
Той напомни, че това е в прерогативите на редовно правителство, като преди това се мине през отворена дискусия преди 
влизане в Народното събрание. 
„Но преди това, още, когато се залагат разходите и се преглеждат проектите за капиталовото бюджетиране, трябва да 
има  дискусия и да се подготви списък от проекти, който да се представи и след публично обсъждане да се прецени кои от 
тях да бъдат финансирани“, настоява министърът.  
Затова той призова общините да са готови с проекти, за да не се вземат решения с постановления на Министерския съвет. 
„Всеки бюджет трябва да предвиди резерв за непредвидени разходи, но не може той да е основният начин на 
финансиране на капиталови разходи“, отбеляза министърът.  
По думите на Лъчезар Богданов вместо да има 20% капиталови разходи, разпределени през бюджетите на съответните 
разпоредители на бюджети, и 80% да ги решава Министерският съвет, както досега, трябва да е обратно.  
„80% трябва да са записани, и евентуално 20% да са буфер. Идеята е финансовото министерство да форсира 
изпълнителната власт да си запише проектите и за какво ще харчи“, каза икономистът.  
Асен Василев потвърди, че идеята е да се обхване не само процеса на директно бюджетиране, но и капиталовите разходи 
на големите държавни предприятия, „където върви един ресурс и се поемат ангажименти, които са квази правителство“.  
„Държавата не може да остави например Енергийният системен оператор да фалира, но всеки разход, който те правят, 
трябва да подлежи на преценка", даде пример той. 
Георги Ангелов, старши икономист в институт “Отворено общество”, напомни, че от след 2009 година имаше проблем с 
липсата на пари за капиталови разходи на общините. 
„Но след 2015 г. се обърнаха нещата – имаше пари, но те не се усвояваха, в нито една година. Затова в края на годината се 
раздаваха с ПМС за магистрали, самолети, но пак оставаха излишъци, които да се разпределят. Оказа се, че проблемът не 
е само в парите, а в липсата на проекти", заяви икономистът. 
Той също настоя да по-дългосрочно капиталово бюджетиране, като се направи списък, който да се приеме от парламента 
и да се знаят приоритетите за следващите 3-4 години.  
По думите му нито един дългосрочен проект не може да се изпълни за една година и парите трябва да се връщат, а 
„понякога безсмислено се използват само и само да се усвоят“.  
„Дългосрочното капиталово бюджетиране е важно, защото то е потенциал за икономическо развитие, затова трябва се 
промени системата“, каза още Георги Ангелов.  
По време на дискусията в Общественият съвет финансовият министър посочи, че общият разход за общините е по-малък 
от този за "Автомагистрали" и съпоставим с този за проекта "Турски поток".  
Обществени поръчки за послушни  
Той даде пример как са възлагани обществените поръчки в общините и потвърди, че често при се е явявал един кандидат, 
на който ставал и единственият изпълнител. 
Изключение прави община Стара Загора, където почти няма обществена поръчка с участието само на един изпълнител. 
Данните показват, че парите в общините са харчени основно за управление на отпадъци и за пътища. 
"Порочната практика да се управлява държавата с правителствени постановление не е от вчера. Характерно е за 
последните 20 години, независимо кой е на власт. Това се прави за да бъдат държани кметове и общини в подчинение. 
Ако слушаш ще папкаш, ако не слушаш – няма", емоционално коментира кметът на Плевен Георг Спартански. 
Той е категоричен, че е сбъркана философията на управлението.  
Градоначалникът даде пример с община Плевен, която разполага с капиталови разходи от по 1 лев. на месец на жител или 
с 10 – 12 лв. годишно. 
„Няма как с тези пари да се оправят тротоарите и улиците, каза той и посочи, че като започнат да ремонтират някоя улица 
в града, хората го питали кой живее на нея. – Всъщност ние годишно може да си позволим да ремонтираме пет – шест 
улици, които не се избират по това кой живее на тях.“ 
Кметът поиска да се направи система за финансиране на дефицитите в общините. 
Финансиране на общините  
Тодор Анастасов от Министерство на регионалното развитие и благоустройство обяви, че се – работи по информационна 
система за състоянието на пътните настилки, в която се въвеждат база данни за състоянието на пътищата, мостове, 
аквадукти, като се правят прогнози по стандартизирани модели. Те ще влязат в „обективни списъци за решения, базирани 
на обективна информация“,  която ще се дава на Министерството на финансите. 
Финансовият министър го подкрепи и също е на мнение, че трябва да има промяна в закона за бюджета и повечето 
приходи да се харчат с решения на общините. „Не отричам преразпредителната роля на държавата, но не може с 
отчисления от държавата да се прави местна политика“, каза той. 
Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор в Националното сдружение на общините в Република България 
(НСОРБ) също поиска да има контрол при обществените поръчки. 
Тя смята, че трябва да има контрол по Закона за обществените поръчки за финансовите корекции, но напомни, че дори в 
съда има различно правоприлагане. 
„Искаме да имаме възможности за политики. Сега практика от министерствата са секторни политики, но това не е добре 
за общините – не можем да отговорим на очакванията“, потвърди Дачева и смята, че е прекалена административната 
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тежест върху местните власти с над 400 нормативните актове, като много от тях са несвойствени – от спазване на авторските 
права до разнасяне на призовки. 
Дачева поиска повече яснота в дългосрочна перспектива – какво е възложено на общините като дейности, както и да има 
остойностяване на услугите, за да няма нереалистични очаквания в хората.  
Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България обърна внимание 
на факта, че нито едно предприятие не е приело Кодекса за корпоративно управление и настоя пред Министерството на 
финансите предприятията с държавно и общинско участие да го приемат и спазват.  
Той напомни, че проблемът с плащане на такса битови отпадъци на принципа „замърсителят плаща“ е от 2003 г., и страната 
ни е единствена в Европейския съюз, където той не е приет.  
Предприемачът поиска да се актуализира законопроектът на „спящите акции“ от приватизацията, за да може частният 
капитал да инвестира в тях на борсата, като на нея се листнат и държавни предприятия като „Булгартрасгаз“, например. 
 
Standartnews.com 
 
√ Бизнесът със 7 искания към новата власт 
* Специалисти, а не дипломи, очакват предприемачите, призовават за пазарни стимули за инвеститорите 
* Стратегия за икономическо развитие на страната и на регионите очакват индустриалците 
* Стара Загора закъснява с плана за трансформация, нужни са спешни решения 
Седем искания към новата власт отправи бизнесът на първата по рода си дискусия "Накъде след кризата", която се състоя 
в Стара Загора. "Стандарт" в партньорство с четирите работодателски организации АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП събра в Града 
на липите бизнес, политици, експерти, за да начертаят стратегия за развитието на региона, предвид предстоящата 
икономическа трансформация, свързана със Зелената сделка. 
Целта на кампанията „Накъде след кризата” е чрез дискусии между бизнес, централна и местна власт, научни среди, 
експерти и медии да начертае и предложи стратегиите за развитие на отделните региони в страната. Стартът бе в Града на 
липите, тъй като предизвикателствата пред него са огромни. 
Национална програма за икономическо развитие на България е първото искане на индустриалците към политиците в 
бъдещото 46-о НС. На второ място е програма за развитието на регионите. Специално за Стара Загора тя трябва да е 
свързана с трансформацията на мините според зелената сделка и преквалификацията на хората, за да не загубят доходите 
и работата си. Специалисти, а не дипломи, е третото основно искане на предприемачите. Те очакват преквалификацията 
на кадрите да не се извършва в центрове, които преподават теория и нямат връзка с бизнеса, а в производствените бази 
на фирмите. Бизнесът настоява още за пазарни стимули за инвеститорите, премахване на бюрократичните пречки пред 
компаниите и диалог между бизнеса и новите управляващи. 
37 милиарда български капитали са изтекли от страната ни в последните 11 години. В същото време България е привлякла 
едва 13 млрд. евро чужди капитали, съобщи Васил Велев, председател на АИКБ и ръководител тази година на Асоциацията 
на организациите на българските работодатели (АОБР). Тази статистика на БНБ ни кара да се замислим, подчерта Велев. И 
допълни: "Статистиката е минорна, но регион Стара Загора има предпоставки за развитие.". Председателят на АИКБ 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 бизнеса е важно да знае следващото управление ще променя ли данъчния модел и ще работи ли за бързо влизане на 
България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (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. 
България, уви, в момента има стопанство, изградено в средата на 20 век. Маришкият басейн като индустриална 
агломерация догодина посреща 70-годишния си юбилей, но не съм сигурен за 80-годишнината му, каза Радев. Това, което 
отличава Стара Загора, е, че тук няма голямо зараждане на новата икономика в недрата на отиващата си стара, а по един 
командно-административен път България трябва да изпълни за 1460 дни изключително сложни, рестриктивни и 
болезнени мерки, приближаващи се до това сам да си отрежеш някакъв крайник, образно описа Радев предстоящата 
икономическа трансформация в региона според Зелената сделка. Едва ли има човек, който да не си дава сметка колко 
енергия и болка предстои. Но дали 11-те депутати от региона са онези лидери, които могат са се справят, каза още Радев. 
Според него обаче при правилно планиране и добри решения Стара Загора има всички шансове да превърне дефекта в 
ефект и са стане един от най-бързо развиващите се региони не само на България, но и на ЕС. Когато се вземат важни 
решения ние четирите работодателски организации се обединяваме в общи решения за страната, каза Стефан Шоселов, 
председател на КРИБ Стара Загора. Той съобщи, че Европа е предвидила 47 милиарда евро за районите на които им 
предстои трансформацията. 37 млрд. са за 2021 г и 10 милиарда за 2022 година. Вече сме 7-ми месец на 2021 г., но аз още 
не виждам ясни планове на държавата и на региона по какъв начин ще усвоим полагащите ни се средства, би алармата 
Шоселов. И призова: Трябва да се обединим бизнес, политици и специалисти, така че максимално бързо да разработим 
програмата за развитието на България и регион Стара Загора. Шоселов поиска новата власт да се съсредоточи върху 
използването на европейските възможности за създаване на възможно най-конкурентните нови индустриални зони, които 
да привлекат нови стратегически инвеститори.  
Нашият регион като че ли типично по български първо не смее да назове нещата с истинското им име и чакаме последния 
момент да решим какво да правим, заяви и Благовеста Шинева, член на УС на ТПП Стара Загора. И призова бизнесът в 
Града на липите да започне промяната от себе си. Шинева управлява иновативна компания и за Нова година е подарила 
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на всеки от служителите си книгата Индустрия 4.0. Според нея парите от Европа трябва да се усвоят ефикасно и с много 
добро планиране.  
Средните професионални училища и особено университетите в момента бълват дипломи, не специалисти, постави 
особено болезнения за бизнеса въпрос с кадрите и подготовката им Радосвет Радев. 
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 трябва да се изискванията за акредитация на университетите у 
нас ще остават по-малко вузове, подготвящи по-качествени специалисти. 
"Стандарт" и четирите работодателски организации ще обобщят вижданията на бизнеса и неговите искания за Стара 
Загора и ще ги внесат в новото 46-о Народно събрание, каза главният редактор на "Стандарт" Славка Бозукова. Тя бе 
категорична, че във времената на противопоставяне, в които живеем единствено бизнесът е този, който може да събира и 
обединява политиците в името на икономическото развитие на страната, защото прави брутен вътрешен продукт, разкрива 
работни места, плаща заплати и осигуровки.  
 
Sinor.BG 
 
√ Първите средства по плана за възстановяване за България се очакват през ноември 
Предвижданията на бизнеса  
Ако служебният кабинет представи коригирания План за възстановяване и устойчивост за обсъждане от бизнеса в средата 
на юли, каквито са обещанията, към ноември и България би могла да получи необходимите средства за изпълнениеп на 
проектите. Това съобщиха в интервю за БНТ председателите на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев и на Конфедерацията на независимите синдикати КНСБ Пламен Димитров. 
Положителното е, че всяка държава-членка може да кандидатства с проекти, започнати през пролетта на 2020 г., така че и 
държавата би могла да съфинансира проектите, преди да се получи планираният ресурс от ЕС. 
В същото време вчера Европейската комисия прие амбициозен и всеобхватен пакет от мерки за подпомагане на 
подобряването на паричния поток за финансиране на прехода към устойчива икономика на държавите в ЕС. Новата 
стратегия за устойчиво финансиране има за цел да подпомогне финансирането на прехода към устойчива икономика, като 
предлага мерки в четири области - финансиране на прехода, приобщаване на държавите-членки, устойчивост и принос на 
финансовата система за глобалната амбиция за растеж, съобщиха от пресцентъра на Еврокомисията. 
Новият пакет от мерки надгражда плана за действие за финансиране на устойчив растеж от 2018 г., както и доклада за 
преходно финансиране от Платформата за устойчиво финансиране и консултация, проведена от април до юли 2020 г. 
Бюджетът на ЕС за 2022 г. - предложението 
След като бъде приет от еврозаконодателите, този предложен регламент ще установи златен стандарт за това как 
компаниите и държавната власт могат да използват зелените облигации за набиране на средства на капиталовите пазари 
за финансиране на такива амбициозни мащабни инвестиции, като същевременно отговарят на строгите изисквания за 
устойчивост и защита на инвеститорите . 
Това ще бъде полезно както за емитентите, така и за инвеститорите на зелени облигации. Например, издателите ще 
разполагат с надежден инструмент, за да покажат, че финансират законни зелени проекти, съобразени с таксономията на 
ЕС - виж регламента на ЕС. 
От своя страна и инвеститорите, които купуват облигациите, ще могат по-лесно да оценят, сравнят и да се доверят, че 
техните инвестиции са устойчиви, като по този начин намаляват рисковете, породени от екологичното пране. 
Новият EUGBS ще бъде отворен за всеки емитент на зелени облигации, включително компании, публични органи, както и 
емитенти, намиращи се извън ЕС. Предложената рамка има четири ключови изисквания: 
Изравняване на таксономията: 
Средствата, събрани от облигацията, трябва да бъдат разпределени изцяло за проекти, които са в съответствие с 
таксономията на ЕС. Ще припомним, че правилникът за таксономията въвежда система за етикетиране на екологични 
инвестиции, водещи до намаляване на въглеродните емисии. Целта е да се насочат стотици милиарди средства към 
индустрии и компании от 13 сектора, включително възобновяеми енергийни източници, транспорт, горско стопанство 
(селското стопанство е изключено), производство, сгради, застраховане и дори изкуства, които заедно представляват близо 
80% от емисиите на парникови газове в ЕС, обясняват от Европейската комисия. 
Планът, представен вчера, гарантира пълна прозрачност за начина на разпределяне на постъпленията от облигации чрез 
подробни изисквания за докладване. Всички европейски зелени облигации трябва да бъдат проверени от външен 
рецензент, за да се гарантира спазването на регламента и привеждането в съответствие на таксономията на 
финансираните проекти 
Надзор от страна на Европейския орган за пазарите на ценни книжа (ESMA) на рецензенти: Външните рецензенти, 
предоставящи услуги на емитенти на европейски зелени облигации, трябва да бъдат регистрирани и контролирани от 
ESMA. Това ще гарантира качеството на техните услуги и надеждността на техните прегледи, за да защити инвеститорите и 
да гарантира целостта на пазара, съобщиха от ЕК. 
 
