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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (АОБР) НАСТОЯВА ЗА ОТЛАГАНЕ НА 
ПАЗАРНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРО-ГРЪЦКА ГРАНИЦА 
Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) с настояване 
за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последното тримесечие на 2021 г., когато се 
очаква пазарното обединение между България и Румъния. 
Писмото е изпратено до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, министъра на икономиката Лъчезар 
Борисов, председателя на КЕВР Иван Иванов и изпълнителния директор на „Българска независима енергийна борса“ 
ЕАД Константин Константинов. 

 
ДО 
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-Н ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД 
ОТНОСНО: Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последното тримесечие на 2021 
г., когато се очаква пазарното обединение между България и Румъния 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) подкрепя всички усилия за създаването на прозрачен 
и конкурентен пазар на електроенергия в България. Един от основните приоритети на „Българска независима енергийна 
борса“ ЕАД през последните години, за което борсовият оператор получава пълната подкрепа на търговските участници, 
е осъществяването на пазарни обединения със съседни пазарни зони. 
Според последната публично достъпна информация, първото пазарно обединение на пазар „Ден-напред“ на граница 
България-Гърция е планирано за средата на май 2021 г. Важно е да се отбележи, че италианският и гръцкият пазар, с 
които ще се обединим, са най-скъпите електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. С планираното 
обединение неизбежно ще се стигне до изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на 
свободен пазар в България, въпреки частичното повишаване на конкуренцията в търсенето и предлагането. 
По тази причина Асоциация на организациите на българските работодатели призовава за преразглеждане на планирания 
стартов срок и за неговото отлагане за последните три месеца на 2021 г., когато се очаква да бъде реализирано 
пазарното обединение на българо-румънска граница, което е с най-голямо национално значение за българската 
енергетика и индустрия, тъй като чрез него България ще има достъп до 6 други пазарни зони с по-ниски ценови равнища 
от тези на българския пазар на електроенергия. 
Сред основните ни мотиви за искането на това отлагане са множеството фактори с натрупване, които оказват влияние на 
цените на електроенергията в посока нагоре като повишено търсене поради излизане на всички стопански потребители, 
рекордно високи цени на CO2 квоти, планов годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй ЕАД, предстоящо ново ценово решение на 
енергийния регулатор от 01.07.2021 г., както и обстоятелството, че ние сме единствения пазар в ЕС, чийто потребители 
плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори. Въпреки че преносният капацитет между България-Гърция няма да 
се повишава след пазарното обединение, при предстоящото имплицитно разпределение търговският обмен между 
двете страни многократно ще се увеличи, тъй като до момента той се използва ограничено от търговските участници, 
поради по-ниските ценови нива на българския пазар през повечето интервали на доставка. 
В тази обстановка АОБР е на позицията, че националният интерес към настоящия момент е съсредоточаване на всички 
усилия към процеса по обединение на пазарите „Ден-напред“ на българо-румънска граница, което реално ще доведе до 
сериозно повишаване на ефективността, ликвидността и конкуренцията на пазара на електроенергия. Едва след неговата 
реализация следва да се пристъпи към последваща интеграция на националния пазар с този на Гърция и Италия. С 
възприемане на тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и допълнително повишаване на 
цената на електроенергията на едро в България. Отново заявяваме, че нашите членове подкрепят по принцип 
обединението на южна граница, но то трябва да се извърши по най-добрия начин и в правилния момент. 
 
 

http://aobe.bg/wp-content/uploads/2021/05/AOBR-energiq-RouGr.pdf
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НОВА ТВ 
 
√ АОБР настоява за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница 
То е планирано за средата на май 
"Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) подкрепя всички усилия за създаването на 
прозрачен и конкурентен пазар на електроенергия в България. Един от основните приоритети на "Българска независима 
енергийна борса" ЕАД през последните години, за което борсовият оператор получава пълната подкрепа на търговските 
участници, е осъществяването на пазарни обединения със съседни пазарни зони". Това пишат от АОБР в писмо до 
министрите на енергетиката и икономиката в оставка, до председателя на КЕВР, както и до изпълнителния директор на 
Българската независима енергийна борса.  
От АОБР добавят, че първото пазарно обединение на пазар "Ден напред" на граница България-Гърция е планирано за 
средата на май 2021 г. 
Ето какво още пишат от АОБР: 
"Важно е да се отбележи, че италианският и гръцкият пазар, с които ще се обединим, са най-скъпите 
електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. С планираното обединение неизбежно ще се стигне до 
изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България, въпреки 
частичното повишаване на конкуренцията в търсенето и предлагането. По тази причина АОБР призовава за 
преразглеждане на планирания стартов срок и за неговото отлагане за последните три месеца на 2021 г., когато се 
очаква да бъде реализирано пазарното обединение на българо-румънска граница, което е с най-голямо национално 
значение за българската енергетика и индустрия, тъй като чрез него България ще има достъп до 6 други пазарни 
зони с по-ниски ценови равнища от тези на българския пазар на електроенергия. 
Сред основните ни мотиви за искането на това отлагане са множеството фактори с натрупване, които оказват 
влияние на цените на електроенергията в посока нагоре като повишено търсене поради излизане на всички 
стопански потребители, рекордно високи цени на CO2 квоти, планов годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй ЕАД, 
предстоящо ново ценово решение на енергийния регулатор от 01.07.2021 г., както и обстоятелството, че ние сме 
единствения пазар в ЕС, чийто потребители плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори. Въпреки че 
преносният капацитет между България-Гърция няма да се повишава след пазарното обединение, при предстоящото 
имплицитно разпределение търговският обмен между двете страни многократно ще се увеличи, тъй като до 
момента той се използва ограничено от търговските участници, поради по-ниските ценови нива на българския 
пазар през повечето интервали на доставка. 
В тази обстановка АОБР е на позицията, че националният интерес към настоящия момент е съсредоточаване на 
всички усилия към процеса по обединение на пазарите "Ден-напред" на българо-румънска граница, което реално ще 
доведе до сериозно повишаване на ефективността, ликвидността и конкуренцията на пазара на електроенергия. 
Едва след неговата реализация следва да се пристъпи към последваща интеграция на националния пазар с този на 
Гърция и Италия. С възприемане на тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и 
допълнително повишаване на цената на електроенергията на едро в България. Отново заявяваме, че нашите 
членове подкрепят по принцип обединението на южна граница, но то трябва да се извърши по най-добрия начин и в 
правилния момент". 
 
News.bg 
 
√ Работодателите искат да се отложи обединяването на енергийния пазар 
Да бъде отложено обединението на българския пазар за ток с европейските през Гърция и Италия от месец май за 
последното тримесечие на годината. Това поиска бизнесът с писмо на Асоциация на организациите на българските 
работодатели (АОБР) до министрите на енергетиката и икономиката Теменужка Петкова и Лъчезар Борисов, 
председателя на КЕВР Иван Иванов и шефа на Българската независима енергийна борса Константин Константинов. 
Сред основните ни мотиви за искането на това отлагане са множеството фактори с натрупване, които оказват влияние на 
цените на електроенергията в посока нагоре като повишено търсене поради излизане на всички стопански потребители, 
рекордно високи цени на CO2 квоти, планов годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй ЕАД, предстоящо ново ценово решение на 
енергийния регулатор от 01.07.2021 г., както и обстоятелството, че ние сме единствения пазар в ЕС, чийто потребители 
плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори, поясняват те. 
Въпреки че преносният капацитет между България-Гърция няма да се повишава след пазарното обединение, при 
предстоящото имплицитно разпределение търговският обмен между двете страни многократно ще се увеличи, тъй като 
до момента той се използва ограничено от търговските участници, поради по-ниските ценови нива на българския пазар 
през повечето интервали на доставка. 
С възприемане на тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и допълнително повишаване на 
цената на електроенергията на едро в България, заявяват те. 
 
Vesti.bg 
 
√ АОБР настоява за отлагане на пазарно обединение "Ден-напред" на българо-гръцка граница за последното 
тримесечие на 2021 г. 
Тогава се очаква и пазарното обединение с Румъния 
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Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ подкрепя всички усилия за създаването на прозрачен 
и конкурентен пазар на електроенергия в България. Един от основните приоритети на "Българска независима енергийна 
борса" ЕАД през последните години, за което борсовият оператор получава пълната подкрепа на търговските участници, 
е осъществяването на пазарни обединения със съседни пазарни зони. Това пишат от АОБР в писмо до министрите на 
енергетиката, икономиката, до председателя на КЕВР, както и до изпълнителния директор на Българската независима 
енергийна борса. 
От АОБР добави, че първото пазарно обединение на пазар "Ден-напред" на граница България-Гърция е планирано за 
средата на май 2021 г. Важно е да се отбележи, че италианският и гръцкият пазар, с които ще се обединим, са най-
скъпите електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. С планираното обединение неизбежно ще се стигне до 
изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България, въпреки 
частичното повишаване на конкуренцията в търсенето и предлагането. 
По тази причина АОБР призовава за преразглеждане на планирания стартов срок и за неговото отлагане за последните 
три месеца на 2021 г., когато се очаква да бъде реализирано пазарното обединение на българо-румънска граница, което 
е с най-голямо национално значение за българската енергетика и индустрия, тъй като чрез него България ще има достъп 
до 6 други пазарни зони с по-ниски ценови равнища от тези на българския пазар на електроенергия. 
Сред основните мотиви за искането на това отлагане са множеството фактори с натрупване, които оказват влияние на 
цените на електроенергията в посока нагоре като повишено търсене поради излизане на всички стопански потребители, 
рекордно високи цени на CO2 квоти, планов годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй ЕАД, предстоящо ново ценово решение на 
енергийния регулатор от 01.07.2021 г., както и обстоятелството, че ние сме единствения пазар в ЕС, чийто потребители 
плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори. Въпреки че преносният капацитет между България-Гърция няма да 
се повишава след пазарното обединение, при предстоящото имплицитно разпределение търговският обмен между 
двете страни многократно ще се увеличи, тъй като до момента той се използва ограничено от търговските участници, 
поради по-ниските ценови нива на българския пазар през повечето интервали на доставка. 
В тази обстановка АОБР е на позицията, че националният интерес към настоящия момент е съсредоточаване на всички 
усилия към процеса по обединение на пазарите "Ден-напред" на българо-румънска граница, което реално ще доведе до 
сериозно повишаване на ефективността, ликвидността и конкуренцията на пазара на електроенергия. Едва след неговата 
реализация следва да се пристъпи към последваща интеграция на националния пазар с този на Гърция и Италия. С 
възприемане на тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и допълнително повишаване на 
цената на електроенергията на едро в България. Отново заявяваме, че нашите членове подкрепят по принцип 
обединението на южна граница, но то трябва да се извърши по най-добрия начин и в правилния момент, пишат още в 
писмото. 
 
Pariteni.bg 
 
√ АОБР настоява за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) подкрепя всички усилия за създаването на 
прозрачен и конкурентен пазар на електроенергия в България. 
Един от основните приоритети на "Българска независима енергийна борса" ЕАД през последните години, за което 
борсовият оператор получава пълната подкрепа на търговските участници, е осъществяването на пазарни обединения 
със съседни пазарни зони". 
Това пишат от АОБР в писмо до министрите на енергетиката и икономиката в оставка, до председателя на КЕВР, както и 
до изпълнителния директор на Българската независима енергийна борса.  
От АОБР добавят, че първото пазарно обединение на пазар "Ден напред" на граница България-Гърция е планирано за 
средата на май 2021 г. 
Ето какво още пишат от АОБР: 
"Важно е да се отбележи, че италианският и гръцкият пазар, с които ще се обединим, са най-скъпите 
електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. С планираното обединение неизбежно ще се стигне до 
изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България, въпреки 
частичното повишаване на конкуренцията в търсенето и предлагането. По тази причина АОБР призовава за 
преразглеждане на планирания стартов срок и за неговото отлагане за последните три месеца на 2021 г., когато се 
очаква да бъде реализирано пазарното обединение на българо-румънска граница, което е с най-голямо национално 
значение за българската енергетика и индустрия, тъй като чрез него България ще има достъп до 6 други пазарни 
зони с по-ниски ценови равнища от тези на българския пазар на електроенергия. 
Сред основните ни мотиви за искането на това отлагане са множеството фактори с натрупване, които оказват 
влияние на цените на електроенергията в посока нагоре като повишено търсене поради излизане на всички 
стопански потребители, рекордно високи цени на CO2 квоти, планов годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй ЕАД, 
предстоящо ново ценово решение на енергийния регулатор от 01.07.2021 г., както и обстоятелството, че ние сме 
единствения пазар в ЕС, чийто потребители плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори. Въпреки че 
преносният капацитет между България-Гърция няма да се повишава след пазарното обединение, при предстоящото 
имплицитно разпределение търговският обмен между двете страни многократно ще се увеличи, тъй като до 
момента той се използва ограничено от търговските участници, поради по-ниските ценови нива на българския 
пазар през повечето интервали на доставка. 
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В тази обстановка АОБР е на позицията, че националният интерес към настоящия момент е съсредоточаване на 
всички усилия към процеса по обединение на пазарите "Ден-напред" на българо-румънска граница, което реално ще 
доведе до сериозно повишаване на ефективността, ликвидността и конкуренцията на пазара на електроенергия. 
Едва след неговата реализация следва да се пристъпи към последваща интеграция на националния пазар с този на 
Гърция и Италия. С възприемане на тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и 
допълнително повишаване на цената на електроенергията на едро в България. Отново заявяваме, че нашите 
членове подкрепят по принцип обединението на южна граница, но то трябва да се извърши по най-добрия начин и в 
правилния момент". 
 