Капитал 
 
√ Цените на борсовия ток продължават да са извънредно високи 

https://sinor.bg/61369-predlaga-se-byudzhetat-na-es-za-2022-g-da-bade-3113-mlrd-evro-ot-tyah-607-mlrd-sa-za-zemedelie
https://sinor.bg/pdf/1625648607.pdf
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България отново е с цена на електроенергията от над 100 евро/мВтч 
Цената на борсовия ток в редица европейски държави, включително и в България, продължава да е изключително висока. 
У нас електроенергията, която се предлага в сегмента "Ден напред" с ден на доставка 8 юли, е с цена от 104.61 евро/мВтч. 
Макар този път страната ни да не държи първенството по най-скъп борсов ток, високите стойности смущават бизнеса, който 
се опасява от сериозни затруднения, ако те продължат да диктуват пазара. Проблемът е най-сериозен за индустрията, 
която от години се снабдява с електричество по свободно договорени цени. 
"Управляващите често пъти мислят за производствата с висока добавена стойност като различните технологични 
компании, но не трябва да се забравя и базовото производство - индустрията", заяви наскоро за "Капитал" зам. -
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев и настоя за подпомагане на енергоинтензивните 
предприятия. "Да, такова трябва да има и това е неминуемо, още повече че с тези цени в последно време пазарът е 
абсурден", отбеляза той пред "Капитал". 
Какво се случва в Европа 
Днес с най-висока цена на електроенергията в сегмента "Ден напред" е Италия - 111.7 евро/мВтч (но в нея са добавени 
различни мрежови тарифи, които у нас се начисляват едва при доставката), следвана от Хърватия и Словения - с еднакви 
цени от по 110.25 евро/мВтч. В Германия, Австрия и Словакия цените също са високи. 
 

 
 
Изключение не прави и съседна Румъния (109.7 евро/мВтч), с която България скоро ще обедини енергийния си пазар. Това 
е важно, защото в кризисни моменти (при свръхпроизводство или при аварии, технически прекъсвания, липса на вятър 
или слънце и др.) няма да има рязко повишение или понижение на цените, тъй като бързо ще може да се внесе или изнесе 
енергия към някой от съседните пазари. Освен това така ще се засили и конкуренцията, което също ще окаже влияние на 
предлагането. 
В друга държава, с която в началото на май вече беше постигнато такова обединение - Гърция, цената на електоенергията 
е същата като в България - 104.61 евро/мВтч. Най-ниски са цените на тока в Полша, Испания, Португалия и Франция и 
Белгия, където тарифите варират между 93 94 евро/мВтч. 
Жега и пак жега 
Както и преди десетина дни, така и сега едно от обясненията за скъпия борсов ток са високите температури, обхванали 
Европа в последно време. Това води до свръхконсумация на електричество, която пък поражда дефицит, голямо търсене 
и съответно по-високи цени. 
Липсата на вятър в определени дни също допринася за оскъдно предлагане заради трудностите в работата на някои от 
възобновяемите енергийни източници. Допълнителен фактор са и ремонтите на някои базови мощности в Европа. 

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/07/02/4227762_visoko_naprejenie_za_industriiata/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/07/02/4227762_visoko_naprejenie_za_industriiata/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/06/16/4221984_pada_poslednata_prechka_pred_obedinenieto_na/
https://www.capital.bg/shimg/zx980_4229814.jpeg
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Например през април високите цени и дефицитът тогава дойдоха като резултат от ремонта на две атомни централи в Чехия 
и един словенски АЕЦ. 
За повишението на цените има и друг "виновник" - това е високата цена на въглеродните емисии, която на моменти 
надвишава 55 евро за тон и не позволява на въглищните централи като ТЕЦ "Марица-изток 2" да продават енергията си на 
пазара, което също води до определени дисбаланси. 
Тенденцията на повишение на борсовия ток се очертава да се запази - дългосрочната прогноза за времето показва, че в 
близките дни и седмици в някои части на Европа отново се очакват високи температури, които пак ще доведат до 
свръхпотребление на електроенергия, а оттам и до по-високи цени. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Продължават събитията от българското председателство на инициативата "Три морета"  
Продължават събитията от българското председателство на регионалната инициатива "Три морета", която обединява 12 
държави от Европейския съюз между Балтийско, Адриатическо и Черно море. Президентът Румен Радев ще открие в София 
шестата среща на върха. Събитието беше предшествано от мащабен бизнесфорум.   
Насърчаването на регионалното сътрудничество и транспортната, енергийна и дигитална свързаност са сред основните 
цели на инициативата "Три морета". 
Президентът Румен Радев ще открие шестата среща на върха, на която София е домакин, а по-късно ще се включи в 
дискусия заедно със седем свои колеги. 
Инициативата "Три морета" е платформа за диалог, а регионът може да привлече повече инвестиции, смята Радев: 
"Аз съм оптимист, че Централна и Източна Европа ще стане по-привлекателна за стратегически инвестиции от голям мащаб 
в рамките на инициативата "Три морета"". 
Приоритет за българското председателство на "Три морета" са научната и образователна свързаност. Страната ни предлага 
в рамките на инициативата да има специален иновационен фонд. 
Науката, иновациите и образованието могат да бъдат стимул за развитие на бизнеса и икономиката, смята и българският 
еврокомисар Мария Габриел. 
"Науката, иновациите и образованието имат потенциал да се превърнат в двигател за нов растеж в региона на държавите 
от "Три морета"". 
 
√ Асен Василев обвини АПИ в престъпление 
Обществени поръчки с един участник - договори за 31 млрд. лв. са възложени от 2019 до април 2021 г. 
Репортаж на Марта Младенова за предаването ''12+3'' 
Договори за 2 милиарда и 500 милиона лева, сключени от Агенция „Пътна инфраструктура“, ще бъдат изпратени на 
прокуратурата, съобщи служебният министър на финансите Асен Василев. 
По всички тях са възложени дейности, които нямат финансово обезпечение и многократно надхвърлят бюджета на пътната 
агенция, който е около 300 милиона лева. 
Като престъпление финансовият министър Асен Василев възлагането на необезпечени финансови дейности и даде пример 
с искане на повече пари осем дни след парламентарните избори. 
„Според мен, това е пълно нарушение на законовия ред в страната Управителният съвет на една агенция да казва на 
министерски съвет как да харчи пари, колко пари да харчи и да ангажира държавата като страна по договор с възлагане на 
дейност, без тази дейност и без този договор да има финансово обезпечение“. 
Фактурирани са договори за над 370 милиона лева, които вече са били налични в Бюджета на „Пътната агенция“ и още: 
„Вече има свършена и фактурирана дейност от порядъка на около 160 милиона към момента, която е над бюджетите“. 
В момента се работи по спиране на необезпечените дейности, но няма как да се избегне щетата за бюджета: 
„Ще трябва да платим дейности, които не са в момента заложени в бюджета“. 
Василев не може да каже колко са договорите, които отиват в прокуратурата, но съобщи, че обемът на документацията е 
три кашона. 
Министърът представи разходите на държавата на втория обществен съвет в министерството. 
За периода от 2019-а до април 2021 г. са възложени договори за 31 милиарда лева, като в анализа не се включват договори 
за под един милион лева. Голяма част от възложените дейности са в обществени поръчки с един участник или чрез т.нар. 
ин хаус процедура, а най-много са от Пътната агенция. 
Министър Василев даде пример с парите за текущи ремонти: 
„2019-а за текущи ремонти са похарчени 416 млн., 2020-а – 800 млн., а за първите четири месеца на 2021-а са поети общо 
ангажименти за 2,9 млрд. На строителите, разбира се, не е казано, че тези пари ги няма. Това е престъпление“, каза 
министър Василев и увери, че докладът ще бъде предаден на прокуратурата. 
„Вече сме говорили с регионалното министерство това да бъде дадено на прокуратурата и това е толкова дълбоко 
неморално. И към изпълнителите на тези поръчки, и към всички други, които чакат за държавен ресурс, за да може той да 
се похарчи за нещо смислено“, каза още Василев. 

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/07/01/4227759_marica-iztok_bez_krai_no_s_novo_nachalo/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/07/01/4227759_marica-iztok_bez_krai_no_s_novo_nachalo/
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На заседанието на обществения съвет към министъра на финансите акцент бяха 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.  
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Георгиева: Страните от "Три морета" се възстановяват по-бързо от държавите в Западна Европа  
Възстановяването на страните от инициативата "Три морета" е по-бързо от това в държавите от Западна Европа, обяви 
управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. 
По думите ѝ икономиките в Централна и Източна Европа ще се върнат на предкризисните си нива още тази година. 
Като приоритетни политики за 12-те държави от инициативата "Три Морета" Кристалина Георгиева открои инвестициите в 
социална инфраструктура и в иновации. 
Пандемията съвсем ясно показа неравенствата между държавите, и това трябва да бъде преодоляно, убедена е 
Кристалина Георгиева: 
"Инвестиции в здравеопазване, образование, социална подкрепа - това е изключително важно в свят, който ще бъде, за 
съжаление, по-чувствителен на по-чести, внезапни и свирепи шокове", заяви Георгиева, като допълни, че до дни се очаква 
Съветът на директорите на Международния валутен фонд да придвижи към гласуване увеличаването на специалните 
права на тираж с 650 милиарда долара. 
Георгиева призова страните да обърнат внимание: 
"На този ресурс, който идва, без да се вдига вашия дълг. Той е продукт на колективната мощ на страните-членки на 
Международния валутен фонд и е резерв, на който трябва да разчитате и да мислите как най-добре да го използвате". 
Ходът на пандемията е сред основните рискове пред света, категорична бе Георгиева: 
"Ваксинирането тази година, вероятно и догодина, е икономическа политика. Най-бързият начин да се ускори растежът в 
една страна е да се ваксинират хората по-бързо, да минат тези 40-50-60 процента, когато това се транслира в много по-
висока икономическа активност", която от своя страна трябва да доведе до устойчиво възстановяване и трансформация 
към по-екологична икономика. 
 
√ Любомир Кючуков: България дава заявка, че отново иска да има своя външна политика 
Москва не е щастлива от инициативата "Три морета", вижда я като отграничаване на Русия от Европа 
Интервю на Людмила Железова с Любомир Кючуков в предаването ''Нещо повече'' 
"България дава заявка, че отново иска да има своя външна политика". Това заяви пред БНР международният 
анализатор Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения за започналата в 
София срещата на високо равнище на инициативата „Три морета“ . Той уточни, че това е най-важната международна 
проява в страната за годината: 
"България има основание да бъде доволна с двете си инициативи - първата е трансформиране на триморието в 
четириморие, като каним Гърция, а втората е за извеждането на съдържателния приоритет на образованието, науката и 
иновациите, т.е. на интелигентната свързаност като акцент в рамките на "Три морета". 
Анализаторът обясни, че с включването на Гърция в инициативата се отварят вратите на Средиземноморието към 
региона и рязко се увеличава значението на свързаността Балтика - Средиземно море в източната част на Европа: 
"Ангажирането на Гърция променя и геополитическата оптика на инициативата "Три морета".Туширайки донякъде тази 
нейна компонента, която е свързана със сътрудничеството в сферата на сигурността в условията на конфронтация с Русия". 
Любомир Кючуков подчерта, че Москва не е щастлива от инициативата "Три морета", защото я вижда като отграничаване 
на Русия от Европа.   
По думите на международния анализатор присъствието на президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер показва 
преосмисляне на подхода на страната му към тази инициатива: 
"Германия имаше двои резерви, както и ЕС, към тази инициатива, защото това чертае нови разделителни линии в Европа. 
Германия имаше притеснения и че това ще е препятствие за икономическите ѝ отношения с Русия, отчитайки позициите 
на част от страните в "Три морета" към проекта "Северен поток 2". ... Участието на Германия показва, че иска по-активно 
да защитава и своите, и европейските проекти в рамките на инициативата, но показва и стремеж проектите, които ще се 
реализират, да бъдат взаимно допълващи се с  проектите на ЕС". 
Китай приветства тази инициатива и проявява интерес към включване в проектите, които ще се разработват, обясни още 
Кючуков. 
Той подчерта, че още от самото начало на инициативата е декларирана подкрепата на САЩ за нея. 
Според него срещата в София, съчетана с бизнес форум, е важна и заради ключовия въпрос, че "има много сериозно 
разминаване между набраните средства във фонда и проектите, които към момента са над 90, и които искат десетки пъти 
по-сериозно финансиране": 
"Срещата в София се опитва да съчетае политическия интерес на страните с икономическия. ... Българските предложения 
за финансиране са в унисон с това, което страната ни се опитва да си осигури като финансиране в рамките на ЕС с Плана за 
възстановяване". 
Интервюто на Людмила Железова с Любомир Кючуков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ "Три морета" - позитивите за Югоизточна Европа  
Интервю на Снежана Иванова със Зорница Илиева и със Стоян Сталев в предаването „12+3“ 

https://bnr.bg/post/101495138/novo-zasedanie-na-obshtestvenia-savet-kam-ministara-na-finansite
https://bnr.bg/post/101495465/zapochva-sreshtata-na-varha-na-iniciativata-tri-moreta
https://bnr.bg/post/101495465/zapochva-sreshtata-na-varha-na-iniciativata-tri-moreta
https://bnr.bg/post/101495566/prezidentat-na-sasht-i-germania-podkrepiha-iniciativata-tri-moreta
https://bnr.bg/post/101495546/lubomir-kuchukov-balgaria-dava-zaavka-che-otnovo-iska-da-ima-svoa-vanshna-politika
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"Диалогът за "Три морета" в София започна много късно и раздели експертите и обществото ни, това се отразява на нашия 
президент, който е ротационен председател... САЩ са не само съпричастни, но и стоят зад този проект. Москва реагира 
негативно - каза, че това е издигане на кордон между Европа и Русия, а това са опасенията и на част от нашите експерти. 
От другата страна са атлантиците, които ни уверяват, че това е икономически проект, който ще е полезен за страната ни".  
Коментарът пред БНР е на международния анализатор Зорница Илиева. Тя посочи, че България е вложила 20 млн. евро и 
страната ни се надява да получи възможност за привличане на повече чужди инвестиции, за развитие на 
инфраструктурата.  
"Проблемът, срещу който Париж и Берлин реагираха, е, че този фонд дублира европейските фондове. Европа се чувства 
пренебрегната, политиките на ЕС искат приобщаване на страните от Югоизточна Европа с проекти, които се разработват в 
ЕС. Този начин на комуникиране между тези 12 страни предполага поредното отделяне".  
В предаването "12+3" Стоян Сталев, бивш външен министър, дипломат, бивш шеф на Агенцията за инвестициите, допълни:  
"Инициативата "Три морета" е правилна, но много закъсняла. Откъсването на Източна Европа, особено на Югоизточна 
Европа, от Централна и Западна Европа в рамките на ЕС е много голямо и този дисбаланс се поддържа дълго време. Това 
е в негатив за Източна Европа... Целият ЕС трябва да съсредоточи своето внимание за обхващане на целия свой регион в 
една модерна инфраструктурна мрежа. Вече 20 години след членството на Източна и на Югоизточна Европа в ЕС 
поддържаме една все още примитивна инфраструктура. Това влияе негативно на енергийното развитие на региона, също 
и на туризма, на стопанския обмен".  
По думите на Сталев процесът не трябва да се институционализира твърде много, а тази инициатива да фокусира 
вниманието на ЕС и на НАТО към региона.  
"30 години вече не можем да намерим подход и стратегия да променим българските контролни гранични пунктове. Те са 
в отчайващо положение. Това е все още примитивен инфраструктурен проблем... Ние не можем да привличаме 
инвеститори с този откъснат статут, който има регионът, макар и да сме членове на ЕС".  
Инициативата "Три морета" е политически проект на 12 европейски държави членки на ЕС, на ниво държавни глави, 
лансиран през 2016 г. В него участват България, Австрия, Хърватска, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, 
Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.  
Инициативата се развива като прагматична платформа за сътрудничество с основен фокус задълбочаване на 
интеграцията на страните от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море и създаване на по-голяма 
свързаност между тях по линията Север–Юг в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите, 
информационните технологии, бизнеса. 
Целите на Инициативата са: икономически растеж, получаване на инвестиции, енергийна сигурност, геополитическа 
сигурност, дигитална свързаност, борба с климатичните промени. 
Целите ще бъдат постигнати чрез насърчаване на сътрудничеството за развитие на енергийната, транспортна и 
цифрова инфраструктура. 
Българските институции са предложили следните четири проекта за финансиране в рамките на ИТМ: 
възстановяване на проектните параметри на жп линия Русе - Варна, изграждане на тунел под прохода „Петрохан“, 
разширяване на газовото хранилище в с. Чирен и изграждане на магистрала „Черно море“ (Варна - Бургас).  
 
√ Надежда Нейнски: "Три морета" ще даде различна перспектива пред Централна и Източна Европа  
Интервю на Людмила Железова с Надежда Нейнски в предаването ''Нещо повече'' 
"По-голяма дигитална свързаност между държавите е една от целите на инициативата "Три морета" и по време на Covid 
кризата темата доби ново измерение, нормалността едва ли ще се върне скоро, рискът от кибератаки се увеличи и отново 
се заговори за сигурноста на дигиталните услуги. Затова темата ще е един от ключовите приоритети на тази инициативи". 
Това каза пред БНР Надежда Нейнски, дипломат и бивш външен министър.  
Според Нейнски важен е интересът на включените в инициативата държави - България, Австрия, Хърватска, Чешката 
република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения:   
"Когато говорим за различни геополитически играчи, най-важното за всички нас е те да бъдат поставени в конкурентна 
среда, да има пазар. Ако говорим за енергетика - за да има енергийна независимост на държавите от Централна и Източна 
Европа, важно е да има диверсификация и на източниците, и на трасетата, тоест, да има конкурентна среда. Ако средата е 
конкурентна, цените на енергийните източници ще са различни, защото монополните цени винаги са по-високи".  
В предаването "Нещо повече" Надежда Нейнски допълни:  
"Тази инициатива е много амбициозна. Една такава инициатива би дала коренно различна перспектива за страните от 
Централна и Източна Европа. За Европа - да изпълни основната си цел, да е обединена и да живее в мир... Инициативата 
ще влезе на полето на конкуренцията, но за да се превърне в практическа инициатива, трябва да има ясен фокус. Трябва 
да е ясно как ще се структурира тази инициатива отвъд представителността и как ще се намери баланс между 
геополитиката и бизнеса".  
Интервюто с Надежда Нейнски можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ 400% ръст на досъдебните производствата против политическите права на гражданите спрямо вота на 4 април  
400 процента е увеличението на досъдебните производства против политическите права на гражданите, спрямо данните 
преди изборите на 4 април. Това съобщават от МВР. 
На територията на СДВР и областите Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пловдив, Сливен и Смолян, София и Стара Загора 
са образувани общо 30 досъдебни производства. 

https://bnr.bg/post/101495516/nadejda-neinski-tri-moreta-e-mnogo-ambiciozna-iniciativa
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Към 31 март 2021 година или преди предишните избори аналогичните досъдебни производства са били само шест и са 
били образувани на територията на областите Варна, Пазарджик, Перник и Смолян. 
Най голямо увеличение в образуваните досъдебни производства спрямо данните към 31 март 2021 година се наблюдава 
на териториите на областите Бургас, Монтана, София, Кърджали, Сливен и Хасково. 
Образуваните към седми юли тази година досъдебни производства представляват 8,8 процента от получените сигнали, 
обобщават от МВР. 
За сравнение към 31 март образуваните досъдебни производства представляват само 4,2 процента. 
Към вчерашния ден са съставени над пет хиляди предупредителни протокола, обобщават още от вътрешното 
министерство, 850 от тях са от ОД МВР-Пловдив, в Бургас са 604, а в Благоевград 522. 
 
√ Близо 787 млн. евро за България до 2027 година по програма "Образование"  
Близо 787 милиона евро ще получи България от Европейския съюз до 2027 година по програма "Образование", която 
надгражда Оперативната програма "Наука, образование и интелигентен растеж", съобщиха от Министерството на 
образованието. 
Проектът по програмата е публикуван за обществено обсъждане до 9 август. 
Част от дейностите, които ще се финансират, са намаляване на ранното отпадане на деца от образователната система; 
подобряване на връзката на образованието с пазара на труда и въвеждане на дуално обучение във висшето образование.  
 
√ МОН започва кампания за ваксиниране на учители  
Министерството на образованието започна информационна кампания за стимулиране на ваксинацията в детските градини 
и училищата. Учителите, които доброволно се ваксинират, ще получат допълнително по два дни платен годишен отпуск. 
Училищата, които достигнат поне 70% ваксиниран персонал, ще получат специално свидетелство за принос към опазване 
на общественото здраве. 
В едва 4 процента от училищата и 3% от детските градини над 70 на сто от персонала е ваксиниран. В две трети от 
училищата ваксинираните педагогически и непедагогически специалисти са под 30%. 
При детските градини така стоят нещата при 75% от екипите, показва проучване на МОН в началото на месеца. 
От ведомството изтъкват, че ваксинирането в тези заведения е ключова предпоставка за спокойно провеждане на 
присъствени занятия през предстоящата учебна година. 
Като част от кампанията вече се провеждат срещи с директори на учебни заведения, на които медицински специалисти 
отговарят на въпроси за ползите и рисковете от ваксините. 
От МОН изготвят насоки за завръщане към присъствено обучение от онлайн среда, както и за потенциално спешно 
преминаване към дистанционни занятия.  
 
√ Стойчо Кацаров: Няма бракувани ваксини у нас  
Все още няма бракувани ваксини у нас, но има изхвърлени дози, заради неявили се при записан час на ваксинация, заяви 
здравният министър Стойчо Кацаров. През август ще изтече срока на определени партиди ваксини, които страната ни ще 
опита да дари на съседни държави, но се очаква разрешение от фирмите производители. Той допълни, че има договорени 
дози ваксини за България до 2023 година: 
„Бракуване на количества - в смисъл количества с изтекъл срок и ги бракуваме - такова нещо до този момент няма! 
Надяваме се първите - с изтичащ срок на годност в края на август, да успеем да ги дарим на съседни страни, на които сме 
поели ангажимент, но процедурата е изключително тромава“. 
 
√ "Пфайзер" и "Бионтех" ще искат разрешение за прилагане на трета доза от тяхната ваксина  
„Пфайзер“ и „Бионтех“ ще искат разрешение за прилагане на трета доза от разработената от тях ваксина срещу Covid-19, 
съобщи "Франс прес". 
Причината е, че според първоначалните данни от тестове третата доза увеличава нивата на антителата срещу оригиналния 
щам на болестта и т. нар. Бета вариант 10 пъти. 
Разработчиците се надяват инжектирането с трета доза да покаже също толкова добри резултати срещу индийския 
вариант. 
Фирмите планират да публикуват по-точни данни в скоро време и да ги предоставят на американската Администрация по 
храните и лекарствата, Европейската агенция по лекарствата и други регулаторни органи. 
От „Пфайзер“ и „Бионтех“ смятат още, че наблюдаваният спад в ефикасността на ваксините в Израел след шест месеца 
показва, че поставянето на трета доза може да е необходимо в рамките на половин до една година след пълен цикъл на 
ваксинация. 
 
√ Външните министри на Испания и Франция обсъждат пандемията  
Външният министър на Испания Аранча Гонсалес Лая ще приеме днес в Мадрид френския си колега Жан-Ив Льо Дриан. 
Очаква се наред с другите теми, двама да обсъдят и управлението на пандемията от Covid-19. 
Срещата ще се проведе само ден след като френското правителство посъветва гражданите си да избягват пътувания до 
Испания и Португалия заради нарастването на заболеваемостта от варианта Делта на коронавируса. 
Държавният секретар по европейските въпроси Клеман Бон посочи като рискова дестинация най-вече Каталуния, където 
много французи прекарват лятната си отпуска и им препоръча да останат във Франция. 
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Бон обяви, че в понеделник ще се проведе заседание на Съвета по отбрана, председателствано от Еманюел Макрон, на 
което ще се обсъдят правилата за влизане от страни, в които има значителни промени в епидемичната обстановка. Той 
упрекна Испания, че е разрешила влизането на туристи от трети страни със сертификати за ваксинация с ваксини, които не 
са получили одобрението на Европейската агенция по лекарствата (EMA). 
Испанският министър на туризма Рейес Марото от своя страна поиска Испания да не бъде „заклеймена“ от нарастването 
на инфекциите, защото е безопасна дестинация и растежът е общ за целия свят. 
 
√ Великобритания отменя самоизолацията за ваксинирани след завръщане от някои страни  
От 19 юли от напълно ваксинираните британци, завръщащи се в Англия от страни от „жълтия“ списък, няма да се изисква 
да се самоизолират, заяви министърът на транспорта Грант Шапс. Те ще трябва обаче да плащат за PCR тестове преди и 
след пристигането си.  
В изложение пред депутатите в Камарата на общините Грант Шапс каза, че решението за отпадането на карантината се 
отнася за пълнолетните с по две дози ваксина, но и за всички, които са под 18 години, завръщащи се от същия списък от 
страни. 
„По същество, това означава, че изискванията за напълно ваксинираните пътници от страни от „зеления“ и „жълтия“ списък 
са същите“, изтъкна Грант Шапс.  
Туристическата индустрия реагира с облекчение на изявлението на министъра на транспорта, определйки го като 
положителна първа стъпка. Мнозина обаче смятат, че все още има много неясни моменти и несигурност.  
Проблем е и изискването в някои от дестинациите в „жълтия“ списък за тестове или карантиниране за бритаците. 
На практика на 19 юли, с настъпването на така наречения „Ден на свободата“,  ще отпадне съвета на правителтвото да не 
се пътува до страни от „жълтия“ списък, което дава възможност на летовниците за почивка, но остава в сила 
правомощието, в случай на тревожни данни, някои от тези срани да бъдат прехвърляни в „червения“ списък.  
Правилото на светофара е валидно за Англия, но и останалите части на кралството – Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, 
следват много подобна политика.  
Окончателното решение за „Деня на свободата“ ще бъде взето на 12 юли. 
 
√ ЕЦБ променя целите си спрямо инфлацията  
Европейската централна банка ще повиши целта си за инфлацията до 2%, съобщи агенция "Блумбърг", като се позова на 
служители на банката във Франкфурт. Досега целта беше „близо до 2 процента, но под тази стойност“. Банката ще 
предостави пространство и възможност за надвишаване при необходимост, твърдят още източниците на "Блумбърг". 
Причината за промяната е, че целта да се поддържа ниска инфлация тежи върху икономическия растеж на еврозоната. 
Засега официален коментар от Франкфурт няма. По-късно прегледът на стратегията на паричната политика ще бъде 
представен от гуверньорът Кристин Лагард. 
 
БНТ 
 
√ Над 190 проекта от региона на "Три морета" чакат одобрение  
Над 190 проекта от региона на инициативата "Три морета" очакват одобрението на инвестиционния фонд на страните 
членки. Това обяви за "По света и у нас" председателят на надзорния съвет но институцията. На вчерашния форум, 
Американските търговски камери във всички държави членки сключиха споразумение да подкрепят винаги инициативата 
като съорганизатор на събитията по нея. 
Три са приоритетните области, в които инвестиционният фонд на "Три морета" ще подкрепя компаниите - енергетика, 
транспорт и дигитализация. Набраният досега ресурс във фонда е 1 млрд. евро като се очаква той да набира средства до 5 
млрд. 
Тук не става въпрос как всяка страна да получи тези пари стъпка по стъпка, не, става дума как да изградим 
инвестиции в трите приоритетни сектори - логистика и транспорт, енергетика и дигитализация. Става въпрос как 
да увеличим общия ни растеж. Ако се фокусираме само върху парите, а не върху инвестициите, най-вероятно ще 
загубим нещо, обяснява Беата Дашинска-Музичка, председател на Инвестиционния фонд към инициативата "Три 
морета". 
Основно условие даден проект да бъде одобрен е дейността му да обхваща няколко държави. Един от проектите спечелил 
финансиране, е на австрийска компания, която ще изгради соларни паркове включително в България. 
Това е дискусията, която ще водим. За да можем да имаме инструмент, който е насочен към големи инфраструктури 
проекти, но и към по-малки, но с много висока степен на иновативност, казва Илия Лингорски, ББР. 
Допълнителна възможност за региона ще дойде и от Международния валутен фонд. 
Очакваме в рамките на следващите дни съветът на директорите на фонда да придвижи към гласуване от всички 
страни членки предложение за емитиране на 650 млрд. долара специални права. Това е инжекция в резервите на всички 
страни членки на Фонда, каза Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ. 
Прогнозата на МВФ е за ускорен растеж именно на страните от инициативата три морета, който ще бъде по голям от този 
в западна Европа с 1,5 процентни пункта. 
 
√ Прокуратурата привлече към наказателна отговорност кмет на община за купуване на гласове  
Под ръководството на Софийска градска прокуратура (СГП) се провежда разследване за извършено престъпление против 
политическите права на гражданите – по чл. 167, ал. 2 от НК. 
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На основание събрани доказателства Софийска градска прокуратура привлече в качеството на обвиняем М.Ц. - кмет на 
община в област Стара Загора, за предлагане и даване на имотна облага на различни лица с цел да ги склони да гласуват 
за опредена политическа партия и кандидат. 
Извършени са множество действия по разследването – разпити на свидетели, включително над 10 лица пред съдия, 
претърсвания и изземвания в населени места в област Стара Загора. Намерени и иззети са парични средства в размер на 
10 000 лева и списък с имена. 
По време на разпитите свидетелите са разказали за начина, по който били събирани от обвиняемия в ромската махала на 
населеното място, като М.Ц. им предлагал и давал суми в размер на по 50 лева за всеки, за да гласуват за конкретна 
политическа партия и кандидат. Над 20 лица са потвърдили, че са получили сумата от 50 лева по време на масово 
раздаване на пари в махалата. Било им обещавано също разрешаване на проблеми с регулация на имоти и изграждане на 
водопроводна мрежа. Отправяни били и заплахи към тях. 
Материалите по досъдебното производство са изпратени и приети от СГП по компетентност от Териториално отделение – 
Казанлък при Районна прокуратура – Стара Загора. Разследването се извършва от екипи на наблюдаващи прокурори и 
следователи със съдействието на структурите на ДАНС за региона. 
 
√ Задържаха трима животновъди заради злоупотреби с евросредства  
Трима собственици на животновъдни обекти от Сливенска област са задържани за 24 часа за злоупотреби с европейски 
средства и подаване на неверни данни към Държавен фонд „Земеделие". 
Окръжната прокуратура е образувала 5 досъдебни производства за измами. Нарушенията са констатирани при проведена 
на 7 юли специализирана акция на Сливенската полиция, държавен фонд „Земеделие" Ямбол и ОДБХ Сливен. 
При спецакцията са проверени 13 животновъдни обекта в общините Сливен, Тунджа и Гурково. Установени са нарушения, 
липси и несъответствия с подадените към фонд „Земеделие" данни. В 12 от обектите не са установени живи животни. 
На някои от заявените адреси не са намерени сгради или такива, годни за отглеждане на животни. В един от обектите 
полицията е открила непоставени ушни марки на дребни и едри преживни животни, декларирани за подпомагане по 
директни плащания през стопанската 2021 година. По първоначални данни субсидията, която е трябвало да бъде получена 
е за над 100 000 лв. Работата по случаите продължава. 
 