Novini.bg 
 
√ АОБР настоява за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последното тримесечие на 2021 г. 
Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ подкрепя всички усилия за създаването на прозрачен 
и конкурентен пазар на електроенергия в България. Един от основните приоритети на "Българска независима енергийна 
борса" ЕАД през последните години, за което борсовият оператор получава пълната подкрепа на търговските участници, 
е осъществяването на пазарни обединения със съседни пазарни зони. Това пишат от АОБР в писмо до министрите на 
енергетиката, икономиката, до председателя на КЕВР, както и до изпълнителния директор на Българската независима 
енергийна борса. 
От АОБР добавиха, че първото пазарно обединение на пазар "Ден-напред" на граница България-Гърция е планирано за 
средата на май 2021 г. Важно е да се отбележи, че италианският и гръцкият пазар, с които ще се обединим, са най-
скъпите електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. С планираното обединение неизбежно ще се стигне до 
изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България, въпреки 
частичното повишаване на конкуренцията в търсенето и предлагането. 
По тази причина АОБР призовава за преразглеждане на планирания стартов срок и за неговото отлагане за последните 
три месеца на 2021 г., когато се очаква да бъде реализирано пазарното обединение на българо-румънска граница, което 
е с най-голямо национално значение за българската енергетика и индустрия, тъй като чрез него България ще има достъп 
до 6 други пазарни зони с по-ниски ценови равнища от тези на българския пазар на електроенергия. 
Сред основните ни мотиви за искането на това отлагане са множеството фактори с натрупване, които оказват влияние на 
цените на електроенергията в посока нагоре като повишено търсене поради излизане на всички стопански потребители, 
рекордно високи цени на CO2 квоти, планов годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй ЕАД, предстоящо ново ценово решение на 
енергийния регулатор от 01.07.2021 г., както и обстоятелството, че ние сме единствения пазар в ЕС, чийто потребители 
плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори. Въпреки че преносният капацитет между България-Гърция няма да 
се повишава след пазарното обединение, при предстоящото имплицитно разпределение търговският обмен между 
двете страни многократно ще се увеличи, тъй като до момента той се използва ограничено от търговските участници, 
поради по-ниските ценови нива на българския пазар през повечето интервали на доставка. 
В тази обстановка АОБР е на позицията, че националният интерес към настоящия момент е съсредоточаване на всички 
усилия към процеса по обединение на пазарите "Ден-напред" на българо-румънска граница, което реално ще доведе до 
сериозно повишаване на ефективността, ликвидността и конкуренцията на пазара на електроенергия. Едва след неговата 
реализация следва да се пристъпи към последваща интеграция на националния пазар с този на Гърция и Италия. С 
възприемане на тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и допълнително повишаване на 
цената на електроенергията на едро в България. Отново заявяваме, че нашите членове подкрепят по принцип 
обединението на южна граница, но то трябва да се извърши по най-добрия начин и в правилния момент, пишат още в 
писмото. 
 
Дарик 
 
√ Бизнесът иска отлагане на обединението с пазарите за ток през Гърция и Италия 
Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ подкрепя всички усилия за създаването на прозрачен 
и конкурентен пазар на електроенергия в България. 
Един от основните приоритети на "Българска независима енергийна борса" ЕАД през последните години, за което 
борсовият оператор получава пълната подкрепа на търговските участници, е осъществяването на пазарни обединения 
със съседни пазарни зони. 
Това пишат от АОБР в писмо до министрите на енергетиката, икономиката, до председателя на КЕВР, както и до 
изпълнителния директор на Българската независима енергийна борса. 
От АОБР добавят, че първото пазарно обединение на пазар "Ден-напред" на граница България-Гърция е планирано за 
средата на май 2021 г. Важно е да се отбележи, че италианският и гръцкият пазар, с които ще се обединим, са най-
скъпите електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. С планираното обединение неизбежно ще се стигне до 
изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България, въпреки 
частичното повишаване на конкуренцията в търсенето и предлагането. 
По тази причина АОБР призовава за преразглеждане на планирания стартов срок и за неговото отлагане за последните 
три месеца на 2021 г., когато се очаква да бъде реализирано пазарното обединение на българо-румънска граница, което 
е с най-голямо национално значение за българската енергетика и индустрия. 



5 

 

Чрез него България ще има достъп до 6 други пазарни зони с по-ниски ценови равнища от тези на българския пазар на 
електроенергия. 
В писмото се казва още: 
Сред основните ни мотиви за искането на това отлагане са множеството фактори с натрупване, които оказват влияние на 
цените на електроенергията в посока нагоре като повишено търсене поради излизане на всички стопански потребители, 
рекордно високи цени на CO2 квоти, планов годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй ЕАД, предстоящо ново ценово решение на 
енергийния регулатор от 01.07.2021 г., както и обстоятелството, че ние сме единствения пазар в ЕС, чийто потребители 
плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори. 
Въпреки че преносният капацитет между България и Гърция няма да се повишава след пазарното обединение, при 
предстоящото имплицитно разпределение търговският обмен между двете страни многократно ще се увеличи, тъй като 
до момента той се използва ограничено от търговските участници, поради по-ниските ценови нива на българския пазар 
през повечето интервали на доставка. 
В тази обстановка АОБР е на позицията, че националният интерес към настоящия момент е съсредоточаване на всички 
усилия към процеса по обединение на пазарите "Ден-напред" на българо-румънска граница, което реално ще доведе до 
сериозно повишаване на ефективността, ликвидността и конкуренцията на пазара на електроенергия. Едва след неговата 
реализация следва да се пристъпи към последваща интеграция на националния пазар с този на Гърция и Италия. С 
възприемане на тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и допълнително повишаване на 
цената на електроенергията на едро в България. Това се казва още в писмото. 
От Асоциацията отново заявяват, че нейните членове подкрепят по принцип обединението на южна граница, но то 
трябва да се извърши по най-добрия начин и в правилния момент. 
 
24 часа 
 
√ Бизнесът иска отлагане на обединението с пазарите за ток през Гърция и Италия  
Причината е, че щяло да доведе до поскъпване 
Да бъде отложено обединението на българския пазар за ток с европейските през Гърция и Италия от месец май за 
последното тримесечие на годината. Това поиска бизнесът с писмо на Асоциация на организациите на българските 
работодатели (АОБР) до министрите на енергетиката и икономиката Теменужка Петкова и Лъчезар Борисов, 
председателя на КЕВР Иван Иванов и шефа на Българската независима енергийна борса Константин Константинов.  
"Според последната публично достъпна информация, първото пазарно обединение на пазар „Ден-напред“ на граница 
България-Гърция е планирано за средата на май 2021 г. Важно е да се отбележи, че италианският и гръцкият пазар, с 
които ще се обединим, са най-скъпите електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. С планираното 
обединение неизбежно ще се стигне до изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на 
свободния пазар в България, въпреки частичното повишаване на конкуренцията в търсенето и предлагането", се казва в 
писмото. 
По тази причина работодателите настояват за преразглеждане на планирания стартов срок и за неговото отлагане за 
последните три месеца на 2021 г., когато се очаква да бъде реализирано пазарното обединение на българо-румънска 
граница, което е с най-голямо национално значение за българската енергетика и индустрия, тъй като чрез него България 
ще има достъп до 6 други пазарни зони с по-ниски ценови равнища от тези на българския пазар на електроенергия. 
Сред мотивите за искането са множеството фактори с натрупване, които оказват влияние на цените на електроенергията 
в посока нагоре. Те са повишеното търсене на електроенергия, заради излизане на всички стопански потребители, 
рекордно високите цени на въглеродните емисии, плановият годишен ремонт на АЕЦ "Козлодуй", предстоящото ново 
ценово решение на енергийния регулатор от 1 юли, както и обстоятелството, че ние сме единствения пазар в ЕС, чийто 
потребители плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори. 
Въпреки че преносният капацитет между България-Гърция няма да се повишава след пазарното обединение, при 
предстоящото разпределение търговският обмен между двете страни многократно ще се увеличи, тъй като до момента 
той се използва ограничено от търговските участници, поради по-ниските ценови нива на българския пазар през 
повечето интервали на доставка. 
Асоциацията смята, че в сегашната обстановка националният интерес е съсредоточаване на всички усилия към процеса 
по обединение на пазарите „Ден-напред“ на българо-румънска граница, което реално ще доведе до сериозно 
повишаване на ефективността, ликвидността и конкуренцията на пазара на електроенергия. Едва след неговата 
реализация следва да се пристъпи към последваща интеграция на националния пазар с този на Гърция и Италия.С 
възприемане на тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и допълнително повишаване на 
цената на електроенергията на едро в България, се казва в писмото.  То завършва с уверение, че бизнесът подкрепя по 
принцип обединението на южна граница, но то трябва да се извърши по най-добрия начин и в правилния момент. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът поиска отлагане на търговията с ток с Гърция и Италия  
Асоциацията на организациите на българските работодатели призовава в открито писмо до министри, КЕВР и 
Българската независима енергийна борса да бъде преразгледан и отложен планираният за средата на май стартов срок 
за първото пазарно обединение на пазар „Ден-напред“ на граница България-Гърция. 
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Работодателските организации изтъкват, че италианският и гръцкият пазар, с които ще се обединим, са най-скъпите 
електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. С планираното обединение неизбежно ще се стигне до 
изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България, въпреки 
частичното повишаване на конкуренцията в търсенето и предлагането, се казва в писмото. 
Иска се обединението да бъде отложено за последните три месеца на 2021 година, когато се очаква да бъде 
реализирано пазарното обединение на българо-румънска граница, което е с най-голямо национално значение за 
българската енергетика и индустрия, тъй като чрез него България ще има достъп до 6 други пазарни зони с по-ниски 
ценови равнища от тези на българския пазар на електроенергия. 
Бизнесът е убеден, че националният интерес към настоящия момент е съсредоточаване на всички усилия към процеса по 
обединение на пазарите „Ден-напред“ на българо-румънска граница, което реално ще доведе до сериозно повишаване 
на ефективността, ликвидността и конкуренцията на пазара на електроенергия. Едва след неговата реализация следва да 
се пристъпи към последваща интеграция на националния пазар с този на Гърция и Италия. 
Коментира се, че с възприемане на тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и 
допълнително повишаване на цената на електроенергията на едро в България. 
Сред мотивите за това предложение са множеството фактори с натрупване, които оказват влияние на цените на 
електроенергията в посока нагоре – повишено търсене поради излизане на всички стопански потребители, рекордно 
високи цени на CO2 квоти, планов годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй ЕАД, предстоящо ново ценово решение на 
енергийния регулатор от 01.07.2021 г., както и обстоятелството, че ние сме единственият пазар в ЕС, чийто потребители 
плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Планът за милиардите от ЕС затъна в политическото блато 
Каквото и да става в политиката, накрая сметката винаги плаща бизнесът. Към момента точно така изглежда ситуацията с 
българския План за възстановяване и устойчивост, по който България очаква да привлече 12 млрд. лв. средства от 
Европейския съюз. Въпросният план е затънал в българското политическо блато. И странно или не, някак му загубихме 
дирята по пътя към Брюксел. 
Засега се знае, че отиващото си правителство на Бойко Борисов го одобри, но не го изпрати в Европейската 
комисия, въпреки че това е само в неговите правомощия. Все пак планът се озова в парламента още в първите дни от 
краткото му съществуване и бе подложен буквално на дисекция. Въпреки това 30 април дойде и отмина и никой у нас не 
спомена замина ли все пак този план за Брюксел или не. И ако е изпратен кога се е случило това? Опитите ни да получим 
официален отговор "удариха на камък". 
Ако правителството в оставка чака ратификация от отиващия си парламент може да се каже, че работата е обречена. 
Така възстановителния план остава на практика на трупчета до конституирането на ново Народно събрание и вероятно 
до избора на нов редовен кабинет. 
Междувременно 14 страни от ЕС вече са предали официално своите планове - Белгия, Дания, Германия, Гърция, Испания, 
Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Австрия, Полша, Португалия, Словения и Словакия. 
Плащанията - от догодина 
България се намира в традиционната за нея втора половина и на тази европейска класация. Но престижът на страната ни 
едва ли е най-важното в този случай. Игричките на политиците и основно на ГЕРБ си имат конкретни финансови 
измерения. И както се вижда те прецакват българския бизнес, като го поставят в неизгодна позиция спрямо 
конкуренцията от повечето други Европейски страни.  
С голяма доза сигурност може да се каже, че пари от Фонда за възстановяване едва ли ще има през тази година. И за да 
не сме голословни, ще очертаем възможната рамка при положение, че предсрочните избори са на 11 юли 
Tова означава, че едва през август новият парламент ще започне работа по същество. Ако още през август бъде дадена 
зелена светлина на Плана за възстановяване, той може да бъде одобрен от европейските институции най-рано в периода 
октомври-ноември. Европейската комисия прави оценка на плановете в срок от два месеца. След това те се предават на 
Европейския съвет, който по правило ще има четири седмици да приеме предложението на ЕК.  
Въпросният сценарий е възможен, ако ЕК няма никакви забележки по плана, представен от България. Проверката трябва 
да установи дали планът предвижда най-малко 37% от разходите да са за инвестиции и реформи свързани с 
подобряване на климата, а други 20% са насочени към цифровия преход. Това са двете безапелационни условия на ЕК. 
Но нейното положително становище би проправило пътя на страната ни към предварително финансиране от около 1.3 
млрд. лева или 13% от предвидената за България сума. 
Да не говорим, че по изчисления на агенция "Фич" фондовете на ЕС в комбинация с помощите за възстановяване могат 
да повишат растежа от прогнозираните 3.4% през 2021 г. на 4-5% в следващите три години - нещо, което вече е поставено 
в риск. 
Другата пречка пред Националния възстановителен план е, че той трябва да бъде придружен от ратифицирано решение 
за собствения ресурс, който страната ни (и не само нашата) е готова да предостави на Европа, за да има тя "правно 
основание да набира средства от финансовите пазари по Инструмента на ЕС за възстановяване". И този документ трябва 
да бъде одобрен от всички държави-членки на ЕС. 
Според данни на Министерството на финансите на 5 февруари Народното събрание е ратифицирало решението на 
Европейския съвет за собствените ресурси.  
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"В това решение са разписани разпоредбите, чрез които ЕК се упълномощава до 2026 г. да заеме от капиталовите пазари 
средства в размер до 750 млрд. евро (по цени 2018 г.) за финансиране на Инструмента за възстановяване „Следващо 
поколение ЕС“ и се уреждат въпросите за погасяване на главницата на заема, което да започне преди края на МФР 2021-
2027 г. и да приключи напълно не по-късно от 31 декември 2058 г. С оглед гарантиране пред капиталовите пазари на 
способността на ЕС за точно и своевременно погасяване на заема, временно, но не по-късно от 31 декември 2058 г., се 
повишават с 0,6 процентни пункта таваните на собствените ресурси с единствена цел покриване на всички задължения на 
ЕС, произтичащи от заемането на средства", разясняват от МФ. 
Редица страни все още не са ратифицирали решението за собствените средства, но очакванията на Европейската 
комисия са това да се случи до края на юни. 
Неоправданите очаквания на бизнеса 
"Икономическият и социален съвет, т.е. не само АИКБ, а всички работодателски организации и синдикати препоръчахме 
две неща. Едното бе да се допълнят в плана подкрепата за икономиката и пазара на труда, а второто - да се внесе 
навреме. Нито едното, нито другото беше направено, а беше внесена една чернова", каза пред "БАНКЕРЪ" 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
Той подчерта, че колкото по-рано бъде внесен и одобрен планът, толкова по-рано ще започне изпълнението му.  
"Като че ли не се разбира, че ние се конкурираме с останалите страни на пазара - на световния и на европейския. 
Колкото по-бързо бъде оказана подкрепа на икономиката, толкова по-добри са шансовете за българските 
предприятия", добави Васил Велев. 
Председателят на АИКБ напомни, че при обсъжданията на плана в парламентарната Комисия по бюджет и финанси 
всички парламентарни сили са дали зелена светлина на правителството в оставка да внесе плана, ако го смята за 
достатъчно добър.  
"Очакваше се правителството да го внесе. Кабинетът го одобри, но не го внесе, а го прати в парламента за одобрение. 
Ако това ще се случва в следващия парламент, се бавим и пропускаме възможности", посочи още Велев. 
 