√ Над 2,7 млн. електронни рецепти са издадени през НЗИС за по-малко от 5 месеца 
Общият брой на издадените електронни рецепти през Националната здравно-информационна система (НЗИС) надхвърли 
2.7 млн. броя, откакто Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ АД пусна в експлоатация 
централизираната онлайн система за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Модулът „Е-рецепта“ стартира 
официално на 6 февруари 2021 г. 
Над 2.4 млн. са напълно или частично изпълнените рецепти в аптечната мрежа, което е около 90% от общия брой издадени 
електронни рецепти. Средно на ден се издават по около 50 000 рецепти, като през последните няколко дни се забелязва 
тенденция към увеличение до 80 000 на ден. До този момент фармацевтите са отказали да изпълнят едва 53 електронни 
рецепти. 
„Внушителният брой издадени електронни рецепти за такъв кратък период е поредното доказателство за 
качествените проекти, които разработва „Информационно обслужване“ АД“, каза изпълнителният директор Ивайло 
Филипов. 
По думите му електронната рецепта е не просто дигитален вариант на стандартната хартиена рецепта, но представлява 
ключов елемент при изграждането на електронно здравеопазване в България. Електронизирането на процеса намалява 
значително риска от неправилно отпускане на контролирани и реимбурсирани медикаменти и облекчава максимално 
пациентите, общопрактикуващите лекари и аптеките. 
Общият брой на лекарите, които са издали електронна рецепта е над 4500, а към системата успешно са се свързали близо 
2500 аптеки от цялата страна. Данните показват, че над 3300 фармацевти успешно изпълняват предписаните по електронен 
път лекарства на пациентите. 
Платформата за издаване на електронни направления също отчита внушителни резултати. Общопрактикуващите лекари, 
които работят със системата, са над 2800 и за издали общо над 104 000 електронни направления. Най-активни в издаването 
на е-направление са общопрактикуващите лекари от София, Пловдив, Бургас и Варна. Близо 90 000 пък са пациентите, 
които са получили електронен вариант на направлението. 
 
√ ЕК одобри плановете на Хърватия и Кипър за възстановяване и развитие 
Еврокомисията одобри вчера плана за възстановяване на Хърватия в размер на 6,3 милиарда евро от допълнителните 
фондове на Брюксел за връщане към растеж след пандемията от коронавирус. 
Помощта е част от безпрецедентен пакет от стимули на Съюза на обща стойност 800 милиарда евро, които ще бъдат 
разпределени между 27-те страни членки. 
Загреб планира да използва 40% от предоставените средства за постигане на цели по климата, включително съживяване 
на реки и езера, по-добро управление на водите и защита от наводнения, уточни Еврокомисията. 
789 милиона евро са предназначени за реновация на частни и обществени сгради, както и за обучение на работници и 
експерти в областта на енергетиката и възстановяване след земетресения. 
Еврокомисията одобри и плана на Кипър в размер на 1,2 милиарда евро. И Никозия смята да използва 40% от парите за 
проекти по климата, включително либерализация на пазара за електроенергия и подобряване на енергийната ефективност 
на сградите. 
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Енергийната ефективност е проблем на острова, където летните температури често надхвърлят 40 градуса по Целзий. 18 
милиона евро са заделени и за огнеборците, които играят ключова роля за справяне с горски пожари. 
Планът на Никозия включва още мерки за цифровизация на обществените услуги, подкрепа за началното образование на 
децата и намаляване рисковете за банковия сектор, свързани с наследени необслужвани заеми. 
Кипърските власти очакват планът за възстановяване на Евросъюза да увеличи Брутния вътрешен продукт на страната с 
3,2% в периода 2022-2023 и със 7,1 на сто в по-далечна перспектива до 2026 г. Прогнозите са за създаване на 11 000 работни 
места. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Между модата и кръговата икономика: зеленият преход в българската текстилна индустрия 
Йордан Беловодски, изпълнителен директор на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи и Миглена 
Христова - член на УС на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи – БАТОК, Bloomberg TV Bulgaria Интервю, 
08.07.2021 
Последните години до пандемията бяха доста успешни за нашия бранш. Имаше значителна инвестиция във фирмите по 
три направления – производствени бази, инвестиции в модерна техника като машини и софтуер, както и инвестицията в 
човешките ресурси. Няма точна статистика колко са инвестициите в сектора, но според нас са стотици милиони. Това 
коментираха Йордан Беловодски, изпълнителен директор на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи и Миглена 
Христова - член на УС на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи – БАТОК, в интервю за репортера Росeлина 
Петкова, излъчено в рубриката Bloomberg TV Bulgaria Интервю. 
Дрехите, обувките и домакинският текстил са отговорни за замърсяването на водите, генерирането на парникови газове и 
купища отпадъци. Бързата мода и постоянното предлагане на нови стилове на ниски цени довеждат до голямо 
увеличаване на количеството произведени и изхвърлени дрехи. За да се справим с въздействието върху околната среда, 
ЕС иска да ускори прехода към кръгова икономика. 
„Преди кризата имаше анализи, които сочеха, че ще наложат промени в бранша в посока намаляване на въглеродния 
отпечатък. Необходимо е да се използват съвсем нови ресурси. Фирмите трябва да променят своето отношение към 
опазването на околната среда“, смята Йордан Беловодски. 
„Нашето предложение е да се изграждат инсталации или заводи за рециклиране на отпадъци, което липсва в нашата 
страна. Тази идея трябва да бъде включена в Плана за възстановяване. Затова сме се обърнали към държавата за 
изграждането на такива инсталации, тъй като проблемът с текстилните отпадъци се задълбочава все повече". 
Йордан Беловодски е на мнение, че текстилният бранш е един от малкото в страната, който се опитва да намери своето 
място в зеления преход.  
Миглена Христова разказа повече за еко технологиите, които се използват в текстилната индустрия. 
"Текстилният бранш работи с високо ефективни машини, които са с ниска енергийна ефективност, тоест ползват 
по-малко енергия. Наблягаме на рециклирането на остатъчните материали като платове, конци, хартия, найлон. В 
нашата фабрика ние разделяме хартията, найлона и плата. Това е практика и на доста фирми в България".   
Едно производство в шивашката индустрия започва със скрояването, като по време на този процес се използва освен 
хартията и найлон, който вакуумира плата, за да може да бъде по-лесно рязан. Закупили сме една нова технология, която 
почти не използва найлона и хартията. Това 4D технология, при която роботите няма нужда да режат по кройка, добави 
още Миглена Христова. 
Христова разказва, че браншът е предприел стъпки не само в подобряването на технологичното оборудване, но и по 
отношение на платовете без вредни химикали. 
„Органичният памук се отглежда без вредни химикали и не разрушава еко системите. Трябва да правим разлика между 
конвенционалния и органичния памук. При конвенционалния памук се използват пестициди, които вредят на околната 
среда. Докато органичния памук се отглежда чрез насекоми, като вредните емисии при тях са по-ниски и се отглежда 
с по-малко вода“. 
Целия разговор вижте във видео материала. 
 
√ Брюксел одобри помощ от 1.5 млн. евро за розопроизводители 
Помощта ще бъде под формата на директни грантове  
Европейската комисия (ЕК) одобри схемата за подпомагане на производителите на маслодайна роза в България. Общият 
бюджет е 1.5 млн. евро, които ще бъдат насочени към малки и средни предприятия, засегнати от разпространието на 
коронавируса, съобщи Investor.bg 
Помощта трябва да бъде разпределена между 500 и 1000 компании. 
Помощта ще бъде под формата на директни грантове. Целта е да се подкрепи ликвидността на българските 
производители, пострадали от мерките за ограничаване на пандемията. 
По схемата производителите на маслодайна роза у нас ще получат средно по 50 евро на хектар с розови насаждения. 
Оценката на Брюксел сочи, че предложението на българското правителство отговаря на европейските изисквания за 
държавна помощ. Според временните правила средствата по програмите за подпомагане не трябва да надвишават 225 
хил. евро на хектар и да бъдат разпределени до 31 декември 2021 година. 
 
√ Обществените поръчки за ИТ в пандемичната 2020 г. са на едно стъпало под рекорда 
Една компания е получила повече от цената на изборите в страната  

https://www.bloombergtv.bg/a/57-bloomberg-tv-bulglaria-intervyu/95469-tekstilnata-industriya-v-balgariya-investira-v-eko-tehnologii
https://www.investor.bg/evroproekti/264/a/ek-odobri-shema-za-podpomagane-na-proizvoditeli-na-maslodaina-roza-u-nas-331324/


14 

 

За последните 21 г, (252 месеца) са сключени и изпълнени няколко хиляди договори, включващи разходи за 
дигитализацията на държавната и общинска администрация в България и включително и за електронно управление, пише 
в свой доклад агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Агенцията следи обществените поръчки за ИТ в България в три 
направления - за хардуер, софтуер и ИТ услуги. Вклюючени са данни за възложителите по отношение на правителствени 
разходи за ИТ, разходи за ИТ в образователни институции, медицински заведения и други държавни учреждения 
(първостепенни и второстепенни разпоредители на държавни средства). 
Анализът показва, че разходите за обществени поръчки за ИТ през този 21-годишен период сумарно надхвърлят 
планираните капиталовите разходи в държавния бюджет за цялата 2021 година, а тези за 2020 година отново бележат 
исторически рекорди. Общите средства похарчени за ИТ по ЗОП нареждат изминалата година като №2 от 21 години. 
Пандемичната ‘2020 се оказа и върхова за страната, по отношение разходите в едно от направленията, а бюджета само на 
един възложител е равен на сумарните разходи на държавата за изборите в страната.  
"Изключително показателно за дигитализацията и разходите за електронно управление в България е да се наблюдава 
предмета на договорите и разходите за ИТ в министерствата, държавните учреждения. Дали администрацията в страната 
е водена правилно и успешно към технологично обновление е сложно за независима оценка", пише в анализа на 
агенцията, 1 % от договорите по ЗОП са сключени за някакъв вид пряка облачна услуга, 7% за сървъри и съхранение на 
данни и 12% за преносими компютри. 
 
√ Заплатите растат тази година, Варна и Бургас стопяват разликата до София 
Мария Стоева, мениджър продажби и бизнес развитие в МanpowerGroup България, "В развитие", 08.07.2021 г.  
Дефицитът на кадри ще доведе до масово увеличение на заплатите през втората половина от годината в страната. София, 
Варна и Бургас ще са регионите с най-големи увеличения, следвани от Пловдив. Това са част от изводите на изследване на 
МanpowerGroup България, за които разказа Мария Стоева, мениджър продажби и бизнес развитие, в ефира на 
предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова. 
Анкетата за настроенията за повишаване на заплатите и допълнителни придобивки е била направена сред 513 
работодателя. 
Почти половината от работодателите възнамеряват да увеличат заплатите до 20% . 2% от тях прогнозират по-голям ръст.    
„Не виждаме никъде тенденция за намаляване, макар и половината компании да не планират увеличение. Това се 
дължи на отварянето на икономиката, нов бизнес, който идва в страната, и недостига на кадри – това са тенденции 
и от минали години“, каза Стоева.   
Има сериозен рестарт на търсенето на работна ръка във всички сфери след вдигането на мерките заради пандемията. 
„Най-високо е то в сектори като IT, производство, здравеопазване и фармация – тук от много дълго време има недостиг и 
се говори за внос на кадри. В тези сектори повишаването на възнагражденията се получава по естествен път“, каза Стоева 
и добави, че инфлацията поражда и искания сред служителите за по-големи заплати.  
Това е риск за работодателите, коментира Стоева, заради неизвестните около възможностите за нова вълна на 
коронавируса.  
Много от тях се стремят да взимат максимума от своите служители, смята Стоева. Така добавената стойност от работещите 
в една компания може да се увеличава заради автоматизация на процесите, например, като увеличеното качество на 
работа води до ръст на възнагражденията. 
Стоева предупреди, че очакваното покачване на заплатите няма да е повсеместно, а ще обхване определени групи 
служители в различните компании.  
По градове и региони София, Варна и Бургас са с най високи очаквания, следвани от Пловдив. 
„Това е хубава тенденция. Виждаме да се стопява разликата, особено в определени сектори, между София и 
останалата част на страната. Все още има разлика и тя ще е факт за дълго време. но започва да намалява заради 
инвестициите във Варна и Бургас“, каза Стоева. 
Над 70% от анкетираните нямат планове за съществени промени в допълнителните придобивки, останалите планират 
увеличение. Компаниите започват да дават на служителите си избор от придобивки от предварително подготвени списъци 
– така работещите сами могат да преценят от какво имат нужда в един определен момент, каза Стоева и определи това 
като положителна тенденция. 
В коментар за очакванията за завръщането в офисите, Стоева заяви, че дори в една компания може да съществува 
различно мнение между работниците – дали да се въведе хибриден модел, дали да им пълно връщане или да се продължи 
с отдалечената работа. 
„В някои индустрии дистанционната работа не е опция. В сектора на услугите и IT се говори за хибриден модел и много от 
работодателите ще дават на служителите да избират. 
Запитана за проблемите на компаниите да задържат служители, Стоева коментира, че по-голямата заплата не означава, 
че работниците задължително ще бъдат задържани. „Компании, които имат добре установени процеси и в които има 
добавен смисъл за работещите, нямат проблеми със задържането на кадри.“ 
Повече за настроенията на пазара на труда, очакваният на работодателите, добрите практики за намиране и задържане на 
работа може да гледате във видеото. 
 
√ След пожизнените ТЕЛК трябват и електронни медицински картони 
Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания, "Бизнес старт" 
Хората с увреждания работят, но не си показваха ТЕЛК-овете, за да не ги гонят работодателите, тъй като в решението на 
ТЕЛК пише, че си 100% нетрудоспособен. Нищо не пречи на един счетоводител с ампутиран крак да работи. След 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/95464-polovinata-kompanii-planirat-uvelichenie-na-zaplatite-do-kraya-na-godinata
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въвеждането на работодателски квоти резултатите показват, че между 20 000-30 000 човека са легализирали своята работа. 
Човек с увреждания не е нетрудоспособен човек, просто ние трябва да му дадем шанс. Това заяви Минчо Коралски, 
изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Христо 
Николов. 
"Когато става въпрос за заетостта на хората с увреждания, трябва да погледнем ТЕЛК. В решението на ТЕЛК пише 
степен на увреждане и работоспособност. Не е вярно, че повечето хора с увреждания са 100% нетрудоспособни. Преди 
3 г. отпадна оценката за трудоспособността, което доведе до проблеми в бизнеса. В ТЕЛК-овете пише "без физическо 
напрежение" (...), това спира работодателят да наема хора с увреждания. Практика показва, че става въпрос за една 
оценка, която не отговаря на истината". 
От думите на госта стана ясно, че според Наредбата за медицинската експертиза много повече хора с увреждания ще 
получат пожизнен ТЕЛК. 
"Хората с дефинитивни заболявания ще получат пожизнен ТЕЛК, тоест заболявания, които във времето не могат да 
изчезнат. От дълго време се поставяше въпроса защо хора с ампутиран крак или диабет трябва да се явяват на 3 г. 
на комисия. Това беше в тежест както на хората, така и на здравната каса". 
Минчо Коралски е на мнение, че друга важна стъпка в реформата на трудовите правоотношени и здравеопазването е да 
се въведат електронните медицински картони, за да може да се изтегля информацията за пациентите онлайн и те да не се 
налага да посещават много други лечебни заведения. Така ще се намали и възможността да се манипулират досиета. Тази 
стъпка ще има сериозен икономически ефект – 40 млн. лева ще бъдат спестени на здравната каса от допълнителни 
изследвания, посочва експертът. 
„Хората с увреждания, тогава когато имат право на ТЕЛК, си получават пенсията. Проблемът е, че в един момент 
трябва да отидат на ТЕЛК, като през това време пенсията се спира. Така те остават без доходи, като едва след 2-3 
месеца могат да си получат пенсията. Когато човек е с увреждане, обикновено той няма достъп до пазара на труда 
и когато се спре неговата пенсия, това е един социален проблем“. 
Минчо Коралски смята, че е трудно човек да получи пожизнен ТЕЛК, тъй като това е свързано с тежко състояние, което 
трябва да се докаже с много документи. 
Друга тема от разговора беше свързана с увеличението на интеграционните добавки. 
„Интеграционните добавки са свързани с границата на бедността. Увеличението, което получиха за тези месечни 
добавки, беше в рамките на 2-3 лв. В Плана за устойчивост  се набляга на това да се спазват изискванията за 
определяне на границата на бедността. В България тя би трябвало да нарасне с почти 100 лв, докато тя нарасна 
между 5 и 9 лв“. 
В петък беше обнародвана Наредбата за достъпна среда за сградите и съоръженията, с която новите изисквания за 
достъпност на сградите бяха отложени за март 2022 г. 
„Без достъпна среда не може да говорим за интеграция. Човек, затворен в дома си, не може да учи и да работи. Тази 
достъпност, която беше въведена от наредбата, беше в резултат на приемането на закона за хората с увреждания 
през 2018 г.. Поставиха се изискванията, които са свързани с архитектурната среда и мобилността“.  
"На практика в конвенцията за правата на хората с увреждания има термин, който се казва разумна достатъчност. В общите 
сгради е нормално да има асансьори, които да позволяват да влизат инвалидни колички. Предложението всички 
апартаменти в жилищни сгради да бъдат приспособени за хора с увреждания няма да оскъпи строителството", смята 
гостът.  
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Да ни приемат в Шенген е естествен процес 
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на Катедра "Национална и регионална сигурност", "Бизнес 
старт", 08.07.2021  
България отдавна участва в шенгенската система – използваме информационната система, служителите от гранична 
полиция са минали много обучения и работят с тях. Според Европейския съюз всички технически изисквания са изпълнени. 
От гледна точка на това колко години са минали, присъединяването ни в Шенген би трябвало да бъде естествен процес, за 
да бъде изпълнен основният критерий на ЕС за свободното придвижване на хора. Това коментира проф. Димитър 
Димитров, ректор на УНСС и ръководител на Катедра "Национална и регионална сигурност", в ефира на предаването 
"Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.  
„Надявам се да не сме на една крачка от влизането ни в Шенген, а наистина да влезем в скоро време. Ние сме 
равноправен член на Европейския съюз. Въпросът с Шенген продължава да бъде проблем за нас. Надявам се за по-
решителна намеса от страна на Европейския парламент, който да придвижи този процес“.  
Проф. Димитър Димитров е на мнение, че проблемите, свързани с корупцията и взаимодействието на различни лица от 
държавната администрация с хора от престъпния контингент, са сред пречките да бъдем приети в Шенген. 
Друга тема от разговора бе кандидат-студентската кампания в УНСС. 
„Миналата седмица в УНСС приключи подаването на документи. На първо класиране над 5200 кандидата подадоха 
своите документи, като трима човека се борят за едно място. Това са повече кандидати в сравнение с миналата 
година“. 
УНСС е топ 3 на най-предпочитаните университети в България. 
„УНСС предоставя достатъчно ниво на обучение и това го признават и студенти, които са били в чужбина и се 
връщат в България за магистърски програми. Скоро беше дискутиран проектът за карта на висшето образование, 
като няколко университета бяха в топ 3 с много висока степен на реализация на техните студенти“. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/95390-mezhdu-20-000-30-000-dushi-ot-horata-s-uvrezhdaniya-sa-legalizirali-svoyata-rabota
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От думите на госта стана ясно, че много от студентите в УНСС си намират работа докато следват. 
"Предимството ни е, че университетът се намира в София и тук има много работни места. По данни на 
рейтинговата система и обективни показатели от НОИ процентът на реализация на нашите студенти е около 98%. 
След това те получават добро кариерно развитие“. 
УНСС сключи партньорство с Японско-българската бизнес асоциация. 
Традиционно отношенията между България и Япония са много добри. Проведени бяха няколко работни срещи с японския 
посланик в България. Съществуват около 200 партньорски споразумения, като всяко от тях има конкретна специфика и 
приоритет. През октомври месец съвместно с асоциацията е планирана лекция в университета на главния изпълнителен 
директор на водещата японска козметична фирма Shiseido, разказа ректорът на УНСС. 
Целия разговор може да видите във видеото. 
 
√ ЕС ще има обща агенция за борба с прането на пари 
Ще има нови изисквания на ЕС за доставчиците на услуги за криптоактиви  
Европейският съюз ще предложи създаването на нова агенция за борба с прането на пари и нови правила за прозрачност 
при прехвърляне на криптоактиви, показват документи на ЕС, предаде „Ройтерс“. 
Европа е подложена на натиск да засили прилагането на правилата за борба с изпирането на пари, след като няколко 
държави започнаха разследване на Danske Bank за над 200 милиарда евро подозрителни транзакции, преминали през 
малкия ѝ естонски клон между 2007 и 2015 г.  
Тъй като няма общоевропейски орган за спиране на мръсните пари, Брюксел разчита на националните регулатори да 
прилагат своите правила, но те не винаги са си сътрудничили напълно.  
„Прането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност остават значителни проблеми, които трябва 
да бъдат решени на ниво ЕС“, се казва в документите. 
Предложеният нов орган за борба с изпирането на пари (AMLA) се очаква да се превърне в „централен елемент“ на 
интегрирана система за надзор, съставена също от национални органи, се казва в документите. 
 „Чрез директен надзор и вземане на решения спрямо някои от най-рисковите задължени субекти от трансграничния 
финансов сектор, агенцията ще допринесе пряко за предотвратяване на инциденти с пране на пари / финансиране на 
тероризъм в ЕС“, се добавя в документите. "В същото време той ще координира националните надзорни органи и ще им 
помага да повишат ефективността си при прилагането на единния правилник и да осигурят еднородни и висококачествени 
надзорни стандарти, подходи и методологии за оценка на риска."  
Правилата на ЕС ще станат пряко обвързващи за държавите-членки, за да спрат престъпниците да се възползват от 
различията между националните регулатори, се казва в документите.  
Допълнително предложение ще въведе нови изисквания на ЕС за доставчиците на услуги за криптоактиви за събирането 
и предоставянето на данни за създателите и бенефициерите на трансфери в тези активи.  
Понастоящем прехвърлянето на такива виртуални активи е извън обхвата на правилата на ЕС за финансовите услуги. 
Липсата на такива правила оставя притежателите на криптоактиви изложени на рискове за пране на пари и финансиране 
на тероризъм, тъй като незаконна дейност може да бъде реализирана чрез прехвърляне на криптоактиви, се казва в 
документите. 
Свен Гиголд, член на германската Зелена партия в Европейския парламент, заяви, че Европейската комисия е съставила 
силен пакет срещу прането на пари. 
 Парламентът и държавите от ЕС ще имат последната дума за предложените правила. 
"С единни стандарти и по-централизиран надзор Комисията на ЕС въвежда важни подобрения, за да даде възможност за 
последователни действия срещу финансовата престъпност", каза Гиголд.  
Междувременно ЕС трябва да предприеме правни действия срещу държави от ЕС, които не прилагат правилно правилата, 
добави той.  
 
√ Технологичният бенчмарк Nasdaq се изкачи до рекордно високо ниво за трети пореден ден 
Веселина Василева, пазарен редактор в Investor.bg, "В развитие", 08.07.2021  
На фона на ценовите повишения на компоненти с голяма тежест като Amazon, Apple и компанията майка на Google Alphabet 
технологичният бенчмарк Nasdaq се изкачи до рекордно високо ниво за трети пореден ден. Това каза Веселина Василева, 
пазарен редактор в Investor.bg, в ефира на предаването „В развитие" с водещ Вероника Денизова. 
"При откриването на сесията в сряда той се повиши с 0,6% до 14,755 пункта. Dow Jones и широкият S&P 500 спечелиха 
малко под половин процент. В крайна сметка Dow приключи сесията с ръст от 0,3 на сто до 34 681,79 пункта, 
широкият бенчмарк S&P 500 добави 0,34% до 4358,13 пункта, докато технологичният Nasdaq се повиши скромно – с 
0,01 на сто до 14665,06 пункта".  
От думите на госта стана ясно, че технологичните книжа бяха подсилени от спада на доходността върху облигациите. На 
ниво от 1,3 процента бенчмарковите десетгодишни американски облигации бяха в пъти по-ниски, отколкото преди четири 
месеца и половина. Според експерти по-ниските разходи за финансиране подобряват перспективите за бъдещи печалби 
за тези компании с висок растеж, каквито са технологичните компании. 
Банковите акции продължиха поредицата си от понижения, тъй като доходността на дългосрочните облигации продължи 
да намалява. 
"Енергийните компании се търгуват на червена територия, след като цените на петрола поеха надолу. 
Американският лек суров петрол достигна 6-годишен връх за кратко във вторник, преди да отстъпи. В сряда цената 
му продължи да се понижава. На фона на икономическия бум след кризата във Федералния резерв на САЩ се води дебат 
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за бъдещо спиране на икономическата помощ. Паричните власти смятат, че е важно в смисъла на „предпазливо 
планиране“ да се позиционират добре за подобен етап". 
Пазарният редактор коментира, че федералният резерв на САЩ подкрепя икономиката, засегната от кризата, с покупка на 
държавни облигации и ипотечни ценни книжа в размер на 120 млрд. долара на месец. Централната банка възнамерява да 
продължи да прави това, докато не бъде постигнат значителен напредък по отношение на ценовата стабилност и 
безработицата. 
"Европейската централна банка (ЕЦБ) ще повиши целта си за инфлацията до 2% и ще предостави пространство и 
възможност за надвишаване при необходимост, твърди Bloomberg, цитирайки служители на ЕЦБ, запознати с 
темата. Ходът е бил взет на специална среща, посветена на приключването на прегледа на стратегията на ЕЦБ 
тази седмица, която приключи в сряда, а говорител на базираната във Франкфурт банка отказва коментар".  
Решението е част от най-големия „ремонт“ на паричната политика на ЕЦБ от две десетилетия насам и бележи голяма 
промяна в тактиката на централната банка, тъй като тя си постави за цел да се откаже от годините с по-ниска инфлация, 
които натежават върху икономическия потенциал на еврозоната.Това би било значителна промяна в предишната цел от 
„под, но близо до 2% в средносрочен план“. Някои банкери смятат, че такава формулировка е твърде неясна и може да 
доведе до призиви за затягане на политиката твърде рано, поясни гостът. 
"Резултатите от прегледа ще бъдат публикувани в 14:00 часа българско време в четвъртък, а президентът Кристин 
Лагард ще проведе пресконференция 90 минути по-късно". 
Целия пазарен коментар може да видите във видеото. 
 
√ Зеленият водород няма да е конкурентен дори при въглерод над 200 евро 
За да бъде водородът конкурентен на изкопаемите алтернативи, ще са необходими годишни субсидии от 24 милиарда 
евро  
Дори европейските цени на въглеродни емисии да са утроят до над 200 евро, водородът от възобновяеми енергийни 
източници пак няма да може да се конкурира с изкопаемите горива без допълнителна държавна подкрепа, пише 
Bloomberg. 
Това е заключението от проучване на консултантите в Guidehouse, което е публикувано от немския мозъчен тръст Agora 
Energiewende. За да се направи средностатистическият проект за възобновяеми водородни технологии конкурентен на 
изкопаемите алтернативи, ще са необходими годишни субсидии в размер на 24 милиарда евро през това десетилетие, 
казаха те.  
Преходът на по-голямата част от замърсяващата икономика на Европа към водород е важна част от плана на блока за 
премахване на въглеродните емисии до средата на века. Изследването подчертава колко голямо предизвикателство ще 
бъде това. 
Водородът може да помогне за намаляване на въглеродните емисии от индустрии като производство на стомана, 
корабоплаване и авиация, но производството на водород с възобновяеми източници е много по-скъпо от вида, произведен 
чрез природен газ, който често се използва при рафинирането на нефт и за производството на торове.  
Тъй като търсенето на възобновяем водород се увеличава и индустрията се увеличава, разходите вероятно ще спаднат. 
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Някои компании, включително датската Haldor Topsoe AS и норвежката Nel ASA, които се стремят да спечелят от растежа, 
са изчислили, че водородът, произведен от вятърна или слънчева енергия, може да бъде конкурентноспособен 
на алтернативата, базирана на изкопаеми горива, още през 2025 г. Въпреки че това може да е възможно на най-идеалните 
площадки, не е ясно колко водород всъщност може да се произведе на тези места, според Матиас Дойч, старши сътрудник 
в Agora Energiewende. След 2030 г. зависимостта от субсидии трябва да отслабне.  
Цената за данъкоплатците 
„Има разлика в разходите и трябва да я преодолеем с парите на данъкоплатците“, каза Дойч в интервю.  
Начинът, по който правителствата разпределят пари за възобновяем водород, ще бъде от решаващо значение, според 
проучването. Ще е необходимо значително увеличаване на капацитета на зелената енергетика, за да се получи достатъчно 
водород, за да се задоволят различните потенциални източници на търсене.  
Би било по-ефективно просто да използваме електричеството директно, където е възможно, отколкото първо да го 
преобразуваме във водород, губейки част от енергията в процеса. 
Приложения като производство на стомана и амоняк, полети на дълги разстояния и дългосрочно съхранение на 
възобновяема електроенергия са сред това, което Agora нарича най-малко спорното използване на възобновяемия 
водород, тъй като те нямат алтернативи за пълна декарбонизация. За разлика от леките автомобили, лекотоварните 
камиони и отоплението за отделни сгради, за които са налични начини да се премахне зависимостта от въглерода, 
различни от водород.  
 