 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
АИКБ 
 
√ НАПОО: БЪЛГАРИТЕ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 40 И 50 Г. СА ПО-СКЛОННИ ДА СЕ ОБУЧАВАТ ЗА НОВА ПРОФЕСИЯ  
Проучване на Националната агенция за професионално обучение и образование показва, че всеки трети обучаван 
очаква курсът за професионална квалификация да му помогне да подобри доходите си или да намери нова работа 

▪ Всеки шести българин не се притеснява да се яви на изпит, проведен от външна за обучителния център, в който 
се обучава, комисия 

▪ В резултат на проведените обучения значителна част от курсистите считат, че биха се представили много добре 
или отлично на изпитите както по теория, така и по практика 

▪ Курсистите очакват да имат повече часове практика в самите центрове и в реална работна среда 
Според резултати, получени от непредставително проучване* на нагласите на участници в курсове за професионално 
обучение, реализирано по поръчка на Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО), най-
активно участие в обучения за професия имат хората на средна възраст между 40–49 години (34%), следвани от групата 
на 30-39 годишните (29%). Сравнително по-слабо представени в обученията са най-младите (16-29 г.) и хората на възраст 
50-59 г. Жените са по-силно (60%) представени сред групата на обучаващите се лица, отколкото мъжете (40%). 
Местоживеенето оказва съществено влияние върху участието на хората в учебни дейности. Живеещите в областните 
градове лица имат почти 3 пъти по-голям дял на участие (54%), отколкото живеещите в малките градове (18%) и 5 пъти 
по-голям дял от тези в селата (9%). На челните места сред областните градове са София с 18%, Пловдив с 12% и Бургас с 
11%.  
Степента на образование също влияе върху участието в професионалното обучение. С най-голям дял са лицата, които 
имат средно образование, близо 60%, следвани от лицата, които имат висше образование (33%). Участието на хората с 
основно и по-ниско образование има нисък относителен дял (6%). Това прави степента на участие в обучение на лицата с 
по-ниско от средно образование 5 пъти по-ниска от тази на висшистите и 10 пъти по-ниска, отколкото тази на 
завършилите средно образование. 
Една трета от участниците в допитването са се информирали за центъра за професионално обучение, в който се 
обучават, от Бюрото по труда. Друг важен източник на информация по отношение на възможностите за обучение в ЦПО 
са личните контакти – всеки пети е научил от приятел или роднина. Интернет има значителна преднина (16%) над 
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традиционните медии, чиито дял е пренебрежимо нисък. Работодателите са били източник на информация в 12% от 
случаите. 
 

 
Резултатите от изследването показват, че най-често използваната форма за провеждане на занятията е груповата – при 
над 90% от анкетираните. В мнозинството от случаите (74%) курсовете се провеждат в дневна форма на обучение. Близо 
една пета от обучаващите се са присъствали във вечерна форма на обучение. 
Участниците в допитването (80%) споделят мнението, че съотношението между теория и практика в курсовете е 
оптимално. Все пак трябва да се отбележи, че 16% са на мнение, че е необходимо да има повече практика в самия 
център, а също и практика на реални работни места (в предприятие). Изискванията на обучаващите се към нивото на 
професионалното обучение в центъра не зависи толкова от това дали сами заплащат за него. Мнозинството от тях 
заявяват, че биха били взискателни във всички случаи, без значение кой го финансира. 
Всеки втори (58%) от анкетираните се чувства подготвен за изпита, който се провежда в края на обучението, като 
голямо мнозинство от анкетираните посочват, че биха получили много добра или отлична оценка. Прави впечатление, 
че анкетираните оценяват една идея по-високо практическите умения, придобити в обучението, отколкото 
теоретичните. Възможността за явяване на изпит пред външна комисия среща подкрепата на близо една четвърт от 
анкетираните. Докато 15% биха се явили пред външна комисия безусловно, други 9% биха склонили, само ако това им 
носи допълнителен шанс за реализация. Близки са дяловете на хората, които са настроени скептично (39%) или не могат 
да преценят дали това е по-добра възможност (37%). 
При очакваните резултати от проведеното обучение хората, които смятат, че ще намерят нова работа, са почти толкова, 
колкото тези, за които новите знания и умения носят удовлетвореност. 35% считат, че записаният курс ще подобри 
материалното им благосъстояние, а 18% се надяват, че по този начин ще успеят да запазят работата си.  Обучаваните 
лица изразяват висока степен на увереност по отношение на своята подготвеност за работа в реална работна среда. В 
една или друга степен това мнение се споделя от 90% от участниците в допитването. В една или друга степен 97% от 
обучаващите се в центровете са удовлетворени от придобитите от тях теоретични и практически умения. Това се 
потвърждава и от високия дял на участниците в допитването (95%), които биха препоръчали курса на свои приятели и 
познати. 
Статистиката на НАПОО показва, че от близо 1000 лицензирани центрове за професионално обучение у нас, само 43 са 
държавни. Почти 80 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация през миналата година, 
като всеки пети от тях е получил свидетелство за нова професия, по данни на Националната агенция за професионално 
образование и обучение (НАПОО). И през 2020 г. продължава да е голям интереса към курсовете за придобиване на 
степен на професионална квалификация по професии в сферата на информатиката, производството на облекло, 
строителството и услугите за красота. В кратките курсове (за обучение по част от професия) най-много лица са обучавани 
по професиите охранител, монтьор на автотранспортна и монтьор на подемно-транспортна техника. 

 
* Проучването е реализирано в изпълнение на проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-
C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. 
 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/05/InfographEdu.jpg
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БНТ 
 
√ Комисията по ревизия ще изслуша регионалния министър в оставка Петя Аврамова  
Временната парламентарна комисия по ревизията на управлението през последните 10 години ще изслуша днес 
регионалния министър в оставка Петя Аврамова. 
Заедно с нея на заседанието ще присъстват председателят на Пътната агенция и директорът на държавната 
"Автомагистрали", за да отчетат дейността на дружествата. 
В дневния ред на заседанието е записана и проверка на дейността на "Български ВиК холдинг" ЕАД, както и 
изпълнението на Националната програма за саниране. 
Прокуратурата започна проверка на казаното от Светослав Илчовски и Иван Ангелов в парламента (ОБЗОР) 
Междувременно, прокуратурата е започнала проверка на твърденията на бизнесмените Светослав Илчовски и Иван 
Ангелов, които бяха изслушани по време на последните две заседания комисията. Илчовски обясни, че е бил изнудван за 
пари от управляващите и приближени до тях бизнесмени, а шефът на фирма "Градус" Иван Ангелов го обвини в лъжа. 
 
√ Борисов: Ще се включим в програмата "Дигитален зелен сертификат" още на 1-ви юни 
България е една от първите страни в ЕС, които ще се включат в програмата "Дигитален зелен сертификат" още при 
стартирането ѝ на 1-ви юни. 
Това заяви премиерът в оставка Бойко Борисов след участието си във втория ден от срещата на върха в Порто. 
"Целта на този дигитален сертификат не е да затрудни или да има неравенства. Представете си една опашка, в 
която които имат дигитален сертификат на аерогарата го показват и минават, а този, който няма просто ще 
отиде на гишето да го проверят. Така, че тези които нямат или не искат да се ваксинират, просто си минават на 
гишето и така ги улесняваме и тях, защото другите минават по-бързо", каза Борисов. 
"Постигнахме исторически успех в Порто. За първи път постигнахме ясен ангажимент, амбициозен, на лидерите от 
държавите членки на ЕС, на ЕК, на ЕП, на всички социални партньори, които подписаха и т.нар. Споразумение за 
социален ангажимент от Порто", допълни Борисов. 
Той обясни трите точки, които включва Планът за действие на европейския стълб за социални права. А именно: 
-до 2030 година най-малко 78% от населението на възраст от 20 до 64 години да има работа; 
-най-малко 60% от всички пълнолетни лица да участват в поне едно допълнително обучение през годината за дигитални 
умения; 
-броят на хората в риск от бедност или социално изключване да бъде намален с най-малко 15 милиона до 2030 година. 
"Не само пенсионерите и възрастните хора вече са във фокуса на ЕС. Във фокуса са децата", уточни премиерът в 
оставка. 
Според Борисов COVID-19 е дал един тласък за социалния стълб, за трансформацията и за начина, по който трябва да 
обучаваме децата, и как да подпомогнем възрастните, за да не изпаднат от пазара на труда. 
Коронавирусът също е бил акцент на срещата на върха в Порто. 
"Малко се забавихме с ваксините като ЕС. Но сега над 200 милиона са поставени. В България вчера постигнахме 
рекорд. Благодаря на докторите - 37 000 ваксини на ден, един среден град по големина в България. И продължаваме. В 
понеделник идват още 300 000 ваксини, следващата седмица още 400 000", каза още премиерът в оставка. 
Според него всички лъжи заминават в коша. Остава свършеното, направеното и работата. Той благодари на всички, които 
участват в тази дейност. 
 
√ Камелия Нейкова: Машинното гласуване е добро решение, макар то да крие рискове 
Новият председател на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова заяви в предаването на БНТ "Денят 
започва", че машинното гласуване е добро решение, макар то да крие своите рискове. В закона има текстове, които 
гарантират, че ако има проблем с машинното гласуване, то да продължава с хартиени. Ще има отпечатани хартиени 
бюлетини, колкото е броят на гласоподавателите, уточни Нейкова. 
По думите ѝ сериозно предизвикателство е логистиката, доставката на машините в чужбина, както и тяхната техническа 
поддръжка. 
Към този момент няма как да е ясна план сметката за изборите, срокът е не по-късно 55 дни преди изборния ден, това 
предстои да се случи с решение на Министерския съвет, заяви Нейкова. 
Тепърва ще се установи състоянието на машините за гласуване, договърът с доставчика има проблеми, доколкото 
разбрах от изказвания на говорител на ЦИК - цената още не е платена, не знам дали собствеността е прехвърлена на 
държавата, защото може да се стигне до съдебни спорове. Договорът е с предмет на закупуване на 9600 машини, те бяха 
осигурени за изборите на 4 април, коментира Нейкова. 
Въпрос на анализ е колко машини все още са необходими, каза Нейкова, като по нейни сметки между 300 и 500 машини 
ще са необходими, за да се осигурят всички изборни секции. Изборният кодекс дава възможност обществена поръчка да 
се изпълни в по-кратки срокове, до края на седмицата вероятно ще има яснота, ако утре бъде издаден указът за 
назначаване на ЦИК. 
Нейкова каза още, че няма да се налага преписване на хартиения протокол от машината, което значително ще улесни 
процеса след края на гласуването. 
Карантинираните лица ще могат да гласуват там където са поставени под карантинирани, както и ще могат да подават 
заявление за гласуване под карантина и в самия ден на вота. 

https://bntnews.bg/news/prokuraturata-zapochna-proverka-na-kazanoto-ot-svetoslav-ilchovski-i-ivan-angelov-v-parlamenta-obzor-1105445news.html
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ЦИК предстои да реши при какви условия ще се случва видеозаснемането, важно е то да бъде в съответствие със 
защитата на личните данни. 
Камелия Нейкова коментира още, че са неоснователни политическите обвиненията към ЦИК при неуспех на избори. 
 
√ Владимир Каролев е в болница с тежка черепно-мозъчна травма  
Владимир Каролев е настанен в хирургичното отделение на болницата в Разлог, където е бил приет в безсъзнание. 
Той е с множество политравми и тежка черепно-мозъчна травма. В момента е в хирургия и се прави всичко необходимо, 
за да бъде стабилизиран, обясни пред БНТ д-р Читакова от болницата в Разлог. 
От здравното министерство съобщиха, че по разпореждане на премиера в оставка Бойко Борисов, на място в болницата 
ще отидат здравният министър в оставка проф. д-р Костадин Ангелов и директорът на болница "Пирогов" проф. Асен 
Балтов. 
Те ще преценят как може да се извърши транспортирането на Каролев до "Пирогов" със специализирана линейка. 
Икономистът беше открит тази нощ в безпомощно състояние след проведена спасителна акция на връх Тодорка, в 
района на Жабешкото езеро, където през вчерашния ден е карал сноуборд. 
Според спасителите, падането на икономиста е продължило около 400 м. 
 
√ Доц. Петър Чобанов: Очаква се още едно преразпределение на бюджета, за да се платят изборите 
Без дефицит и дори с малък излишък - така ГЕРБ обобщиха ситуацията в бюджета в края на управлението им. Дали 
наистина е така - темата в "Денят започва" коментира доц. д-р Петър Чобанов, директор на Института по икономика и 
политики към УНСС и бивш финансов министър в кабинета "Орешарски". 
Това може да е така чисто технически, но това е само към определена дата, коментира той. 
Допълни, че 3,5 млрд. са изхарчени повече за първите 4 месеца на годината, а дефицитът в края на годината ще бъде 7 
млрд. лева. Доказателство за това той видя в последните харчове за борба с коронавируса, които са взети чрез 
преразпределение на средствата за БНТ, БНР и министерства. Чобанов се обяви против подобна практика. 
Всички резерви в бюджета най-вероятно са изхарчени, предположи доц. Чобанов, като посочи аргументи за това. 
Според него, в момента няма резерви в бюджета и се очаква още едно преразпределение, за да се платят изборите. 
Истината е, че трябваше да има актуализация на бюджета и това беше по-отговорното поведение, категоричен е 
доц. Чобанов. 
На въпрос какво очаква за служебното правителство, той отговори, че очаква екипът на президента и самият президент 
да подходят отговорно към това. 
 
√ Представителството на ЕК в България с кампания за насърчаване на ваксинирането  
Основната част от населението се колебае дали да се ваксинира, към тях е насочена нашата кампания за насърчаване на 
имунизацията. Искаме да покажем всички неща, които ни липсват през последната година и искаме да си върнем. Това 
заяви в "Денят започва" ръководителят на представителството на ЕК в България Цветан Кюланов по повод тяхната 
кампания за насърчаване на ваксинационния процес. 
Целта е хората да направят информиран избор за ползите от ваксинирането, коментира Кюланов. По думите му ЕК 
полага всички усилия да предостави първоизточниците за достоверна информация. 
Начинът да излезем от настоящата ситуация е ваксинирането. Сега, когато има достатъчно ваксини, се надяваме да се 
извърши масовата ваксинация, за да излезем от този труден период, заяви Кюланов. 
Цялото интервю може да видите във видеото. 
 
√ Илир Мета остава президент на Албания до края на мандата си  
Илир Мета остава президент на Албания до 24 юли 2022 г., когато приключва неговият мандат. С такава позиция излезе 
кабинетът на държавния глава след гласуването на парламентарната анкетна комисия за отстраняване на Мета от поста 
президент. 
Теди Блуши - говорител на президента, заяви, че държавният глава няма да толерира никакви заплахи от страна на 
"местната, регионалната и международната мафия”. 
"Ние гарантираме на всички граждани, че в съответствие с положената върху Конституцията на Република 
Албания клетва, президентът Мета ще изпълнява своята длъжност и всички свои конституционни задължения с 
цялата отговорност до 24 юли 2022 г. и няма да толерира каквито и да било заплахи срещу президентската 
институция от страна на местната, регионалната и международната мафия”, каза Блуши.  
Президентът няма да признае никакви противоконституционни и незаконни решения или действия на действащия 
еднопартиен парламент, както и решенията на "която и да е друга институция – марионетка на този клептократски 
режим”. 
"Никой не може да се скрие нито зад "етиката”, нито зад "реториката”, тъй като в случая става въпрос за 
суверенитет. Президентът Мета знае много добре, какво ще се случи и е много ясен в плановете си, какво ще става 
по-нататък”, каза Блуши. 
На 7 май албанският парламент гласува "за" създаване на комисия за отстраняване от поста на президента Илир Мета. 
Инициативата е на парламентарната група на социалистите, като 97 депутати гласуваха в подкрепа на създаването на 
комисия, 6-ма бяха против, а един се въздържа. 

https://bntnews.bg/news/predstavitelstvoto-na-ek-v-balgariya-s-kampaniya-za-nasarchavane-na-vaksiniraneto-1105491news.html
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В началото на дебата в пленарната зала председателят на парламентарната група на социалистите Таулант Бала заяви, че 
процедурата за отстраняване от поста на президента е процедура за отстраняване на срама у албанците. Като аргумент 
за отстраняването на Мета социалистите посочват нарушаване на Конституцията и участие в предизборната кампания. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев: Указ за служебно правителство - най-рано във вторник  
Президентът Румен Радев заяви, че ще прави всичко възможно да назначи служебното правителство по най-бързия 
начин. Най-ранната дата за това е 11 май, вторник, посочи държавният глава. Той не обяви подробности за кабинета, 
като каза само, че премиерът ще бъде мъж. По думите на Радев, съставът на правителството ще бъде балансиран: 
„Знаете, че служебното правителство има много малък времеви мандат, очакванията към него са огромни, 
отговорностите са големи, и то е въпрос на баланс, да се намери най-добрият екип, който да съчетае по оптимален 
начин, така че да изпълни тая трудна задача“, заяви Румен Радев, който се очаква идния вторник да издаде и указа, с 
който да разпусне 45-ото Народно събрание и да насрочи за 11 юли изборите за нов парламент. С това ще започне 
официално и работата на новата Централна избирателна комисия. 
„Денят на Европа и Денят на победата не трябва да се противопоставят“, каза още държавният глава, който заедно с 
вицепрезидента Илияна Йотова поднесе цветя пред Паметника на Незнайния воин по повод 76-ата годишнина от края на 
Втората световна война. 
И двете събития, които отбелязваме днес, са значими за Европа и света, отбеляза Радев: 
„Излишно е да ги съпоставяме и спорим кое е по-значимо, защото историята на европейското обединение ни учи, че то е 
постижение на прозорливите, които го изковаха върху все още димящите погреби на континента. Но не трябва да 
забравяме в никакъв случай зверствата на нацизма и трябва винаги да помним саможертвата на онези, които изправиха 
достойно глави в защита на човечеството“. 
Румен Радев и Илияна Йотова разговаряха и с присъстващите на церемонията ветерани от войните. 
„България има голям принос в борбата срещу нацизма – около 12 000 човека по фронтовете на Втората световна война и 
най-вече да отдадем почит на останалите живи наши ветерани, които и в момента продължават да ни показват какво 
означава всеотдайност, жертвоготовност и патриотизъм“, отбеляза Радев. 
Радев и Йотова присъстваха на церемонията по издигането на знамето на Европейския съюз пред президентската 
институция. Президентът прие почетния караул на Националната гвардейска част. 
 
√ Борисов: Не актуализираме бюджета, даваме от парите на данъкоплатците толкова, колкото изкарваме  
735 милиона лева ще бъде бюджетният излишък за април, а за първите 4 месеца на годината общо излишъкът в хазната 
е 115,4 милиона лева. Това обяви министър-председателят в оставка Бойко Борисов по време на съвещание с 
министрите. 
Финансовият министър Кирил Ананиев информира, че до този момент са изтеглени 800 млн. лева от разрешените за тази 
година общо 4,5 млрд. лева заеми. 
Бойко Борисов обобщи, че държавата е осигурила подкрепа за българските пенсионери и за борещите се на първа линия 
с Covid-19: 
„Затова не актуализираме бюджета. Ние даваме от парите на данъкоплатците толкова, колкото изкарваме... 9 милиарда 
са събрали НАП към 28 април, което е с над 915 милиона лева повече спрямо миналата година. Над 3 милиарда са 
събрани от Агенция „Митници“ по време на кризата. Осигуровките са с 3 милиарда и 700 милиона лева повече и затова 
не актуализираме бюджета, просто да не им служи за оправдание“. 
Вицепремиерът Томислав Дончев е категоричен, че всички оперативни програми и проекти работят, което означава, че 
следващите правителства ще имат възможността да инвестират над 4,5 милиарда лева на годишна база само в рамките 
на текущия програмен период. 
На 20 април Планът за възстановяване е представен в Европейската комисия: 
„Той не е подаден за официално одобрение, подчертавам. Това може да се случи на база волята на служебното или 
следващо правителство и за мен в рамките на седмица или две биха могли окончателно да приключат преговорите с 
Комисията и планът да бъде подаден такъв, какъвто е. Разбира се, аз не мога да отнема правото на всеки бъдещ 
управляващ да го ревизира тотално или в части“.  
 
√ Премиерът в оставка: „Зелените коридори“ да продължат да работят 
„Зелените коридори“ за ваксининация срещу коронавируса да продължат да работят. Това нареди премиерът в оставка 
Бойко Борисов на работно съвещание с министри: 
„Всяко ново количество ваксини да се вкарва максимално бързо и да се поставят на желаещите“. 
Всеки понеделник в България ще пристигат по 270 хиляди дози от ваксината на „Пфайзер“, като в последния ден на май 
ще бъде доставено първото двойно по-голямо количество - 410 хиляди дози.  
 
√ 108 600 нови безработни от началото на годината до 2 май  
Близо 108 600 са новорегистрираните безработни в цялата страна от началото на годината до 2 май. Това сочат най-
новите данни от специализираното наблюдение на пазара на труда, което Националният статистически институт и 
Агенцията по заетостта извършват заради пандемията от Covid-19. 
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За същия период започналите работа чрез бюрата по труда са 83 400 души. Най-много новорегистрирани безработни до 
момента са отчетени между 4 и 10 януари - над 15 700 при едва 3300 устроени на работа. 
В 15 области новорегистрираните безработни са в повече от започналите работа през последната наблюдавана седмица 
от 26 април до 2 май. Тази разлика е силно изразена в Монтана, Видин и Пловдив. 
За този период общо записаните в бюрата по труда в цялата страна са 3776 души, а устроените на работа - малко над 
4 000. 
Като цяло вече точно един месец продължава тенденцията за превес, макар и с по няколко стотин души в цялата страна, 
на намерилите препитание над регистрираните в бюрата по труда. 
Социални експерти обясняват това с продължаващото и към момента действие на мерки като 60 на 40 за запазване на 
заетостта, облекчаването на противоепидемичните мерки и най-вече отварянето на магазини и ресторанти, както и със 
субсидираната заетост.  
 
√ Проучване на потребителските нагласи в България отчита: Очакване за повишаване на инфлацията и намаляване на 
доходите у нас  
Българите очакват инфлацията да се повиши, а доходите да намаляват. Това показва априлското наблюдение на 
потребителите, извършено от Националния статистически институт. 
Въпреки това, общият показател на доверие на потребителите се покачва с 2,7 пункта спрямо януари, като по-
положителни са оценките на хората в селата. 
Макар и новата анкета да показва, че има малко по-позитивна нагласа сред градското население за покупки като кола и 
ново жилище, като цяло потребителите демонстрират по-песимистични оценки. 
Негативни са оценките им за развитието на икономическата ситуация у нас, въпреки че при предходното изследване 
очакванията им бяха още по-лоши. Не се наблюдава сериозно подобрение на очакванията за следващите 12 месеца. 
На въпроса как усещат инфлацията и какво очакват за година напред повечето анкетирани посочват, че са убедени, че 
индексът на потребителските цени ще продължава да нараства.  
 
√ Камелия Нейкова: До 15 май трябва да е готово решението на ЦИК за секциите извън страната 
От 300 до 500 машини ще бъдат необходими за изборите в чужбина 
Интервю на Явор Стаматов с Камелия Нейкова в предаването ''Неделя 150'' 
"Не очаквам броят на избирателните секции в чужбина да бъде толкова повишен, че да доведе до невъзможност да се 
създаде необходимата организация". Това заяви пред БНР новият председател на ЦИК Камелия Нейкова. Тя уточни, 
че до 15 май трябва да е готово решението на ЦИК за секциите извън страната, което трябва да бъде изпратено и на 
Министерството на външните работи. 
Заявлението за гласуване по настоящ адрес става по електронен път, без да се изисква електронен подпис, съобщи 
Нейкова. 
Новият председател на ЦИК коментира машинното гласуване, като беше категорична, че не го определя като вид 
образователен ценз. 
По думите ѝ гласуването с машини крие риск: 
"То е свързано с организационни и технически въпроси, които трябва да бъдат решени. ЦИК ще положи всички усилия, за 
да намери ефективните решения да осигури машинно гласуване, както е предвидено от Изборния кодекс". 
Нейкова беше категорична, че при проблем с машините, гласуването ще продължи с бюлетини, които ще бъдат 
отпечатани като резервен вариант, така че няма да има избиратели, лишени от възможност да дадат своя вот. 
Съхранението на машините за секциите в чужбина е ангажимент на Министерския съвет, който трябва да реши при какви 
условия и по какъв ред ще стане, уточни Нейкова.  
Тя прогнозира, че от 300 до 500 нови машини ще бъдат необходими за изборите на 11 юли в чужбина. 
Камелия Нейкова заяви, че от интервю на Димитър Димитров, член на досегашната ЦИК, който влезе и в състава на 
новата комисия, е разбрала, че има проблеми с договора между ЦИК и фирмата, доставчик на машините за гласуване: 
"Трябва да се установи какви са причините. това са обстоятелства, които до момента не са известни в публичното 
пространство". Тя добави, че не би искала да допусне, че това е направено умишлено от предишния състав на ЦИК. 
Дали доставчик на допълнителните машини ще бъде същата фирма, която е и досега - "Сиела Норма", това ще реши ЦИК, 
уточни Нейкова. 
Във връзка със съставите на секционните избирателни комисии в страната и чужбина, тя заяви, че ще направи всичко 
възможно те да бъдат определени така, че да няма сътресения: 
"След като се определи съставът, само при невъзможност да участва човекът в изборния ден да се правят промени. А не 
да има хаотични промени, които объркват хората и се създава излишно напрежение". 
Интервюто на Явор Стаматов с Камелия Нейкова в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Прокуратурата е започнала проверка на твърденията на Илчовски  
Прокуратурата е започнала проверка на твърденията, изнесени от бизнесмените Светослав Илчовски и Иван Ангелов 
пред парламентарната комисия за ревизия на управлението в последните 10 години. Това обяви пред БТА говорителят на 
главния прокурор Сийка Милева, като уточнява, че действията на държавното обвинение са започнали преди няколко 
дни. 

https://bnr.bg/post/101464853/kamelia-neikova-do-15-mai-trabva-da-e-gotovo-reshenieto-na-cik-za-sekciite-izvan-stranata
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Пред парламентарната комисия Светослав Илчовски излезе с твдърдения за кюлчета злато, подарявани на Бойко 
Борисов от бизнесмени. Той заяви още, че е бил принуждаван да плаща на властта отчисления от своя оборот и да 
сключва фиктивни сделки в интерес на собственика на фирма "Градус" Иван Ангелов. 
Самият Ангелов потвърди, че за безпрепятствен износ на своя продукция в чужбина е получавал съдействие от премиера 
Бойко Борисов за ветеринарна сертификация. 
 