√ Различните фискални стимули спряха сближаването на световната икономика 
Силя Балер, икономист в Световния икономически форум (WEF), „В развитие“  
Различните фискални мерки за справянето с пандемията спря сближаването на световната икономика и има опасност от 
неравномерно възстановяване, заяви д-р Силя Балер, икономист в Световния икономически форум (WEF), в ефира на 
предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки. 
Балер представи проучване за икономическите нагласи на WEF, публикувано миналия месец., 
„Новините през последните две седмици са окуражаващи, има ръст на капиталовите пазари и ръст на цените на 
суровините, особено петрол и мед. Прогнозата за общия световен икономически растеж беше коригирана нагоре до 
6% за 2021 г.“, каза Балер. 
Има опасност от неравномерно възстановяване, предупреди Балер, заради огромните стимули и разликите в нивата на 
ваксинация. „Има доста голяма разлика на различните пазари, държави и различните групи в трудовата сила“, каза тя, като 
изтъкна неравната подкрепа за бизнеса и населението в страните.   
В България има добър темп на растеж - страната се интегрира все по-тясно в Европа и с излизането от кризата ще натрупа 
още по-голям импулс, смята Балер. За това са помогнали добрите спешни мерки на правителството, фискалната политика 
преди това.  „Със сигурност трябва да има по-бърз темп на ваксинация, за да се премахнат някои ограничения. Реформите 
в производството трябва да продължат и това ще бъде стабилна основа.   „ 
Различните фискални мерки за справянето с пандемията спря сближаването на световната икономика, смята Балер. „Това 
е тревожен фактор.  Големите държави трябва да предприемат не само едностранни мерки за подкрепа на световното 
възстановяване. МВФ вече предложи глобален ваксинационен план и има усилия за координация при данъчното облагане, 
климатични политики.“ 
„Ако тези спешни мерки бъдат прекратени твърде рано, може да се случи вълна от фалити след края на фискалната 
подкрепа, нарушаване на веригите на стойността и  риск за трудовия пазар“, предупреди Балер. „Страните трябва 
да преминат към по-фокусирани пакети за зеления преход и дигитализацията.“ 
Пакетите в Китай, САЩ и Европа бяха различни заради ефекта на заразата върху регионите. „В Китай и Европа те бяха 
пропорционални на спада в производството, а в САЩ бяха прекомерни“, каза Балер и добави, че те се различават и по 
различните амбиции, заложени в тях. „В Китай бяха приложени мерки за изграждане на дигитална икономика, в ЕС фокусът 
е върху зеления преход и екологични инвестиции. Размерът на американския пакет създава и инфлационни опасения."   
Един от най-важните въпроси остава влиянието на кризата и трансформацията на капитализма. „Има амбиция, а нуждата 
от промяна е голяма. Кризата показа колко неравномерно развити са някои общества и тези тенденции се задълбочават. 
Не е ясно до каква степен фискалните пакети ще разрешат ефективно това разделение. Динамиката от преди 
предвещаваше повече разделение в бъдеще, освен ако не променим траекторията – дигитализацията разделя трудовия 
пазар, а зеленият преход ще има много различни ефекти върху отделни групи работници“, прогнозира Балер. 
Запитана какво различните държави могат да научат една от друга в процеса на възстановяване, Балер заяви, че една 
сфера, където Китай се е възстановил по-бързо, е била търговската мрежа на страната. „В началото на кризата компаниите 
осъзнаха колко са зависими от определени търговски партньори и имаше търсене на регионална диверсификация. Китай 
вече има такъв модел за стойностните си вериги и успя да възстанови търговските си отношения по-бързо. 
Фискалните пакети ще имат основна роля при определяне на правилните инициативи за бъдещите икономики и оформяне 
на зеления преход, но ще има нужда и от частни инвестиции. „Дългосрочните перспективи за растеж на МВФ за развитите 
икономики е само 1.5% за 2025 г.“, каза тя. 
Ще има голяма промяна на трудовия пазар заради изчезването на редица професии и създаването на нови, коментира тя. 
Структурата за зеления преход не е особено устойчива в ЕС и ще трябва да има допълнителна подкрепа за отделни 
региони, за да не изостават още повече, каза Балер.  
Повече за фрагментацията на световната икономика, последствията от кризисните фискални политики, инфлацията, 
промените на трудовия пазар може да гледате във видеото. 
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√ Китай ще продава още метали от резервите, за да гарантира стабилни цени 
Агенцията за резервите не разкрива цените, на които са продадени металите  
Китай, най-големият потребител на суровини в света, се ангажира да освободи повече неблагородни метали от своите 
държавни резерви, след като завърши първата партида от продажби в последните си усилия да възпрепятства 
нарастващите разходи за суровини, предаде Bloomberg. 
В близко бъдеще ще бъдат организирани повече продажби, за да се гарантира стабилността на пазара, се казва в 
изявление на Националната администрация по храните и стратегическите резерви в сряда. 
Първата продажба на метали от над десетилетие включваше 20 000 тона мед, 30 000 тона цинк и 50 000 тона алуминий и 
беше приключенa чрез публичен търг, проведен в понеделник. Агенцията за резервите не разкрива цените, на които са 
продадени металите. 
Пазарът на метали в Шанхай съобщи в понеделник някои от най-високите приети оферти, позовавайки се на информация 
от купувачи. Те включват 67 718 юана (10 474 щатски долара) тон за мед, 18 074 юана тон за алуминий и 21 200 юана тон 
за цинк, като всички те са под цените на спот пазара. 
Китай освобождава метала от държавните запаси като част от кампанията си за ограничаване на цените, след като 
инфлацията през май достигна най-високото си ниво от 13 години. Оттогава ралито в неблагородни метали спря, след като 
действията на Пекин започнаха да дават резултати, а икономическият растеж на Китай показа признаци на пик. 
От администрацията в Пекин заявиха, че освобождаването на резерви на партиди има за цел да намали цените до нивата, 
които счита за нормални. 
 
Мениджър 
 
√ Близо 480 хил. лв. изплатени във фаза 3 на програмата за подкрепа с оборотен капитал  
Приходната агенция плати близо 480 хил. лева по трета фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал на общо 89 
фирми. Одобрените кандидати бяха обявени със заповед на изпълнителния директор на НАП от 7 юли 2021 г., съобщиха 
от пресцентъра на НАП.  
Средства ще се изплащат и през следващите дни, а одобрените кандидати ще бъдат оповестявани в рубриката „Подкрепа 
чрез оборотен капитал“, в сайта на приходната агенция. 
От НАП напомнят, че в трета фаза на програмата са предвидени 55 млн. лева за осигуряване на оборотен капитал чрез 
безвъзмездни средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. По първите две фази са 
изплатени над 120 млн. лева, допълват от Агенцията. 
Допълнителни разяснения за осигуряването на подкрепа чрез оборотен капитал и отчитането на дейността кандидатите 
могат да намерят в актуализираната рубрика „Често задавани въпроси и техните отговори“ в сайта на НАП. Информация и 
съдействие клиентите могат да получат и на infocenter@nra.bg или на информационния телефон на НАП 0700 18 700. 
Обаждането е на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.  
 
√ ЕЦБ ще допълни с нови показатели измерването на инфлацията  
Европейската централна банка обяви, че е недоволна от начина, по който Евростат измерва инфлацията. Причината  е, че 
в показателя няма данни за цените на жилищата например, които значително се повишават, предаде Ройтерс. От ЕЦБ също 
така отбелязват, че са наясно, че ще отнеме години да се  промени широкопризнатата методология за измерване на 
инфлацията. Поради тази причина вместо това ЕЦБ просто ще въведе нови показатели, които да следи като по-достоверни 
за нивото на повишаване на потребителските цени. 
„Управляващият съвет в своите оценки за определяне на паричната политика ще вземе предвид нови показатели на 
инфлацията, които включват първоначална оценка на разходите на собственици на жилища“, се казва в съобщение на ЕЦБ. 
Освен това ЕЦБ обяви, че ще добави при вземането на решения за определяне на паричната политика и съображения, 
свързани с усилията срещу климатичните промени. Те ще са в секторите оценка на риска и покупки на активи от 
корпоративния сектор.   
Европейската централна банка също така определи нова цел за инфлацията в еврозоната от 2% в средносрочен план. 
Доскоро формулировката беше „под, но близо до 2%“. 
През последните 10 години определеното от ЕЦБ ниво на инфлацията неизменно не бе достигано. 
„Знаем, че инфлацията няма да се задържи постоянно на 2% и е възможно да има известно временно отклонение нагоре 
или надолу – това е напълно нормално“, коментира президентът на институцията Кристин Лагард. 
Въпреки това в съобщението на ЕЦБ се казва още: „Тази цел за инфлацията е симетрична, което  означава, че негативно и 
позитивно отклонение от нея са еднакво нежелателни“. 
Тази нова политика, която отрича по-високата инфлация след дълъг период на бавно понижение на цените може да 
разочарова инвеститорите. Те се надяваха на подобно обещание, тъй като то означава, че отпускането на икономически 
стимули ще бъде гарантирано и за напред. 
 
√ ЕП подкрепи призива България и Румъния да бъдат приети в Шенген  
Европейският парламент прие доклад, в който настоява за пълното интегриране на България и Румъния в Шенген, защото 
са изпълнили изискванията. Призивът бе приет с 505 гласа "за", 134 "против" и 54 въздържали се, се отчита в съобщение 
на ЕП. 

mailto:infocenter@nra.bg
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Хърватия също е изпълнила изискванията, но евродепутатите са обезпокоени от съобщенията за нарушения на правата на 
човека по границите и се надяват страната да осигури адекватни нива на персонал, обучение на персонала и капацитет за 
наблюдение при граничните си операции. Евродепутатите приветстват създадения от Хърватия независим механизъм за 
мониторинг на действията на полицията спрямо незаконните мигранти и кандидати за международна закрила. 
ЕП призовава още за възстановяване на свободното движение в рамките на Шенгенското пространство, прекъснато заради 
пандемията от ковид. Евродепутатите отчитат, че някои проверки по вътрешните граници се извършват от 2015 г. насам 
незаконно. Според тях Европейската комисия трябва да започне процедури за нарушение. ЕП изразява безпокойство от 
сведенията за отблъскване на мигранти от страна на граничната служба "Фронтекс" по външните граници на Шенген. 
Накрая, евродепутатите приветстват разработването на информационни системи (като Визовата информационна система 
и Системата за влизане/излизане) в областта на управлението на границите и визите и призовават тези проекти да бъдат 
завършени без забавяне. В перспектива Парламентът подчертава, че е необходима реформа на Кодекса на шенгенските 
граници, за да се преодолее настоящото състояние на пространството за пътуване без граници. Въпреки че граничният 
контрол остава прерогатив на държавите членки, нови предпазни механизми биха могли да гарантират оттеглянето на 
контрола, когато той вече не е пропорционален отговор. 
 
√ Безработицата в Гърция расте. Готвят задължителна ваксинация за определени групи  
Безработицата в Гърция е нараснала до 17,0% през април от ревизираните нагоре 16,8% през предходния месец. 
Това показват данни на статистическата служба ELSTAT, пише електронното издание на Kathimerini.  
Сезонно коригираните данни показват, че 762 553 са официално безработни, като най-тежко са засегнатите на възраст под 
24 години. Сред тези на възраст от 15 до 24 години процентът на безработица се е повишил до 46,8% от 33,6% през същия 
месец през 2020 г. Безработицата в Гърция, която достигна рекордните 27,8% през септември 2013 г., намалява, но остава 
най-висока в евро зона.  
Безработицата засяга повече жените, отколкото мъжете, като съответните нива през април са 21,4% и 13,6%, показват 
данните.  
Икономиката на Гърция показа устойчивост през първото тримесечие на тази година, разраствайки се с по-бързи темпове 
в сравнение с последното тримесечие на 2020 г., за което най-голяма заслуга имат инвестициите. На годишна база тя се 
сви с 2.3% през първото тримесечие, с по-бавни темпове от ревизирания надолу спад от 6.9% през предходното 
тримесечие.  
Европейската комисия повиши най-новата си прогноза за икономическия растеж на Гърция през тази година на 4,1% от 
3,5%. Тя прогнозира безработицата на 16,3% през 2021 г., намалявайки до 16,1% през 2022 г. 
Междувременно, Гърция ще обяви задължителна ваксинация за някои професионални групи от идната седмица, заяви 
гръцкото правителство след последното увеличаване на COVID-инфекциите, предаде Ройтерс.  
Биоетичната комисия на страната препоръча миналия месец задължителни ваксини за здравните работници и персонала 
в старческите домове като крайна мярка със специфичен времеви график, ако усилията за окуражаване на ваксинацията 
се окажат неефективни. 
"Правителството получи препоръки от националната биоетична комисия за задължителна ваксинация за специфични 
професионални групи. Съответните решения ще бъдат обявени идната седмица", заяви правителствената говорителка 
Аристотелия Пелони на брифинг днес.  
В Гърция тече дебат дали задължителната ваксинация е етична, макар че проучване на гръцката телевизия Скай в сряда 
показа, че мнозинството от гърците подкрепят задължителната ваксинация на специфични групи, които имат контакт с 
обществеността. 
Днес гръцките власти отново въведоха ограничения за ресторанти, барове и нощни клубове, позволявайки само седящи 
клиенти, заради тревога от увеличаването на covid-инфекциите, предизвикано от по-заразния "Делта" вариант. 
Около 38% от пълнолетното население на Гърция е изцяло ваксинирано. Правителството предложи стимули, за да насърчи 
ваксинацията, сред които пари в брой и безплатни мобилни данни за младежите, с цел ваксинираните да достигнат 70% 
до есента.  
 