√ Проф. Кантарджиев: България трябва да е сред първите, въвеждащи зелен сертификат за ваксиниране 
Интервю на Явор Стаматов с проф. Тодор Кантарджиев в предаването ''Неделя 150'' 
"Декларирали сме го преди месеци, че при нужда от още ваксини, бихме предложили на Министерството на 
здравеопазването и на министъра да се внесе която и да е регистрирана ваксина". Това каза пред БНР директорът на 
Центъра по заразни и паразитни болести и член на Националния оперативен щаб проф. Тодор Кантарджиев. Той уточни, 
че в Европа са регистрирани 4 ваксини и добави, че когато и руската "Спутник V" бъде регистрирана от европейския 
регулаторен орган, може и тя да бъде внесена в България. 
Проф. Кантарджиев беше категоричен, че в момента в страна има достатъчно количество ваксини. 
Експертът подчерта, че изследванията показват, че клетъчният имунен отговор след поставяне на ваксина има 
протективно действие повече от година, дори години, уточни той.  
По думите му страната ни трябва да е сред първите, въвеждащи т.нар. зелен сертификат за ваксиниране на ЕС, за да 
може в по-безопасни и контролирани условия да идват туристи в България, а и българи да пътуват в чужбина. 
Според него началото на юни може би ще станат реалност тези сертификати.  
Засега не се предвиждат нови, по-строги ограничителни мерки заради коронавируса, заяви още проф. Кантарджиев. 
Според него предприеманите досега ограничения са причина да бъде овладяна епидемията. 
Интервюто на Явор Стаматов с проф. Тодор Кантарджиев в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Проф. Венелин Терзиев: В България условията за Отворена наука тепърва прохождат 
В определението за Отворена наука се казва, че това е обобщаващо понятие за движението, което цели научните 
изследвания и резултати да станат достъпни за всички любознателни хора, аматьори и професионалисти. 
То обхваща публикуването на отворени научни изследвания, борбата за свободен онлайн достъп, окуражаването на 
учените да обнародват работните си дневници и улесняването на научната работа и публикуването на научни знания 
като цяло. 
Движението води началото си от XVII век с появата на първите научни списания, когато обществената необходимост от 
достъп до научни знания води до това групи от учени да започнат да споделят ресурси и да работят колективно. 
Днес съществува дебат относно степента, до която научната информация трябва да се споделя. Конфликтът е между 
желанието на учените да имат достъп до споделени ресурси и желанието на отделни субекти да печелят, когато други 
субекти ползват ресурсите им. 
Въвеждането на отворен достъп до научна информация и научни данни у нас е свързано с приоритетите, заложени в 
национални стратегически документи за развитие на науката, изследванията, иновациите и разпространението на научни 
постижения. 
В Оперативния план за изпълнение на първия етап на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в 
Република България 2017 – 2030 и в националната концепция за прилагане на принципа на отворен достъп до научна 
информация са анализирани тенденциите в развитието на отворената наука и са заложени необходимите стъпки, 
действия и предпоставки за утвърждаване на инициативата за отворен достъп. 
Създаването на Българския портал за отворен достъп до научна информация е важна стъпка в процеса на развитието на 
отворената наука у нас. 
По този начин ще се осигури възможно най-широк достъп до научни публикации и това ще допринесе за развитието на 
науката и разпространение на научните разработки и постижения сред обществото. 
Темата коментира в “Законът и Темида“ проф. Венелин Терзиев. 
“Процесите, свързани с науката и образованието са особено важни. Най-малкото по две причини. Общественото 
развитие и социалните политики или въобще социумът, следват науката и технологиите.“ 
“Знаем в исторически аспект, че всяко откритие води напред обществените процеси. Затова законовата регламентация 
или формирането на обществените отношения в тази област, в наука и образование, са особено важни за развитието на 
обществото.“ 
“Може би те по някакъв странен начин остават встрани от политическите процеси. Говорим за такива не като политика, а 
като политики за развитието на обществото. Те са особено важни, защото са онзи бекграунд, който дава тласък на 
развитието на обществото.“ 
“Това, което се случва сега в обществото и конкретно в българското общество, европейското и в целия свят, ни казва, че 
трябва да обърнем особено внимание на тези два елемента – образование и култура.“ 
“Резултатите  от тези промени и трансформации са видими след пет, десет, петнадесет и повече години, ние внимателно 
трябва да ги обсъждаме, анализираме, да взимаме адекватни и правилни решения. Дали тези решения са навременни,  
мисля че доста закъсняхме.“ 
“Може би в периодите, когато се преобразуваше образователната система, ние я запазихме като автономна. 
Академичната автономия даде възможност тя да се съхрани в прехода на обществения ни строй – от социалистически 
към пазарна икономика. Но може би дойде времето, в което тя трябва да бъде добре анализирана, обсъдена и огледана, 
за да може да се направи онази крачка за реформа, която да даде добри резултати след време.“ 

https://bnr.bg/post/101464866/prof-kantardjiev
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“Може би е важно да представяме и показваме науката пред обществото и хората. Защото като че ли обикновените хора 
приемат науката като нещо абстрактно, което се случва извън обществото, и то не е особено полезно. Битува мнението, 
че едни пари отиват за развитието на науката, а тя на се вижда от хората, не се потребява от тях.“ 
“Особено важно в тази мисия е споделеното знание. Ако го споделяме по подходящ начин, който да допринесе било то 
за нашето поведение, за нашата култура, било то за нашето развитие, е важен и ценен дори той да е незначителен.“ 
Как подпомагат Отворената наука създадените условия у нас? 
“В България условията за Отворена наука тепърва прохождат. Ако сметнем, че платформите на отделните висши училища 
и университети, където се качват публикациите, сборниците с доклади от научни конференции, техните научни списания, 
са открити платформи. Да, това се прави от години.“ 
“Но трябва да кажем в този критичен момент и това, че за част от тези списания ползавтелите са много малко.  
Български портал за отворена наука 
“В България съществува вече портал за отворена наука, друг е въпросът за нейната пригодност за ползваемост от 
широкия потребител. Част от научните изследвания, анализите, разработките на българските учени са написани на със 
стил и начин, по който не могат да бъдат достъпни до обикновения потребител.“ 
“Моето разбиране за отворена наука – освен, че тя трябва да бъде с достъп до външната среда, а всички ние 
представляваме външната среда на онази вътрешна среда на научната общност. Да могат преведени на един достатъчно 
добър и приемлив научен език да бъдат разбираеми за широка общност от хора.“ 
Разговора можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Макрон: Отговорът на авторитаризма е авторитетът на демокрацията  
"Преди година Европа бе твърде разоръжена в здравеопазването и смятам, че все още е и днес. И трябва да извлечем 
всички уроци от това, че бяхме изправени пред големи удари като пандемията", каза президентът на Франция Еманюел 
Макрон при откриването на конференцията на бъдещето на Европа в Европарламента в Страсбург. Той допълни, че 
трябва да се подсили общностният капацитет, защото само на това ниво отговорът е траен. По повод критиките, че 
Европа не върви достатъчно бързо и не показва много амбиция, той заяви: 
"Преди три години в същото това полукълбо изразих убеждението си, че единственият отговор срещу авторитаризма, 
който би имал стойност, би бил авторитетът на демокрацията. А този авторитет може да бъде спечелен само с 
ефективност и бързина. Нашата европейска демокрация е демокрация на компромиса и равновесието и това е 
добродетел, която трябва да защитаваме като съкровище, защото тя избягва всички хегемонии. Но тя е и слабост, когато 
се задушава в собствените си процедури. И тук трябва да преоткрием ефективността и амбицията - когато сме изправени 
пред кризата, да реагираме по-бързо и най-вече по-силно". 
Председателят на Европарламента Давид Сасоли подчерта, че трябва да се позволи гражданите да изкажат 
предпочитанията си за председател на Комисията, както и на водещите кандидати и допълни, че това, което гражданите 
решат, може да доведе и до промяна в учредителните договори на ЕС. 
Инициативата, която ще даде повече права на европейските граждани при формирането на европейските политики, бе 
открита с музикални изпълнения от цигуларя Рено Капюсон и квартет „Карски“. Гражданите на ЕС могат да споделят 
идеите си на многоезичната онлайн платформа на конференцията, която е достъпна на 24 езика и позволява обмен на 
идеи и гледни точки в цялата Общност. 108 граждани ще участват в обсъждането на идеите от платформата, както и 
представители на Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и на социалните партньори. 
Могат да бъдат канени и представители на ключови заинтересовани страни.  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен припомни думите на френския писател Антоан дьо Сент 
Екзюпери от "Земята на хората" -  "Да обичаш, това означава не да се гледаме един друг, а да гледаме заедно в една и 
съща посока" и още: 
"Вярвам, че тази конференция е истинска възможност да съберем европейците заедно и да се обединим около общата 
амбиция така, както направиха поколенията преди нас. А същността е там, че Европейският съюз трябва да е това, което 
европейците искат той да бъде". 
 
√ Гърция затвори емблематична ТЕЦ на лигнитни въглища  
Гърция затвори емблематична електроцентрала за производство на ток от лигнитни въглища. Настъпва краят на ерата на 
въглищата, съобщават гръцките медии. 
Пълна промяна и в производството на електроенергия за манастирите в Света гора. 
След половин век дейност електроцентралата до град Козани затвори в петък. Гърция започва амбициозна програма за 
замяна на лигнитните въглища с други алтернативи за производство на електроенергия. Централата ще се трансформира 
за работа с природен газ, съобщават от министерството на енергетиката. 
Работещите в ТЕЦ Козани запазват работните си места. Правителството има програма с нова алтернативна заетост за 
хората в региона. 
Гърция получава над 2 милиарда евро помощ от Европейския съюз  за закриване на лигнитните си тецове. Премиерът 
Мицотакис заяви, че до 2028 година Гърция ще се откаже напълно от изгарянето на въглища. В същото време започва 
изграждане на 21 самостоятелни фотоволтаични системи за електрозахранване на манастирите в Света гора. 
Финансирането е в размер на 13 милиона евро от Европейския съюз. 
До сега производстмвото на ток в цялата обител беше с нафта и дори с дърва, коментират монаси. 
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√ Ръководителят на стратегическия отдел на ESA: Космическата надпревара през XXI век е между САЩ и Китай 
Интервю на Силвия Петрова с проф. д-р Кай-Уве Шрогл за предаването ''Събота 150'' 
Съревнованието между Запада и Изтока изглежда, че се прехвърля и отвъд границите на планетата. Животът на 
Международната космическа станция – работещ повече от две десетилетия проект на Съединените щати, Русия, Европа, 
Япония и Канада, е към своя край, докато в същото време Китай активно работи по своята собствена орбитална станция. 
В края на април Пекин изстреля основния й модул, а заедно с Москва работи по бъдещи планове за Луната. До какво ще 
доведе космическата надпревара в XXI век? 
Русия съобщи, че ще сложи край на участието си в Международната космическа станция от 2025 г. заради застаряването 
й и до 2030 г. възнамерява да изстреля своя станция, като работата по първия модул вече е започнала. Освен това ще се 
си сътрудничи с Китай по орбитална станция около Луната, след като не одобри водената от Съединените щати 
изследователска програма на естествения земен спътник „Артемида”. Тази взаимопомощ между Москва и Пекин как ще 
се отрази на равновесието на силите между най-големите икономики в света? Мнението на проф. д-р Кай-Уве Шрогл – 
ръководител на стратегическия отдел на Европейската космическа агенция, председател на Международния институт 
по космическо право и бивш директор на Европейския институт за космическа политика: 
„Оттеглянето на Русия от Международната космическа станция няма да стане изведнъж. То ще стане съгласно условия и 
може да се случи след години. Но при всички случаи животът на този проект ще изтече може би преди 2030 г. Въпреки 
това орбиталните станции в земна орбита са все още примамлива идея. Това се доказва от плановете на Китай, както и от 
комерсиалните идеи. От друга страна, Съединените щати, заедно с Канада, Япония и Европа подготвят орбитална 
станция около Луната. Смятам, че проектът за космическа станция на Китай е ориентиран по-скоро към осигуряване на 
престиж. Освен това ще трябва да видим дали едно китайско-руско партньорство би било привлекателно за Пекин в 
дългосрочен план. По-широкообхватното международно сътрудничество мисля, че ще се ориентира към Луната. Може 
би не с една-единствена лунна база, а с отделни, но координирани дейности. Както споменах, има го и елемента на 
престижа, но трябва да намираме начини да работим заедно. Още по-важно е европейците да включим и други – 
неевропейци, и то не само големите сили, в дейностите ни. Това означава страни извън Европа, да се осигурят 
възможности за участие и на развиващи се страни, което би било добра инвестиция в международните ни отношения.” 
Освен орбитална станция около Земята Китай планира да построи своя база на Луната, както и да изпрати свои 
астронавти там до края на настоящото десетилетие. След като през януари 2019 г. Пекин постигна историческо 
постижение като кацна на обратната страна на Луната, последва втора мисия в кроя на миналата година до близката й 
страна, където беше поставено китайското знаме. Безпилотният китайски апарат се върна на Земята през декември с 
камъни и почва от Луната – първите подобни проби за последните четири десетилетия. Пекин стигна и до Марс с 
космически кораб, натоварен с планетоход, който трябва този месец да кацне на Червената планета и да започне с 
изучаването на почвата. 
На този фон, през последните години Москва и Вашингтон си разменят взаимни обвинения във военизиране на 
космическото пространство. През юли миналата година Съединените щати разкритикуваха Русия, че е изстреляла снаряд 
от един от своите сателити при изпитания на оръжие. Москва от своя страна твърди, че Съединените щати открито 
приемат Космоса за зона на театър на военни действия. По какви начини космическата надпревара между Изтока и 
Запада би могла да повиши напрежението на Земята и дори да засегне икономиката или други обществени структури? 
Проф. д-р Кай-Уве Шрогл: 
„Изучаването на Космоса е едновременно сътрудничество и състезание. Конкуренцията може да бъде хубаво нещо и да 
е плодотворна, когато надпреварата е мирна и надделеят най-добрите идеи и най-усърдната работа. Но въпросът дали 
това може да се превърне в конфликт е много уместен. Това се случва в момента, в които се намесят военните въпроси. 
Така че трябва да се избегне изучаването на Космоса за военни цели. В този дух, изучаването на Луната е за 
изключително мирни цели. Това не допуска създаването на военни бази или извършването на военни маневри на 
Луната, както е описано в Договора за Космоса от 1967 г. Космосът е свободен за ползване за всички държави, то е 
световно общо благо. Присвояването му е забранено от Договора за Космоса. До конфликт може да се стигне когато този 
основен принцип се наруши, когато държави искат да превземат територия или ресурси и така да не спазят това 
международно обвързващо законодателство. Можем само да се надяваме първите заселници да се въздържат от 
подобни действия, защото, по мое мнение, това би било най-голямата заплаха за мирното изучаване. В момента 
работим в Комитета по използване на космическото пространство за мирни цели към ООН по намирането на правилния 
начин за използване на ресурсите в Космоса за обща полза”.  
А защо всъщност Китай не участва в проекта Международна космическа станция? 
„Международната космическа станция има дълга история. Тя беше дете на Студената война и в началото беше наречена 
с името „Свобода”. Тя представляваше противовес на съветските орбитални станции. Русия беше приета на по-късен етап 
в процеса на планиране и това се превърна в модел на сътрудничеството между Изтока и Запада, преодоляване на 
бившето разделение. Тогава Китай просто твърде много закъсня, за да допринесе с нещо значимо, не отговаряха на 
техническите стандарти дълго време. А когато сега Китай се представя добре предпочита националния подход и 
престижа. Настоящата ситуация може да се сравни с космическата надпревара между Съединените щати и Съветския 
съюз. Сега наблюдаваме космическа надпревара между Съединените щати и Китай и интересът за истинско 
сътрудничество в изучаването на Космоса е нисък. Но може би ще се стигне до повратен момент, каквото беше 
съвместното участие на Вашингтон и Москва със съвместната Международна космическа станция. Оптимист съм, че 
проучването на Луната в бъдеще ще осигури възможности за партньорство, макар и при отделни дейности, но със 
съвместен и координиран подход.” 
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Наблюдава се и тенденция на „приватизация” на Космоса и тя основно се усеща в надпреварата за осигуряване на 
договори с правителството между американските компании „БлуОриджин”  - собственост на най-богатия човек на Земята 
– Джеф Безос, с активи за над 200 милиарда долара, и „СпейсЕкс” на третия по богатство Илон Мъск с над 170 милиарда 
долара. Двамата се състезават за договори с американските военни и космически агенции, като Мъск има забележима 
преднина пред Безос. Последният успех на Мъск е договор за близо 3 милиарда долара с НАСА за превоз с ракети на 
„СпейсЕкс” на астронавти до Луната. Прогнозата на ръководителя на стратегическия отдел на Европейската космическа 
агенция: 
„Приватизацията е основна тенденция по целия свят. Космическата икономика вече е до голяма степен с търговска цел. 
Участниците от частния сектор имат нарастваща роля като оператори, производители и доставчици на услуги. Световната 
космическа икономика включва над 400 милиарда евро и може да нарасне до един трилион евро през 2040 г. 
Космическите дейности на богатите определено са най-видимите, но те не са единствените. Правителствата и широкия 
набор от нови участници допълнително развиват възможностите на космическите полети. Може би най-силното влияние, 
което до момента са имали Мъск и Безос е това, че се променя бизнес моделът. Досега правителствата финансираха 
разработките за нови ракети или сателити. Днес това се прави в частния сектор, а правителствата стават основните 
потребители – не плащат за развойни дейности, а за услугите. Това може да направи много от секторите в тази сфера по-
ефективни. Въпреки това, Космосът, по моя преценка, остава инструмент за обществени цели и следователно – за 
правителствата. Те ще поддържат водещата си роля, за да служат на гражданите чрез космическите си ангажименти.” 
Международната космическа станция е била посетена от 243-има човека от 19 страни за последните 21 години. На нея са 
проведени над 3000 научни изследвания и е допринесла с много за развитието на различни клонове на науката, казва 
проф. д-р Кай-Уве Шрогл: 
„Почти е невъзможно да се назове най-голямото откритие, направено на борда на Международната космическа станция. 
Лабораторията е многофункционална и постигна различни цели през последните десетилетия изключително добре. В 
орбита са правени изследвания в областите материалознание, физика, астрономия, наблюдения на Земята и стотици 
биологични експерименти. Ако трябва да подчертая едно специфично нещо, бих посочил медицинските изследвания. 
Получихме много полезни резултати, с които започна развитието на лечения на Земята. Имаше голям напредък в 
проучванията на остеопорозата например, чрез наблюденията върху астронавтите, които сега се прилагат тук, на Земята, 
в полза на много хора с подобни здравословни проблеми.” 
Въпреки че не е сред големите играчи в космическата сфера България също има принос, казва проф. д-р Кай-Уве Шрогл: 
„България от дълго време има принос в проучванията на Космоса, с който трябва да се гордее. Започвайки с 
„Интеркосмос” сега участва във всички програми на Европейския съюз и се приближава към Европейската агенция за 
космически изследвания. България също така играе активна роля в областта на дипломацията, като например в Комитета 
по използване на космическото пространство за мирни цели към ООН. България определено може да извлече ползи, 
особено от приложенията на телекомуникационните и навигационните системи и наблюденията на Земята, които са в 
основата на ефективните политики в сферите свързаност, мобилност или управление на ресурсите. На този фон 
силно насърчавам България да се ангажира по-активно с програмите на Европейския съюз и Европейската космическа 
агенция, тъй като те осигуряват ползите, които споменах, както и възможност за изграждане на капацитет в областта на 
високите технологии. Мога да ви уверя, че останалите европейски страни определено ще приветстват по-голямата ви 
ангажираност”.  
 
√ ФЕД вижда риск от влошаване на икономическата ситуация в Европа 
Както и потенциален негативен ефект върху САЩ  
Американският Федерален резерв се опасява от влошаване на икономическата ситуация в Европа и потенциален 
негативен ефект върху САЩ,. Това става ясно от доклада на резерва за полугодието, публикуван късно снощи и цитиран 
от Блумбърг. 
Междувременно от Европейската централна банка отново заявиха, че мащабните фискални стимули от другата страна на 
Атлантика представляват риск за икономическите перспективи. 
Въпреки това през юни Франкфурт може да забави темпа на изкупуване на облигации по „пандемичната“ си програма. 
Ако кризата с Covid-19 отново се влоши, може да има проблеми в Европа, се казва в доклада на Федералния резерв за 
полугодието, цитиран от Блумбърг. 
В документа е записано, че ако правителствените мерки на Стария континент се окажат недостатъчни, е възможно някои 
големи банки да претърпят „значителни неизпълнения“ на кредитите, а оттам негативният ефект да се усети и във 
Вашингтон. 
ФЕД предупреждава, че корпоративната задлъжнялост трябва да бъде следена „със зорко око“ и предупреждава, че 
инвеститорите са „превъзбудени“. 
В Европа тревогите са други – огромните стимули във Вашингтон, които повишиха доходността по държавните 
облигации. 
„Въпреки че доходността по номиналните облигации нараства през последните седмици, тази по облигациите, 
коригирани спрямо инфлацията, остава ниска, тъй като през март Европейската централна банка реши временно да 
увеличи темпа на изкупуване“, коментира латвийският гуверньор Мартинс Казакс. 
По думите му, ако се запазят благоприятните ефекти от действията на Франкфурт, през юни темпът на изкупуване може 
да бъде забавен. 
Банкерът е предпазлив в оценките си, но смята, че засега няма причина, заради която програмата за спешни покупки в 
условията на пандемия на Европейската централна банка да бъде продължена след март догодина. 
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√ Димитър Радев, управител на БНБ, за сп. The Banker: Приемането на еврото през 2024 г. е постижимo  
Трябва да сме нащрек след изтичането на мораториума върху изплащането на банкови заеми 
Приемането на еврото през 2024 г. е амбициозна, но постижима цел, казва управителят на БНБ Димитър Радев в интервю 
за сп. The Banker, част от Financial Times Ltd. Той разговаря с Кит Гилет за предизвикателствата пред българската 
икономика и банките след преодоляването на пандемията от Covid-19. 
“Има огромен обем работа, която трябва да се свърши при подготовката за въвеждане на еврото, но вярвам, че 
компетентните български институции са силно мотивирани и добре подготвени да изпълнят необходимите стъпки и 
изисквания. За България приемането на еврото отдавна е стратегическа цел. Колкото повече се доближаваме до 
постигането є, толкова по-силно ще усещаме предимствата от присъединяването към Европейския монетарен съюз”, 
посочва управителят на БНБ. 
По думите му дори преди реалното преминаване към еврото, самият процес на напредък до момента има положителни 
ефекти за България чрез консолидиране на усилията за реформи, укрепване на политиките и повишаване на 
институционалния ни капацитет. 
На въпрос колко трудна е била 2020 г. за банковия сектор, Радев отговаря, че последната година е била безпрецедентна 
за всички. “Изправени пред напълно непознати рискове като централни банкери и регулатори и осъзнавайки огромната 
си отговорност, трябваше да намерим решения със сериозни последици за фирмите, домакинствата и икономиката като 
цяло. Бяхме изправени по-скоро пред поредица от необичайни обстоятелства в процеса на развитие на пандемията, 
отколкото пред временни трудности”, допълва гуверньорът на БНБ. 
По думите му при подготовката и изпълнението на антикризисните мерки ръководството на банката се опирало на 
сериозния опит, който има като орган за макропруденциален надзор на банковия сектор. 
Радев е категоричен, че българските банки влязоха в пандемията със стабилни капиталови и ликвидни позиции. Мерките 
на БНБ за повишаване устойчивостта на сектора бяха превантивни, насочени към допълнително повишаване на 
способността на банките за покриване на загуби, в случай че рисковете свързани с пандемията се материализират, казва 
той. 
По думите му нашите банки успяха да поддържат солидни нива на капитала и ликвидността и продължиха да 
предоставят кредити за икономиката. “Едно непосредствено предизвикателство, за което трябва да сме нащрек през 
следващите месеци, е динамиката на качеството на активите на банките след изтичането на временния мораториум 
върху изплащането на банкови заеми”, категоричен е Димитър Радев. 
На въпрос - останали ли са някакви проблеми от времето на масовите тегления от банките през 2014 г., управителят на 
БНБ е категоричен, че те са били изолиран случай, без последващи открити проблеми. “Но спомените за тези събития, 
както и поуките, които извлякохме, определено бяха движещата сила за дълбоките трансформации, осъществени през 
последните години”, допълва той. 
По думите му както банковият сектор, така и банковият надзор в България изминаха дълъг път и днес изглеждат съвсем 
различно, отколкото преди няколко години. “Секторът претърпя консолидиране на собствеността и бе укрепен чрез 
прегледите на качеството на активите и стрес тестовете, извършени през 2016 г. и 2019 г. - последните осъществени 
непосредствено преди присъединяването ни към банковия съюз”, уточнява управителят на БНБ. 
Според него са налице съществени структурни предизвикателства пред потенциала за растеж на българската икономика. 
“Институционалните дефицити, неблагоприятните демографски тенденции, включително застаряване на населението, 
свиване на работната сила, и недостиг на професионални умения са сред областите, предизвикващи най-сериозна 
загриженост”, смята Димитър Радев. 
Но подчертава, че базисният сценарий все още е, че тази година ще видим повратната точка в установяването на 
стабилна траектория на икономическо възстановяване в Европа, включително на българската икономика. “Една година 
след началото на пандемията, обаче, макроикономическите прогнози все още са свързани с висока степен на 
несигурност”, заключва управителят на БНБ. 
 
√ Чехия ще поиска от Русия 40 милиона евро обезщетение за взривовете във Върбетице  
Чешката република възнамерява да поиска от Русия поне 1 милиард крони (приблизително 39 милиона евро) като 
компенсация за материалните щети за инцидента с експлозиите на боеприпаси през 2014 г. в складове край село 
Върбетице, за които властите на страната подозират, че са замесени руски специални служби. Това съобщи в неделя 
вечерта чешката телевизия, позовавайки се на вицепремиера и министър на финансите на Чешката република Алена 
Шилерова, предава ТАСС. 
„Най-лесният път за получаване на обезщетение от Руската федераци е начинът за получаване на обезщетение, като се 
използва международното право. Ако сме минали като поискаме обезщетение, например, през наказателно 
производство, това може да отнеме дълго, много дълго време“, заяви политикът. 
Фактът, че Министерството на финансите подготвя дело, с което се иска обезщетение за материални щети на 
заподозрените за участие в експлозиите през 2014 г. в складове във Върбетице, беше обявено на 20 април от министър-
председателя на Чешката република Андрей Бабиш, говорейки пред депутатите на долната камара на парламента на 
републиката. 
На 19 април чешките власти съобщиха, че щетите от експлозиите надхвърлят 1 милиард крони. Това е цената на 
имуществото, унищожено в складовете, както и работата по премахване на невзривени боеприпаси, която беше 
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извършена в околностите на Върбетице от края на 2014 г. до есента на 2020 г. Освен това, извършителите трябва да 
платят обезщетение на семействата на двама чешки граждани, загинали при експлозиите. 
Междувременно според телевизионния канал 1 милиард крони не е окончателната сума, която може да бъде поискана 
като компенсация за щетите от експлозиите. Местните власти в региона, където са възникнали, могат да предложат 
допълнителни финансови изисквания. Говорим за стотици милиони корони. Чешката република може официално да 
поиска компенсация от Руската федерация през следващите седмици или месеци. 
„Привеждане на руската страна към международна отговорност във връзка с незаконните действия на органите на 
Руската федерация ще настъпи след приключване и обработка на резултатите от текущите консултации по този случай с 
някои от нашите съюзници в Европейския съюз и НАТО. Външното министерство, в съответствие с правителствените 
заповеди, подготвя дипломатическа нота“, информира Якуб Кулганек, министър на външните работи на Чешката 
република. 
 
Мениджър 
 
√ Президентът потвърди - гласуваме пак за парламент на 11 юли  
Всички 15 кандидати за новия състав на Централна избирателна комисия отговарят на законовите изисквания, заяви след 
публичното им изслушване президентът Румен Радев. 
Той призова новия състав на ЦИК да започне подготовката за предсрочните избори, като потвърди, че вотът ще бъде на 
11 юли, предаде БНР. "4-ти юли е абсолютно невъзможна дата. Вие няма как да се справите, защото автоматично 
нарушавате закона. Не можем да отлагаме в никакъв случай и след 11 юли, защото отсега има виждания и претенции, че 
повече наистина не може да стои тази политическа конфигурация в парламента, и избирателната активност - юли, август, 
първата половина на септември, не се прави", отбеляза държавният глава. 
След това потвърди: "Ще има мой указ в срок с една особеност - той трябва да стане заедно с обявяването на служебното 
правителство. Искам да ви призова: считайте, че указ ще има и ви моля, започнете вашата работа, корелация, 
взаимодействие отсега." 
Номинираната за председател на ЦИК Камелия Нейкова изрази оптимизъм, че новата комисия ще се справи с 
предизвикателствата, свързани с промените в Изборния кодекс: 
"Трудности има и ще има. Новите моменти в изборното законодателство ни поставят задачи, които ние трябва много 
отговорно да изпълним и се надявам да работим толерантно помежду си, с много добър и ефективен диалог с 
институциите, които имат отношение към изборния процес, с прозрачност и публичност в нашите действия и с мащабна 
разяснителна кампания. 
Изключително много разчитаме на това партиите и коалициите, които ще участват в предсрочните парламентарни 
избори, да не превърнат Централната избирателна комисия в заложник на техните спорове. Нека те да си ги водят на 
друго място, а нас да ни оставят да работим". 
 