√ Канал Истанбул - грандиозен успешен проект или заплаха за екосистемата в региона  
На 26 юни в Турция бе дадено началото на реализацията на един от най-амбициозните и спорни проекти в историята на 
страната - Канал Истанбул, който ще свърже Черно и Мраморно море. Мечтите за изграждане на алтернатива на Босфора 
датират още от 16-и век. Очаква се с осъществяването на проекта в турската хазна да постъпват по осем милиарда долара 
годишно.  
Проектът алтернатива на Босфора е сред т. нар. "луди проекти" на президента Реджеп Тайип Ердоган. Канал Истанбул се 
очертава като един от водещите инвестиционни проекти за последните шест години, сред които са летище Истанбул, 
Северната мраморноморска магистрала, жп линии, пристанища, логистични центрове. Правителството заявява, че тези 
инвестиции ще имат голям принос за турската икономика, като по този начин ще се увеличи влиянието на Турция в 
международната търговия и ще има огромни ползи за екологията и за сигурността. Твърди се, че Канал Истанбул ще е от 
полза не само за Турция, а и за съседните страни, сред които България и Румъния.  
Същевременно опозицията в Турция, военните (във връзка с конвенцията от Монтрьо), екоподдръжниците и много жители 
на мегаполиса остро критикуват т. нар. "Канал на раздора", като твърдят, че с реализирането му ще бъде причинена 
екокатастрофа, главно заради разликата в солеността на Черно и Мраморно море, както и заради факта, че по този начин 
Истанбул на практика ще бъде превърнат в остров. Според някои оценки ще се повиши силно и рискът от огромни 
разрушения при земетресения. Турската опозиция побърза да предупреди чуждестранните инвеститори за рисковете при 
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евентуално участие в "Канал Истанбул". По данни на проучване на социологическата агенция Метропол близо половината 
турци не одобряват изграждането на Канала.  
Ползите от Канал Истанбул 
Това не е просто воден канал, това е спасение за бъдещето на Истанбул. Така Ердоган окачестви на 26 юни проекта (когато 
бе направена първата копка в района Сазлъдере).  
Водната артерия ще бъде с дължина 45 километра, с дълбочина 20,75 метра и минимална широчина 275 метра. 
Предполага се, че през Канала ще може да преминават по 160-180 кораба на ден с товароподемност до 300 хиляди тона.  
Ердоган съобщи, че се планира Канал "Истанбул" да бъде построен за шест години, а стойността му ще възлезе на 15 
милиарда долара. Той изтъкна, че трафикът през Босфора в момента е много интензивен и е един от най-натоварените в 
света. По думите му капацитетът на Босфора за безопасно преминаване на кораби е 25 хиляди (годишно), а на този етап 
през пролива вече преминават по 45 хиляди плавателни съда.  
Още през май Ердоган заяви, че със сигурност има много противници на проекта, но добави: "Това няма да ни спре". 
Президентът изтъкна още, че проектът няма да попада под действието на Конвенцията от Монтроьо.  
Министърът на транспорта и инфраструктурата Адил Караисмаилоглу заяви, че според предварителните разчети 
корабоплаването през Канал "Истанбул" ще бъде 13 пъти по-безопасно, отколкото през Босфора.  
Увеличаването на габаритите и тежестта на корабите, превозването на опасни товари, увеличаването на броя на 
плавателните съдове са само малка част от опасностите за пролива, казват експерти. Като естествен пролив Босфорът крие 
множество опасности като остри завои, силни и променливи течения; движението на плавателни съдове, които са част от 
градския транспорт, и туристическите корабчета също товарят трафика. В момента за преминаване през Босфора корабите 
трябва да чакат от 15 до 30 часа, заради което загубите за големите танкери за денонощие възлизат на до 120 хиляди 
долара. Предполага се, че с реализацията на Канал Истанбул корабните компании ще спестят 1,4 милиарда долара 
годишно.  
Не трябва да се игнорира и фактът, че от преминаващите кораби през Босфора годишно 10 хиляди са танкери, превозващи 
тонове суров петрол. Катастрофа на такъв танкер в пролива, разделящ на две части 16-милионния мегаполис, може да 
доведе до екокатастрофа. Подобни инциденти е имало през 1979 и 1999 г. Същевременно почти ежедневно в пролива 
става леки инциденти.  
Всъщност според някои оценки през Босфора преминават 4 пъти повече кораби отколкото през Панамския и три пъти 
повече отколкото през Суецкия канал. Инцидентът в Суецкия канал наскоро допринесе за решението на турските власти 
за стартиране на реализацията на проекта за Канал Истанбул. Трябва да се отбележи и фактът, че въпреки развитието на 
технологиите в търговията продължават да доминират морските превози, а стойността им е много по-ниска в сравнение с 
другите превози.  
Преподавателят от университета Мармара и специалист по градски мениджмънт д-р Реджеп Боздоган съобщи, че Канал 
Истанбул няма просто да свърже Черно и Мраморно море, а проектът включва логистичен и конгресен център, център за 
изложения, две големи пристанища и две яхтени пристанища. Ще бъде създадена и зона за високи технологии и ще бъдат 
построени два сеизмично устойчиви града.  
По информация на Хабер 7 в периода 2017-2019 г. са извършени задълбочени проучвания, свързани с реализацията на 
морската артерия. Анализирани са били всички мнения и критики от заседанията на Комисията за технически контрол, 
като работата е била съгласувана с мнението на експерти от 56 учреждения и организации.  
Вредите от Канал Истанбул 
Опозицията и екоактивистите са твърдо против реализацията на Канал Истанбул. В деня, в който бе стартирано 
строителството, бе организиран голям протест. "Не искаме бетонен канал, не искаме бетонен град", "Няма да мълчим, ако 
Каналът бъде реализиран", скандираха участниците в протеста. 
Според еколозите с осъществяването на проекта ще бъде разрушен екологичният баланс и ще се повиши нивото на 
сероводорода в Мраморно море. Това означава, че жителите на Истанбул ще усещат постоянен лош мирис (на развалени 
яйца), а редица видове от екосистемата може да бъдат унищожени. 
Най-крайните опоненти твърдят, че с изграждането на Канала ще бъде причинена екокатастрофа, тъй като Мраморно море 
е по-солено, а Черно море има по-голямо био разнообразие. Също така нивото на водите в Черно море е по-високо, а 
течението на Босфора не позволява на двете морета да се смесват. 
С реализирането на изкуственото съоръжение може да се стигне до там, че нивото на Черно море да спадне леко, а 
Мраморно море да бъде силно замърсено. Европейската част на Истанбул, превръщайки се в остров, може има проблеми, 
свързани с дефицит на вода, както и с повишен риск от земетресения.  
Проблемите, свързани с дефицита на вода, са силно вероятни, тъй като основният източник на прясна вода в европейската 
част на Истанбул е именно водохранилището Сазлъдере, което с реализирането на проекта де факто ще бъде засолено. 
Ще са необходими много нови водоизточници. Трябва да се изтъкне фактът, че по-голяма част от населението на Истанбул 
(10 милиона души) живее в европейската част на Истанбул, а повечето запаси на вода се намират в азиатската част на 
града. Дори сега в европейската част на мегаполиса често има проблеми в водоснабдяването.  
Очевидно само времето ще покаже дали ползите ще са по-големи от вредите при реализирането на мегапроекта Канал 
Истанбул. 
 
√ Кристалина Георгиева за трите основни икономически риска  
Три основни риска има пред глобалната икономика в момента, обобщи председателят на Международния валутен фонд 
Кристалина Георгиева по време на форума „Три морета“, който се провежда в София. 
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Първият риск остава овладяването на пандемията. „Там, където живея над 75% от хората вече са напълно ваксинирани – 
икономиката работи, ограниченията отпаднаха и хората са свободни да бъдат активни“, коментира Георгиева. За сметка 
на това в някои държави в Африка този процент е само 1%, което поставя под допълнителен натиск обществата там. Тя 
даде пример с покушението на президента на Хаити, като обясни, че в общества, където икономиката е зле, се стига дори 
и до подобни крайности. 
Вторият риск е евентуална промяна на паричната политика преди стабилизирането на бизнесите. Според Георгиева ако се 
стигне до вдигане на лихвите преди бизнесът да се е стабилизирал, това ще доведе до ново сътресение, тъй като 
компаниите няма да имат готовност да посрещнат по-високи погасителни вноски по заемите си.   
Третият риск е как правителствата използват ресурсите си за възстановяване на икономиките. „Те трябва да го използват 
умно. Повече внимание трябва да се насочи към плановете, които Европа подкрепя, които са свързани с ефективно харчене 
на парите“, отбеляза тя. Мерките така трябва да бъдат насочени, че да доведат до по-стабилна бъдеща икономика. 
„Активно да работим да сме напред в тази нова икономика, която вече е с нас“, обясни тя. 
Развитието на пандемията, преждевременно изтегляне на мерките за подкрепа на правителствата и нуждата от 
внимателен подход към използването на фискалния капацитет за трансформиране на икономиките са и рисковете пред 
растежа на страните, участващи в инициативата "Три морета", който като цяло се очаква да изпревари този на "старите" 
членки на ЕС. 
МВФ очаква до края на текущата година икономиката на страните от региона да се възстанови до предпандемичното 
равнище. За миналата година икономиката на региона се е свила с 4 процента, което е близо два пъти по-малко, отколкото 
на "старите" страни от ЕС, съобщи още Кристалина Георгиева. 
Инициативата "Три морета" привлича вниманието към ключови икономически теми за страните участници и съвпада с 
българския интерес - засилване на вниманието към инфраструктурни проблеми и увеличаване на конкурентоспособността 
на региона. 
Най-важният принос на МВФ за възстановяването на икономките след пандемията е инициативата за емитиране на 650 
млрд. долара специални права на тираж (СПТ). Очаква се до дни съветът на директорите на МВФ да придвижи към 
гласуване от всички страни членки предложението. Това е инжекция в резервите на всички страни членки на фонда, която 
ще им даде значително пространство за фискални действия, отбеляза Георгиева. 
Управляващият директор на МВФ призова президентите (на държавите по инициативата) да обърнат внимание на този 
продукт, който не е обвързан с увеличаване на дълга на страните. 
Това е най-същественото действие на фонда, като при предишната криза емитираните резерви бяха 250 млрд. долара, 
подчерта Георгиева. Тази криза е различна. Тя даде началото на много дълбока трансформация в световната икономика. 
Ускорява дигитализацията, инвестициите в "зелена" икономика и засилва вниманието към най-ценния ресурс - хората, 
допълни ръководителката на МВФ. 
 
√ 22 млн. работни места са били изгубени в развитите страни заради COVID-19 
Общо 22 млн. работни места са изгубени в развитите икономики в резултат от пандемията от COVID-19. Това съобщи 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), цитирана от Си Ен Би Си. 
Според годишния доклад на Организацията за заетостта различните държавни програми за задържане на хората на работа, 
въведени заради кризата, са успели да спасят 21 млн. работни места. Въпреки това богатите страни са изправени пред риск 
от нарастване на дългосрочната безработица, тъй като нискоквалифицираните работници, които са останали без работа 
заради пандемията, са изправени пред редица предизвикателства в опитите си да се завърнат на пазара на труда. 
„Много от работните места, които бяха изгубени по време на пандемията, няма да бъдат възстановени“, коментира Cтeфaн 
Kapcильo, който ръководи отдела за заетостта и доходите на ОИСР. 
През май 2021 г. безработицата в страните от ОИСР се е понижила до 6,6%. Въпреки спада обаче тя продължава да е с 
около 1% по-висока от нивата от преди пандемията. От 22-те млн. души, които са загубили работата си заради кризата, 8 
млн. са безработни, а 14 млн. се считат за неактивни. 
От ОИСР отбелязват, че не очакват заетостта да се завърне на предпандемичните си  нива преди третото тримесечие на 
2023 г. Някои отделни страни, като например тези в Азиатско-тихоокеанския регион, обаче може да се завърнат към тези 
нива по-рано, тъй като те се справиха по-добре с кризата. Най-засегнати от сътресенията на пазара на труда са уязвимите 
групи, жeнитe и ниcĸoĸвaлифициpaнитe paбoтници, които са непропорционално представени в секторите, засегнати най-
тежко от кризата. Ефектът от пандемията върху пазара на труда се усеща особено силно и от младите хора, отбелязват в 
доклада. „Белезите, оставени от кризата, ще бъдат усещани дълго време от младите хора в сферата на заетостта и 
заплащането“, каза директорът на отдела за заетостта, труда и социалната политика в ОИСР Стефано Скарпета. 
Според ОИСР ефектът върху младите хора е най-малко два пъти по-голям, отколкото при по-възрастните. Сред най-тежко 
засегнатите са младите хора в Канада, САЩ, Мексико и Испания. Това развитие идва на фона на така или иначе тежката 
ситуация за младите хора по света, които понесоха сериозен удар по време на финансовата криза от 2008 г. След нея бяха 
нужни цели 10 години, преди заетостта сред младите да се върне на нормалните си нива, сочат данните на ОИСР. „Най-
важното послание е: Този път трябва да се справим по-добр. Не можем да позволим младите хора отново да бъдат толкова 
сериозно засегнати,” казва Скарпета. 
 
√ Европа с най-много компании в топ 250 на сектора на търговията на дребно 
Най-добрите 250 глобални търговци на дребно генерираха агрегирани приходи от 4.85 трилиона щатски долара през 
фискалната 2019 година, което представлява съвкупен ръст от 4,4%, според новия доклад на Делойт „Глобалните сили в 
продажбите на дребно 2021“ (Global Powers of Retailing 2021). 
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"Предизвикателството пред политиците в световен мащаб ще бъде да контролират пандемията, да защитят тези, които са 
били засегнати, и да ускорят разпространението на ваксини", казва Д-р Айра Калиш, главен икономист на Делойт Глобал. 
"Успехът на тези императиви ще определи пътя на световната икономика до края на годината." 
Глобалните сили в продажбите на дребно - топ 250 
Делът на прихода на 10-те най-добри търговци на дребно в световен мащаб отново се увеличава спрямо общия приход на 
250-те ритейл компании, като достига до 32.7%, в сравнение с 32.2% през предходната година. Списъкът с топ 10 
продължава да бъде доминиран от американски компании, като седем от десетте компании са базирани в САЩ, a другите 
три - в Европа. 
Минималният приход, който компания трябва да има, за да влезе в топ 250 класацията, е 4 милиарда щатски долара, в 
сравнение с 3,9 милиарда щатски долара през предходната година, а средният размер на компанията нараства до 19.4 
милиарда долара. 
С най-голям брой компании (135) в Топ 250, е секторът на бързодвижещите се потребителски стоки (FMCG), който генерира 
66 % от приходите от търговия на дребно за 2019. Търговците на дребно в този сектор имат най-голяма средна доходност 
(23,7 милиарда щатски долара), но това е и секторът с най-нисък марж на нетната печалба (2%). 
Европа има най-голям брой топ 250 търговци на дребно, с 87 компании, базирани в региона. Търговците на дребно в 
Северна Америка, от своя страна, допринасят с почти половината от общите приходи от Топ 250 през финансовата 2019 г. 
и имат най-голям среден приход от продажби на дребно- 28,6 милиарда щатски долара, което е много по-високо от 
средния приход за всички компании, попадащи в Топ 250 - 19,4 милиарда щатски долара. 
Заради пандемията от COVID-19 се наблюдава ръст на онлайн продажбите в световен мащаб. Що се отнася до Европа, 
докладът на Делойт посочва, че в Обединеното кралство делът на онлайн продажбите на дребно скача до 35,2% през 
януари 2021 г., спрямо 19,5% през януари 2020 г., а в Германия продажбата на хранителни стоки онлайн нараства с почти 
90% спрямо същия период през 2019 г. 
"Електронната търговия и търговците на дребно стимулират ръста на приходите на дребно", Пет от десетте най-бързо 
развиващи се търговци на дребно са онлайн търговци."- казва Силвия Пенева, управляващ съдружник в Делойт България. 
„Промените в поведението на потребителите по време на пандемията, като увеличаването на онлайн активността и 
намалените разходи за продукти, които не са от първа необходимост за домакинствата, променят значително 
традиционните вериги на доставки. Занапред икономическата активност и потребителското търсене ще се възстановят, но 
това как и къде хората пазаруват, може да не се върне към пред-пандемичните модели , което означава, че много търговци 
на дребно могат да бъдат изправени пред риск от значителна и трайна загуба на бизнес.“ - допълва още тя. 
За доклада на Делойт: 
В доклада са посочени 250-те най-големи търговци на дребно по света въз основа на публично достъпни данни за 2019 
финансова година (фискалната година, приключващо до 30 юни 2020 г.) и се анализира тяхното представяне по географски 
райони и продуктови сектори. Докладът дава и глобална икономическа прогноза, разглежда 50-те най-бързо развиващи 
се търговци на дребно и откроява нови участници в Топ 250. 
За повече информация: https://www2.deloitte.com/bg/en/pages/consumer-business/articles/global-powers-of-retailing1.htm 
 
√ Понижения на европейските борси на фона на опасенията за глобалното икономическо възстановяване  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия в четвъртък, след 
като цикличните акции се отдръпнаха на фона на нарастващите притеснения за глобалното икономическо възстановяване, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 5,99 пункта, или 1,3%, до 453,54 пункта, след като азиатските пазари 
записаха сериозни загуби на фона на затягането на регулацията върху технологичния сектор в Китай. 
Немският показател DAX се понижи със 196,16 пункта, или 1,25%, до 15 496,55 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 изтри 102,14 пункт от стойността си, или 1,43%, достигайки ниво от 7 048,88 пункта. Френският измерител 
CAC 40 се понижи със 117,34 пункта, или 1,8%, до 6 410,38 пункта. 
Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании, който е особено чувствителен към състоянието на 
китайската икономика, която е най-големият потребител на метали, се понижи с 2,28%. В същото време европейският 
автомобилен индекс SXAP се понижи с 1,7%. 
„Икономическите данни от Китай започват да показват сигнали за забавен темп на растеж. Това е важно за Европа и по-
специално за страни като Германия, чиито износ зависи до голяма степен от случващото се в Китай и в Азия като цяло“, 
коментира Елвин де Грут от Rabobank. „Инвеститорите изразяват все повече притеснения относно перспективите за растеж 
въпреки отварянето на икономиките“, добави той. 
Акциите на нидерландския технологичен инвеститор Prosus, който държи близо една трета от акциите на китайския гигант 
Tencent, паднаха с 2,67%, след като технологичния сектор записа загуби по целия свят на фона на натиска от Пекин върху 
китайските компании. 
Междувременно в медиите се появи информация, че Европейската централна банка ще повиши целта си за инфлация на 
2% при представянето на прегледа на стратегията за паричната политика по-късно днес, оставайки в миналото неясната 
цел от „близо до, но под 2%“. 
Инвеститорите ще следят за сигнали, дали ЕЦБ е готова да позволи на инфлацията да нарасне над тази граница на фона на 
притесненията, че бързото увеличение на цените може да забави икономическото възстановяване. 
Цената на книжата на германската софтуерна компания TeamViewer се срина с 13,22%, след като тя отчете по-слабо от 
очакваното финансови резултати за второто тримесечие. 