√ 21 президенти на страни от ЕС с общо обръщение за Деня на Европа  
Нуждаем се от силен и ефективен Европейски съюз, който да бъде световен лидер в прехода към устойчиво развитие, 
неутрално по отношение на климата и подкрепено дигитално. Това заявяват в съвместно обръщение към гражданите на 
ЕС президентите на държави членки на съюза, сред които и българският държавен глава Румен Радев.  
Те поздравяват гражданите на ЕС по повод на Деня на Европа - 9 май, и ги насърчават да участват в Конференцията за 
бъдещето на Европа - поредица от дискусии, които ще дадат възможност на хората от цяла Европа да споделят своите 
идеи и да помогнат за оформянето на общото бъдеще на съюза. 
Заедно с българския държавен глава обръщението е подкрепено от президентите на Словения, Австрия, Хърватия, 
Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, 
Португалия, Румъния, Словакия.  
В обръщението се посочва, че от създаването си до днес ЕС продължава да е проект за мир и помирение. "Всички 
основни принципи на европейската интеграция остават изключително актуални и днес: свобода, равенство, зачитане на 
правата на човека, върховенство на закона и свобода на изразяване, солидарност, демокрация и лоялност между 
държавите членки", заявяват президентите. 
Те отбелязват, че днес европейците са изправени пред многобройни предизвикателства: от справяне с климатичната 
криза и създаването на зелени икономики, балансирайки същевременно с нарастващата конкуренция между глобалните 
участници, до стремежа към цифровата трансформация на нашите общества. "Ще трябва да разработим нови методи и 
нови решения", пише в обръщението.  
"Въпреки че понякога Европейският съюз може да изглежда затруднен да се справи с многобройните предизвикателства, 
възникнали през последното десетилетие - от икономическата и финансовата криза до предизвикателствата в работата 
за справедлива миграционна система и продължаващата пандемия, ние сме наясно че би било много по-трудно за всеки 
от нас, ако трябва да се справяме самостоятелно", заявяват президентите. Те отбелязват, че силата на ЕС се състои в 
демокрацията и в приобщаването на повече представители на обществото в дискусията, посветена на бъдещето на 
Европа. 
"Конференцията за бъдещето на Европа ще създаде възможност да говорим открито за Европейския съюз и да чуем 
гражданите, особено младите хора. Тя създава пространство за диалог, разговори и дискусии за това, което очакваме от 
ЕС утре и какво можем да допринесем днес", се посочва в обръщението.  
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Нуждаем се от Европейски съюз, който да олицетворява всички ни, и убеденост, че сме направили всичко възможно за 
бъдещите поколения. Заедно можем да постигнем това, казват още президентите.  
 
√ Бойко Борисов: Европейският съюз е най-доброто място за живеене в света  
В публикация в социалната мрежа Facebook Бойко Борисов коментира Деня на Европа и 76-ата годишнина от победата 
над нацизма. Премиерът в оставка споделя, че е горд, че България има все по-значим дял в общите европейски 
постижения. Уточнява и че днес сме длъжни да подхождаме с разум и отговорност, за да гарантираме завещания ни мир 
и да постигаме прогрес.  
„Днес България споделя празничния Ден на Европа с всички наши приятели от Европейския съюз, заедно с които 
продължаваме да развиваме и надграждаме идеята за европейско обединение, зародила се преди 71 години. 
Европейският съюз е най-доброто място за живеене в света и съм горд, че България има все по-значим дял в общите 
европейски постижения. В последните години положихме много усилия, за да бъде страната ни достоен и активен член 
на ЕС. Наш дълг като част от Обединена Европа е да развиваме нейната сила, основана на мир, свобода и солидарност”, 
пише Борисов. 
„Именно благодарение на своята солидарност Европейският съюз е на път да изпрати в историята пандемията. 
Държавите членки си помогнахме, когато ни беше най-трудно. В началото на миналата година България успя бързо да 
реорганизира производството си, така че да започне да произвежда защитни средства, обезпечавайки своите нужди и 
предлагайки подкрепа на други държави. Тази година очакваме общо 14 милиона дози ваксини срещу COVID-19 – 
достатъчни, за да бъдат имунизирани всички български граждани. България ще получи милиарди левове по Плана за 
възстановяване и устойчивост, които ще бъдат от голяма полза за премахването на щетите от глобалната криза и 
развитието на страната ни”, добавя още премиерът в оставка. 
Борисов коментира и 76-ата годишнина от победата над нацизма. 
„Почитаме паметта на жертвите на ужасяващата война, която даде на човечеството най-мрачните уроци. И помним 
предупреждението на историята – че политиците с власт могат да поведат обществата както към техния възход, така и 
към общочовешки трагедии. Затова днес сме длъжни да подхождаме с разум и отговорност -  за да гарантираме 
завещания ни мир и да постигаме прогрес”, завършва Борисов. 
 
√ Потребителското доверие тръгна нагоре  
През април 2021 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.7 пункта спрямо нивото си от януари, 
като при населението в градовете увеличението е 2.4 пункта, а при населението в селата - 2.7 пункта (фиг. 1). Това 
показват данни от Националния статистически институт.  
Мненията на потребителите относно развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 
дванадесет месеца (фиг. 2), както и очакванията им за следващите дванадесет месеца (фиг. 3), са по-малко негативни в 
сравнение с три месеца по-рано.  
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По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-
умерените мнения, в резултат на което балансовият показател се понижава с 9.2 пункта (фиг. 4).  
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Оценките на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през 
последните дванадесет месеца (фиг. 5), както и очакванията им за следващите дванадесет месеца (фиг. 6), са по-
неблагоприятни спрямо предходното наблюдение.  
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Същевременно потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на 
потребителските цени, като инфлационните им очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца (фиг. 7).  
 

 
 
През април обаче анкетата на НСИ регистрира малко по-позитивна нагласа в намеренията на градското население 
относно извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка на кола“ и за „покупка 
или построяване на жилище (вила)“ през следващите дванадесет месеца.  
 
√ КЕВР се зарече да не позволи рязко поскъпване на ток, парно и газ  
КЕВР няма да позволи рязко повишаване на цената на всички енергоносители. Това увери председателят на КЕВР Иван 
Иванов в парламента по време на изслушване му относно утвърждаването на нови цени на електрическата и топлинната 
енергия за ценовия период от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г., както и предстоящото разглеждане и утвърждаване на 
нови бизнес планове на ВиК операторите и образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 
регулаторния период 2022 г. - 2026 г. 
Той добави, че за изминалите 6 години инфлацията в страната е била 9%. Иванов обърна внимание, че с решенията на 
КЕВР повишението на цената на електрическата енергия е било също точно 9%.  
"Всяка година енергийните дружества предлагат изключително големи повишения на цените, но Комисията за енергийно 
и водно регулиране /КЕВР/ приема тези заявления единствено като информационна база. КЕВР защитава обществения 
интерес по начин, без да фалират дружествата, да бъдат защитени българските потребители", добави Иванов.  
Председателят на КЕВР припомни, че миналата година средното повишение, което топлофикациите в страната са 
поискали за цената на топлинната енергия, е било 41%. Средното поискано повишение на цената на електрическата 
енергия, произведена по високоефективен начин, е било 25 на сто. КЕВР обаче е отхвърлила всички тези искания на 
топлофикационните дружества, защото тогава е била направена промяната в договора между "Газпром" и "Булгаргаз", 
което е довело до намаление на цените. 
"Дори цената на природния газ да не е била намалена, КЕВР преди това определи да повиши цените с само с 3%. По 
същия начин ще действа сега Комисията и при новото разглеждане", увери Иванов. Той уточни, че КЕВР е предупредила 
дружествата, че разходи, които те са декларирали, но Комисията счита, че не са необходими, няма да бъдат признавани. 
По въпроса, че през измината година цената на природния газ в продължение на 8 месеца е била по-висока от реалната 
цена, по която е купуван природният газ, Иванов отбеляза, че цената на световните пазари се е увеличила с 38%. Освен 
това, в цената на топлинната енергия, друг много важен ценообразуващ елемент, е цената на въглеродните емисии, 
които се търгуват на европейската платформа. Тези емисии, при заложена от КЕВР цена 22 евро на тон, са се повишили 
на 48-49 евро на тон емисии. Това също трябва да бъде отчетено в определяне на цената на топлинната енергия. 
"За ВиК сектора, съгласно нормативните изисквания, всяко едно от дружествата изработва и представя в КЕВР 5-годишен 
бизнес план", припомни председателят на КЕВР. Първите бизнес планове са започнали да се изпълняват от 1 януари 2017 
г. и ще завършат на 31 декември 2021 г. 
От 1 януари 2022 г. ще влязат в сила новите бизнес планове. Това означава, че дружествата трябва да представят бизнес 
плановете си до 30 юни тази година. 
"КЕВР има задължение да даде указание по прилагане на двете наредби на МС, свързани с регулиране на цената и 
качеството на водата. Тези указания са необходими за дружествата да разработят своите бизнес планове. В момента се 
работи по определяне на ВиК операторите на групи и определянето на тяхната норма на възвращаемост. Това, което 
съобщих за сектор "електроенергетика и топлоенергетика", в пълна сила важи и за ВиК сектора", каза още Иван Иванов.  
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√ За една година парите в обращение у нас са се увеличили с над 15%  
В края на март 2021 г. парите в обращение достигнаха 21 208.7 млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на март 
2020 г.) те нараснаха с 15.4 на сто, или с 2825.5 млн. лв., съобщиха от Българската народна банка /БНБ/.  
През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-ниско както в процентно отношение (9.1 на 
сто), така също и в абсолютна стойност (1527.3 млн. лв.).  
В края на март делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.69 на сто, а на разменните монети - 
2.30 на сто. Делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.01 на сто. В края на март в 
обращение са 510.1 млн. броя банкноти, които са с 37.6 млн. броя, или с 6.9 на сто (в т.ч. и извадените от обращение 
банкноти от 2 лева) по-малко в сравнение с края на 2020 г. За същия период общата им стойност намалява с 0.4 на сто, 
достигайки към 31 март 20 678.9 млн. лева.  
Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие на 2021 г. е 40.54 лв., което представлява 
увеличение с 2.65 лв. спрямо края на 2020 г. За едногодишен период стойността й се е повишила с 2.94 лв., или със 7.8 на 
сто, вследствие както на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 
лева в сравнение с останалите номинали, така също и на факта, че считано от 1 януари 2021 г. банкнотите от два лева 
бяха извадени от обращение.  
С най-голям дял (34.92 на сто) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие е банкнотата с 
номинал 50 лева. С най-малък дял (5.54 на сто) e броят на банкнотите от 5 лева.   
В обращение в края на март са 2741.2 млн. броя разменни монети, които са с 19.1 млн. броя, или с 0.7 на сто повече в 
сравнение с броя им от края на 2020 г. За същия период общата им стойност се е увеличила с 4.9 млн. лв., или с 1.0 на 
сто, и в края на март 2021 г. е достигнала 488.7 млн. лева. Средната по стойност разменна монета в обращение в края на 
първото тримесечие на 2021 г. е 0.18 лв. и се запазва без промяна през последната една година, отчита БНБ.  
За периода януари-март 2021 г. в Националния център за анализ на БНБ са били задържани общо 217 броя неистински 
български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. те са с четири броя 
повече, отчита БНБ. Делът на тези неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на март 
2021 г. е 0.000043 на сто.  
 
√ Българските банки увеличиха печалбата си с 18%  
Българските банки отчетоха печалба от 350 млн. лв. за първите три месеца от годината. Това е с цели 18% повече в 
сравнение със същия период на 2020 г., показват отчетните данни на БНБ. 
Основната разлика идва от силното съкращение на разходите по графа „други оперативни разходи“, в които влизат 
средства за поддръжка на сгради, маркетинг и реклама, лицензи и правни услуги и други. През първото тримесечие на 
2020 г. тази сума е била 165  млн. лв., докато през настоящата година за същия период разходите на банките по това перо 
са само 9 млн. лв. 
Специално 5-те най-големи банки у нас, които държат над 50% пазарен дял, са свили тези разходи от 130 млн. лв. на 2,7 
млн. лв. през първото тримесечие на годината, което прави 98% спад. При останалите банки понижението на тези 
разходи е от 35 млн. лв. на 5,3 млн. лв. или около 75%. 
Що се отнася до основните източници на приходи и разходи за банките – лихви и такси – то те се променят в много по-
малка степен. 
Нетният лихвен приход на банките през януари-март възлиза на 669 млн. лв., 3% по-малко в сравнение със същия период 
на миналата година. 
Нетният приход от такси и комисионни възлиза на 273 млн. лв., което е 4% повече в сравнение с година по-рано. 
Банките също така са отчели 123 млн. лв. обезценки, което е с 19% по-малко на годишна база. 
 
√ Евролидерите подписаха декларация за създаване на нови работни места  
Висши представители на Европейския съюз и социалните партньори обещаха да създадат нови работни места и да 
намалят бедността в Европейския съюз в декларация, подписана след Социалната среща на върха в Порто, която бе 
кулминация на Португалското председателство на Съвета на ЕС. 
"Това е исторически момент“, заяви премиерът на Португалия Антониу Коща, чиято страна е домакин и организатор на 
форума.  
Коща, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския парламент Давид 
Сасоли и представители на работодателите, профсъюзите и гражданското общество подписаха Декларация от Порто за 
социалното измерение на ЕИ (Социален ангажимент от Порто - Porto Social Commitment), предава БТА.  
Поне 78 на сто от хората между 20 и 64 години трябва да имат работа до 2030 г. е една от целите, заложена в подписания 
социален ангажимент. Така участниците подкрепиха плана за действие на комисията за Европейски стълб на социалните 
права. Другите цели до 2030 г. в документа са поне 60 на сто от всички възрастни хора да бъдат обучавани всяка година, 
както и броят на хората в риск от бедност или социално изключване да бъде намален с поне 15 милиона, в т.ч. и най-
малко 5 млн. деца.  
Предвид нарастването на безработицата и неравенствата вследствие на пандемията е важно ресурсите да се впрегнат 
там, където са най-необходими, за да укрепим нашите икономики и да фокусираме нашите усилия и политики върху 
равните възможности, достъп до качествени услуги, качествено създаване на работни места, предприемачество, 
квалификация и преквалификация и намаляване на бедността и изключването, гласи текстът, който обаче на съдържа 
задължителни ангажименти, отбелязва ДПА.  
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Сасоли подчерта, че трябва да последват осезаеми, конкретни действия. "Това е жизненоважно за нас, ако искаме да 
помогнем на нашите граждани да се измъкнат от тази ситуация, иначе трудностите само ще нарастват спираловидно", 
заяви той.  
Наличието на декларацията вече е постижение, подчерта анонимен дипломат от ЕАС. Предишната Социална среща на 
върха бе в Гьотеборг през 2017 г. 
 