https://www2.deloitte.com/bg/en/pages/consumer-business/articles/global-powers-of-retailing1.html


24 

 

Акциите на британската компания за доставка на храна Deliveroo поскъпнаха с 4,34%, след като тя обяви 88% скок на 
поръчките през тримесечието до юни. 
Нов рекорд за S&P 500 
Американските борсови индекси записаха повишения в сряда, след като инвеститорите отново заложиха на силно 
представящия се технологичен сектор. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 104,42 пункта, или 0,3%, до 34 681,79 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 14,59 пункта, или 0,34%, до 4 358,13 пункта, регистрирайки пореден рекорден връх. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq остана почти без промяна, регистрирайки минимално повишение от 
1,42 пункта, или 0,01%, до 14 665,06 пункта. 
На фона на притесненията на Уолстрийт, че пикът на икономическия растеж може вече да преминат, инвеститорите отново 
насочиха вниманието си към любимите си Big Tech акции. В сряда цените на книжата на Apple и Amazon се повишиха с 
1,80% и 0,56%. през последния месец акциите и на двете  компании са напреднали с над 15%, докато S&P 500 се е повишил 
с 3,1%. 
За доброто представяне на технологичния сектор допринесе и падането на доходността по 10-годишните американски 
държавни ценни книжа до 1,296%. 
„Ситуацията от доста време е такава, че посоката на  доходността на облигациите и тази на технологичните акции вървят 
противоположно една на друга“, коментира Джим Полсън, главен инвестиционен стратег в Leuthold Group. 
На пазара се отрази и протоколът от заседанието на Федералния резерв на САЩ на 15-16 юни, по време на което 
централната банка остави лихвата си без промяна, но сигнализира, че през идните месеци може да направи промени по 
паричната си политика. От протокола стана ясно, че Фед вече дискутира свиване на програмата за изкупуване на 
облигации, но не бърза да започва процеса. 
Акциите на компаниите от енергийния сектор се оцветиха в червено, след като петролът поевтиня на фона на несигурността 
на пазара, предизвикана от провала на преговорите между страните от ОПЕК+. Цените на книжата на Occidental Petroleum 
и Pioneer Natural Resources се понижиха съответно с 3,38% и 2,34%. 
Банковият сектор записа загуби на фона на понижението на доходността по дългосрочните облигации. Акциите на Goldman 
Sachs и Bank of America поевтиняха с  0,59%, и 0,75% 
Загуби в Азия 
Борсите в Азиатко-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в четвъртък, следвайки загубите в технологичния 
сектор, след като Китай отново сигнализира за затягане на регулациите на големите компании в страната, предаде Си Ен 
Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 248,92 пункта, или 0,88%, до 28 118,03 пункта. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа спад от  28,21 пункта, или 0,79%, до 3525,5 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite изтри 11,79 пункта от стойността си, или 0,48%, достигайки ниво от 2 435,21 пункта. 
Хонконгският измерител Hang Seng се срина с 807,49 пункта, или 2,89%, до 27 153,13 пункта. Листнатите в Хонконг акции 
на технологичните гиганти Alibaba, Tencent и Meituan поевтиняха съответно с 4,13%, 3,74% и 6,43%. 
В Австралия бенчмаркът ASX200 напредна с 14,5 пункта, или 0,2%, до 7 341,4 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 32,66 пункта, или 0,99%, до 3 252,68 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст 1,80 пункта, или 0,32%, до 555,66 пункта. BGBX40 се повиши с 0,43 пункта, или 0,32%, до 123,42 пункта. BGTR30 
напредна с 2,77 пункта, или 0,47%, до 595,73 пункта. BGREIT се повиши с 0,30 пункта, или 0,19%, до 155,77 пункта. 
 
√ Египет с рекорд на Гинес за най-голям петролен резервоар  
Резервоар за суров петрол с плаващ покрив на египетската компания "Петроджет" (Petrojet) влезе в Книгата на рекордите 
на Гинес, съобщи Държавната информационна служба на Египет. 
Съоръжението, което се намира на терминала Рас Бадран в Синай, е произведено с използването на иновативна 
технология по поръчка на Министерството на петрола на страната в рамките на национален проект за изграждане на 
хранилища за петрол, пише БТА. 
Двойният плаващ покрив с тегло 1000 тона и диаметър 110 метра се повдига с 240 хидравлични крика. Резервоарът е с 
вместимост 175000 кубични метра, което се равнява на повече от един милион барела суров петрол. Височината на 
резервоара е близо 22 метра, а общото му тегло е 3300 тона. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на спад на запасите в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, подкрепени от спада на запасите от суров петрол и бензин в 
САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,20 долара, или 0,27%, до 74,32 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,29 долара, или 040%, до 73,23 долара за барел. 
Цените и двата бенчмарка вървят към седмичен спад от 3%, тъй като търговците остават предпазливи след провала на 
преговорите между страните от ОПЕК+ , който може да доведе до ръст на доставките на петрол. 
Някои търговци се притесняват, че членове на петролния картел може да изоставят действащите в момента съкращения 
на добива и да залеят пазара с нови доставки. 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. Разногласията 
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между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства обаче доведоха до блокиране на плана.  Според източници от 
ОПЕК+ Русия е поела ролята на посредник между двете държави. 
Енергийната информационна администрация обяви в четвъртък, че запасите от суров петрол на САЩ са намелели с 6,9 
млн. барела през седмицата до 2 юли, достигайки най-ниското си нови от февруари 2020 г. – 445,5 млн. барела. 
Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад от 4 млн. барела. В същото време запасите от бензин са се свили с 
6,1 млн. барела при очаквано понижени от 2,2 млн. барела. 
„Големият спад на американските запаси засили вижданията, че търсенето на петрола в САЩ нараства на фона на летния 
сезон на пътуванията“, коментира Хироки Кикукава от Nissan Securities. 
 
Cross.bg  
 
√ Министърът на правосъдието проф. Стоилов се срещна с представители на организации на медиаторите  
Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов проведе среща с представители на организации на медиаторите, 
членове на Национална асоциация на медиаторите. Двете страни обсъдиха развитието и предизвикателствата пред тази 
сравнително нова форма за решаване на спорове. 
Министърът на правосъдието акцентира върху необходимостта от подходящо и навременно прилагане на медиацията при 
спорове между потребители и доставчици на услуги. Стоилов и представителите на асоциацията се обединиха по въпроса 
за необходимост от създаване на регистър на центровете за медиация, както и по-добрата комуникация и контрол от 
страна на Министерство на правосъдието в този сектор. Министърът обърна внимание и на резервите в прилагане и 
развиване на възстановителното правосъдие. 
„Медиаторът трябва да разполага с доверие и авторитет", каза министърът и допълни, че трябва да се работи за 
устойчивост на проектите, а не само за тяхното изпълнение. 
 
√ „Русия планира да увеличи дела на атомната си енергия до 25%  
Руcия плaнирa дa увeличи дeлa нa aтoмнaтa cи eнeргия oт нacтoящитe 20 дo 25% прeз 2040 гoдинa. Тoвa cтaнa яcнo oт 
думитe нa вицeпрeмиeрa Aлeкcaндър Нoвaк нa Мeждунaрoдния финaнcoв кoнгрec нa Цeнтрaлнaтa бaнкa нa cтрaнaтa. 
„Кoгaтo cтaвa въпрoc зa cвeтoвнитe пaзaри, aкo днec cмe лидeри в изгрaждaнe нa гoлeми eнeргoблoкoвe нa aтoмни 
цeнтрaли, ceгa рaбoтим нaд тeхнoлoгиитe зa мaлки AEЦ, кoитo мoгaт дa ce изпoлзвaт в изoлирaни зoни зa eнeргocнaбдявaнe 
нa oтдaлeчeни нaceлeни мecтa. Дeлът нa тeзи мaлки eлeктрoцeнтрaли мoжe нa дocтигнe 20-25% нa cвeтoвния пaзaр", 
дoбaви тoй. 
Пo думитe му прoизвoдcтвoтo нa eлeктрoeнeргия oт AEЦ имa нaй-ниcкия въглeрoдeн oтпeчaтък - 6 грaмa CO2 нa 1 
килoвaтчac. Ocвeн тoвa Руcия плaнирa 10 пъти дa увeличи дeлa нa възoбнoвяeмитe eнeргийни изтoчници в eнeргoбaлaнca 
cи - oт 1% дo 10% прeз 2040 г. „Тoвa щe cтaнe ocнoвнo зaрaди нaмaлявaнeтo нa дeлa нa въглищнaтa eнeргeтикa oт 
нacтoящитe 15% нa 7%", oтбeлязa Нoвaк. И дoбaви, чe дo 2035 г. в рaзвитиeтo нa ВEИ щe бъдaт влoжeни близo 1 трилиoн 
рубли. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Топ 10 на възможния 56-и премиер. (По профила на Слави и служебния избор на президента); 
в. Монитор - Колите втора употреба нагоре с 20%; 
в. Монитор - Европарламентът призова да ни приемат в Шенген; 
в. Телеграф - Линейки копърки дерат с 500 лв. за превоз; 
в. Труд -  Слънчасване; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Кристалина Георгиева обяви от София: Нови $650 млрд. от МВФ, част от тях може да вземе България; 
в. 24 часа - 10-12% още не знаят за кой да гласуват, по последни данни ГЕРБ и ИТН имат по около 22% подкрепа; 
в. 24 часа -  Заведения и детски градини само за ваксинирани при нов пик на вируса; 
в. 24 часа - Пенсиите нагоре със 17%, а таванът - при ръст и на осигуровки; 
в. Монитор -  Масови арести за търговия с вот, мизата - от 18 до 150 лева; 
в. Монитор - Джо Байдън към "Три морета": Трябва да се изкорени корупцията; 
в. Телеграф -  Кубик вода скача с левче; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Асен Василев, министър на финансите: Нашият списък по "Магнитски" направи санитарен кордон, за да няма 
риск за икономиката; 
в. Монитор - Доц. д-р Божидар Иванов, ръководител на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство 
(САРА): Субсидиите трябва да защитават доходите на фермерите; 
в. Телеграф -  Социологът Андрей Райчев: Кой е първи на изборите е само психология; 
в. Труд - Недялко Недялков, собственик на информационна агенция ПИК, пред "Труд": Всеки глас за "Има такъв народ" е 
глас срещу бъдещето на децата ви; 
в. Сега -  Асен Василев: АПИ с бюджет 370 млн. лева е поръчала строителство за 2.8 милиарда; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Жените в политиката; 
в. 24 часа - Слави Трифонов: Премиер трябва да е някой, който говори чужди езици, имам име; 
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в. Монитор - Въпрос на самосъхранение; 
в. Телеграф - Има нещо гнило във ВиК; 
в. Труд - Еврото и монетарния суверенитет на България; 
в. Сега - Борисов си търси резервна родина; 
в. Сега - Едно е ясно - Борисов няма да управлява. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какво да очакваме от форума "Три морета" и какви послания отправиха участниците в срещата на върха? Анализ 
на експерти в студиото; 

- Какво предвижда новият план за действие при увеличаване на заболелите от COVID-19? Говори съветникът на 
здравния министър - проф. Мира Кожухарова; 

- Гарантирано ли е законното и честно провеждане на изборите в неделя? Гост е председателят на ЦИК Камелия 
Нейкова; 

- Акция по събаряне на част от виетнамските общежития в столицата; 
- На живо: Кога ще започне дългоочакваният ремонт в пернишкия квартал "Стара Тева"?; 
- Тема с продължение: Ще бъде ли наказан биячът от Русе и кое е битото момче?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- На финалната права. България избира новите депутати - последен предизборен дебат в ефира на NOVA; 
- Кои партии ще влязат в парламента на 11 юли? Очаквайте данните от най-актуалните социологически проучания; 
- Само децата на ваксинирани родители - на градина при четвърта вълна от COVID-19. Мерките срещу пандемията, 

които служебното правителство оставя. Гост - д-р Стойчо Кацаров. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 09 юли 
София 

- От 9.00 часа в НДК ще бъде открит вторият ден на 6-ата среща на върха на регионалната инициатива „Три морета". 
- От 9.15 часа в НДК ще започне Панел „Инвестиционния фонд „Три морета" и инвестирането в инфраструктура за 

приобщаващ растеж. 
- От 9.30 часа в НДК ще бъде открита Срещата на върха на Инициативата "Три Морета". 
- От 10.45 часа в НДК ще започнат панелите „Транспорт" и „Дигитализация" в рамките на 6-ата среща на върха на 

регионалната инициатива „Три морета". 
- От 11.00 часа в НДК ще се проведе среща на Агенциите за научни изследвания и иновации на участниците в 

Инициативата "Три морета". 
- От 11.45 часа в НДК ще започне пресконференция и ще се състои церемонията по предаването на флага на 

Инициативата „Три морета" на следващата държава домакин на форума. 
- В 12.00 часа в сградата на ГД „Национална полиция" ще се състои пресконференция във връзка с организацията 

на МВР във връзка с предстоящите парламентарни избори. 
- От 12.25 часа в НДК ще бъде валидирана пощенска марка по случай българското домакинство на Инициативата 

„Три морета". 
- От 13.00 ч. в Историческия музей, където ще бъде представен дигитален продукт с образа на българския 

революционер Васил Левски. 
- От 14.00 часа в сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза" 22 ще се проведе брифинг с участието министъра на 

околната среда и водите Асен Личев. 
- От 11.00 часа пред паметника на Иван Вазов в градинката на столичния храм „Света София" ще се състои 

възпоменателно тържество. 
*** 
Варна 

- От 11.00 ч. Информационния център на ВМС (бившето Военно комендантство) на пл. „Св.св. Кирил и Методий" 7 
ще се проведе брифинг на началника на пресцентъра на националното военноморско учение „Бриз 2021" с 
международно участие, което ще се състои от 11 до 19 юли. 

*** 
Видин 

- От 20.00 часа на лятната сцена в средновековния замък „Баба Вида" ще се състои гала концерт. 
*** 
Несебър 

- От 18.00 часа в Стария град при църквата „Св. Йоан Алитургетос" ще се състои официалното откриване на 
изложбата „Пътешествие из живите традиции". 

*** 
Пловдив 

- От 11.00 часа във вила „Юстина" в с. Устина, община Родопи министърът на земеделието, храните и горите проф. 
д-р Христо Бозуков ще обяви инициатива на МЗХГ, свързана с Международната организация по лозата и виното. 

*** 
Приморско/Китен 
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- От 7.30 до 8.30 на пътя Приморско - ММЦ Китен ще се проведе протест заради състоянието на пътя. 
*** 
Сопот 

- От 18.00 часа в църквата „Св. св. Петър и Павел" ще бъде отслужена тържествена литургия по повод 171-вата 
годишнина от рождението на Иван Вазов. 

- От 20.30 часа на площад „Иван Вазов" ще се проведе тържествената церемония, посветена на 171-та годишнина 
от рождението на Иван Вазов. 

*** 
Стрелча 

- От 8.00 часа пред сградата на Общината ще се състои демонстрация на машинно гласуване. 
*** 
Търговище 

- От 10.00 часа на пл. „Независимост" ще се състои концерт на Духовия оркестър към Общината. 

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