√ Гърция с най-голям спад на емисиите на СО2 в ЕС през 2020 г.  
През 2020 г., когато мерките за ограничаване на COVID-19 бяха широко въведени от държавите-членки на ЕС, емисиите 
на въглероден диоксид от изгарянето на изкопаеми горива (главно петрол и петролни продукти, въглища, торф и 
природен газ) са спаднали с 10% в Европейския съюз в сравнение с предходната година. Това съобщават 
от статистическата служба на ЕС (Евростат).   
Според изчисленията емисиите са спаднали през 2020 г. във всички държави-членки на ЕС, като най-голям е спадът в 
Гърция (-18,7%), следвана от Естония (-18,1%), Люксембург (-17,9%), Испания (-16,2%) и Дания (-14,8%). Най-ниски 
намаления се наблюдават в Малта (-1,0%), Унгария (-1,7%), Ирландия и Литва (и двете -2,6%). 
Емисиите на CO2 от използването на енергия допринасят главно за глобалното затопляне и представляват около 75% от 
всички емисии на парникови газове в ЕС. Те се влияят от фактори като климатични условия (например студена / дълга 
зима или горещо лято), икономически растеж, численост на населението, транспорт и промишлени дейности, отбелязва 
Евростат.   
Емисиите на CO2 от изкопаеми горива се генерират при изгарянето им за цели като производство на електроенергия, 
транспорт, производство на стомана и др. Следователно вносът и износът на енергийни продукти оказват влияние: 
например, ако въглищата се внасят за производство на електроенергия това води до увеличаване на емисиите в страната 
вносител, докато ако се внася електричество като такова, то няма ефект върху емисиите в страната вносител, тъй като 
тези емисии ще бъдат отчетени в страната износител, където е произведено електричеството. 
През 2020 г. във всички страни се наблюдава явен спад в потреблението на изкопаеми горива (твърди въглища, лигнитни 
въглища, шистов нефт и петролни пясъци, нефт и петролни продукти и природен газ). Най-голямо намаление се 
наблюдава при всички видове въглища. 
Потреблението на нефт и петролни продукти също намалява в почти всички държави-членки, докато потреблението на 
природен газ намалява само в 15 държави-членки и се увеличава или остава на същото ниво в останалите 12 страни. За 
разлика от това делът на възобновяемите енергийни източници (особено вятърни, хидро и слънчеви) в производството 
на електроенергия нараства значително (> 80 Тераватчаса повече производство на електроенергия).  
 

 
 
√ ЕС и Индия ще подновят замразените преговори за търговско споразумение  
Европейският съюз и Индия се договориха да подновят преговорите за споразумение за свободна търговия, който бяха 
замразени през 2013 година. Това съобщи ДПА, позовавайки се на председателят на Европейската комисия Урсула фон 
дер Лайен.  
"Между ЕС и Индия съществуват тесни отношения, но също и голям неоползотворен потенциал. Най-неоползотвореният 
потенциал е в сферата на търговията и инвестициите. Затова очаквам с нетърпение (подновяването на) преговорите за 
споразумение за свободна търговия, преговорите за споразумение за защита на инвестициите и за географските 
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обозначения", каза днес Фон дер Лайен преди разговорите си с индийския премиер Нарендра Моди и други 
високопоставени представители.  
Индия е на второ място в света след Китай по брой на населението с над 1,3 милиарда жители, но е едва на 10-то място 
сред най-големите търговски партньори на ЕС. През 2007 г. двете страни започнаха разговори за широкообхватно 
търговско и инвестиционно споразумение, включващо поголям пазарен достъп и по-ниски мита. Само че няколко спорни 
въпроса, като индийските мита върху автомобилите и виното, и ограниченията на европейския трудов пазар за индийски 
граждани, доведоха до замразяване на преговорите през 2013 година, отбелязва ДПА. 
 
√ Шотландската национална партия извоюва 64 места в 129-местния парламент в Единбург  
Шотландската национална партия на Никола Стърджън извоюва 64 места в 129-местния парламент в Единбург. Един-
единствен глас не ѝ достигна за абсолютно мнозинство на парламентарните избори. Това стана ясно след преброяването 
на всички гласове. Със спечелените от Зелената партия 8 места обаче в новия парламент ще преобладават депутатите, 
които са за независимост на Шотландия. 
Националистите печелят четвърти пореден мандат, което само по себе си означава, че са на власт вече 19 години. 
Основен приоритет на Стърджън ще бъде да изведе страната от пандемията. Същевременно обаче тя допълни, че 
целта ѝ да се проведе нов референдум за независимост си остава и вотът ще бъде поискан от Лондон щом приключи 
кризата около Covid-19. Няма демократично оправдание за британския премиер Борис Джонсън да блокира 
провеждането на референдума, категорична е Стърджън. 
Що се отнася до гласуването в шотландския парламент за провеждане на референдум, не би следвало да има 
проблем, тъй като съмишлениците на националистите по въпроса за референдума от Зелената партия спечелиха 8 места. 
Позицията на Даунинг стрийт продължава да е твърда и премиерът няма намерение да даде позволение за 
референдума. А това означава, както посочват политическите наблюдатели на Острова, предстояща голяма политическа  
битка, която може да прерасне в конституционна криза и съдебна битка. 
 
 
 
√ Търговският оборот между Русия и Китай расте  
Търговията между Русия и Китай през първите четири месеца на тази година е нараснала с 19,8% на годишна база до 
40,207 млрд. долара, съобщи Главната митническа администрация на КНР, цитирана от ТАСС. 
Публикуваните данни показват, че износът за Руската федерация през януари-април се е увеличил с 38,7% и е около 18,19 
млрд. долара. Вносът на руски стоки и услуги се е увеличил със 7,7%, до 22,016 млрд. долара. Само през април 
търговията между двете страни възлиза на 10,803 милиарда долара. 
По-рано властите на Руската федерация и Китай си поставиха задача да постигнат годишен обем на двустранна търговия 
от 200 млрд. долара. През ноември 2019 г. руският президент Владимир Путин заяви на срещата на върха на БРИКС в 
бразилската столица, че тази задача е реалистична. 
През юни 2020 г. руският посланик в Китай Андрей Денисов заяви в интервю за първия зам.-генерален директор на ТАСС 
Михаил Гусман, че пандемията е повлияла на икономическото сътрудничество между страните и тази ситуация ще се 
отрази на цифрите. В края на 2020 г. търговията между Русия и Китай намалява годишно с 2,9% и възлиза на 107,76 млрд. 
долара. В същото време руският посланик отбелязва, че Русия и Китай, според прогнозите на китайските експерти, ще 
имат възможност през 2021 г. да "компенсира загубите през 2020 г. и след това до 2024 или 2025 г. да достигне нивото от 
200 млрд. долара годишно от гледна точка на търговията". 
В края на януари официалният представител на Министерството на търговията на Китайската народна република Гао Фън 
заяви, че китайските власти през 2021 г. ще засилят търговско-икономическото сътрудничество с Русия, за да помогнат за 
постигането на целта за увеличаване на двустранната търговия до 200 млрд. долара Той също така подчерта, че Китай е 
заинтересован от разширяване на икономическите контакти с Руската федерация както на централно, така и на 
междурегионално ниво. 
Външна търговия 
Външната търговия на Китай през първите четири месеца на 2021 г. е нараснала с 38,2% на годишна база до 1,79 
трилиона долара. Както следва от данните, публикувани на уебсайта на ведомството, износът на страната се е увеличил с 
44%, до 973,69 млрд. долара. Вносът е нараснал с 31,9%, до 815,79 млрд. долара. Само през април външната търговия на 
Китай възлиза на 484,988 милиарда долара. 
През първото тримесечие на тази година обемът на външната търговия на КНР се е увеличил на годишна база с 38,6%, 
възлизайки на 1,3 трилиона долара. В края на 2020 г. външнотърговският оборот на Китай се е увеличил с 1,5% до 4,64 
трилиона долара. 
Търговия между Китай и САЩ  
Търговията между Китай и САЩ през първите четири месеца на тази година нарасна с 61,8% на годишна база до 221,65 
млрд. долара. Според публикуваните данни китайският износ за САЩ се е увеличил с 60,8% до 161,167 млрд. долара. 
Вносът от САЩ е нараснал с 64,7% до 60,483 млрд. долара. Само през април търговията между двете страни възлиза на 
55,992 млрд. долара. 
По данни на Главната митническа администрация на Китайската народна република през 2020 г. обемът на търговия 
между Китай и САЩ се е увеличил с 8,3%, до 586,72 млрд. долара. Положителното салдо на Пекин се е увеличило със 7%, 
възлизайки на 316,9 милиарда долара. 

https://tass.ru/ekonomika/11320685
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В четвъртък вестник South China Morning Post, позовавайки се на свои източници, съобщи, че представители на Пекин и 
Вашингтон скоро ще проведат среща, за да обсъдят изпълнението на първата фаза на търговската сделка между КНР и 
САЩ. Последният път, когато двете най-големи икономики в света обсъдиха първата фаза на търговска сделка - 
двугодишно споразумение, подписано през януари 2020 г. и влязло в сила един месец по-късно, беше миналия август. 
Споразуменията предполагаха, че Китай ще увеличи вноса от Съединените щати с поне 200 милиарда щатски долара в 
продължение на две години в замяна на премахването на митата от Вашингтон върху износа от Китай. 
 
√ Страничните ефекти на помощите: „Вече никой не иска да работи“  
Все повече от ресторантите в американския щат Тексас имат табелка със сходен надпис: „Уважаеми клиенти, приемете 
нашите извинения, но изпитваме недостиг на работна ръка. Моля, бъдете търпеливи!“. 
Това е едно от следствията на раздаваните помощи от 300 долара на седмица, пише в анализ британското издание 
„Гардиан“. Много хора предпочитат да си стоят вкъщи и да ползват тези пари, вместо да си търсят работа като касиери 
или в кухнята на някой ресторант. 
Но „безплатните пари“ на правителството не са изцяло виновни за това положение. 
„Ако държавата не даваше тези грантове, то щеше да има малко повече наети служители. Основната причина, поради 
която има проблем с броя на служители, е че всички бизнеси внезапно увеличиха търсенето на работна ръка“, коментира 
Йоана Маринеску от Университета в Пенсилвания. 
През февруари търсенето на нови служители достигна рекорд  за последните 2 години. През март американската 
икономика генерира нови 1 млн. работни места и се очаква данните за април също да са рекордни. 
Вярно е, че немалко хора  биха останали вкъщи и ще си докарат от социални помощи повече пари, отколкото ако 
размразяват кюфтета или отговарят на телефонни запитвания. 
Други обаче подхождат по различен начин. Допреди пандемията Лашанта Ноулс от Кливлънд е прекарала 7 години да 
работи на място, което нито я удовлетворява, нито пък й генерира достатъчно приходи, и където тя получава внимание 
само когато е объркала нещо. „Страхувах се, че щом дори на тази работа не са доволни от мен, значи никъде няма да са, 
и затова не търсех друга реализация“, коментира тя. От началото на пандемията обаче тя вече не се чувства така, защото 
използва новото свободно време, за да завърши курс по програмиране и уеб разработки. “Безработицата всъщност ми 
помогна да подобря квалификацията си, докато в същото време имах средства, с които да се издържам“, коментира тя. 
Ноулс е била насочена от организацията с идеална цел за кариерна ориентация Ohio Organizing Collaborative.   
По този начин програмата с грантовете, която изтича през септември, има няколко ефекта на икономиката – от една 
страна, не спира приходите за бизнеса от страна на домакинствата, които нямат доход от икономическа дейност, а от 
друга – дава възможност на някои от хората да надградят уменията си и така създават повече високоплатени служители. 
Според Ариндражи Дубе от Университета в Масачузетс, това може да доведе до безпрецедентно повишаване на 
средните заплати и трайно понижение на безработицата. „Подобен ръст в заплатите не се е случвал от 70-те години, 
когато бизнесите трябваше да предложат много по-големи заплати, за да задържат служителите си и това е напълно 
нормален икономически процес“, добавя Дубе. 
 
√ Еврото се повиши до най-високото ниво от края на февруари  
Курсът на еврото днес се повиши до най-високото ниво от края на февруари, информираха германски финансови 
издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2155 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,2059 долара.  
 
√ Рекорди в зелено на европейските борси  
Европейските фондови пазари достигнаха рекордно високи позиции по време на търговията в петък. 
Към 12,30 ч българско време резултатите от търговията бяха следните: 
Германският DAX се повиши с 1%  и вече е с 12% нагоре само от началото на годината, когато достигна паритет с 
позицията си от преди кризата. 
Британският FTSE отбеляза ръст от 0,5%, с което има ръст 10% от началото на 2021 г., но все още не е достигнал 
предпандемичните си позиции. 
Френският CAC40 се повиши с 0,1% до 15%ръст от началото на годината и около 5% над предпандемичния си връх. 
Паневропейският индекс Eurostoxx600 отбеляза ръст от 0,45% до 11% увеличение от началото на годината и 3,5% над 
предпандемичния си връх. 
Добрата търговия отвори с данните, че германските компании са увеличили износа си за 11-ти пореден месец през март 
2021 г. Растежът е бил 1,2% - двойно по-голям от прогнозирания от анализаторите. 
Германската компания Adidas обяви по-амбициозни прогнози за продажбите си, с което акциите й се изстреляха с 8%. 
Акциите на британската компания Meggit, която произвежда компоненти за космическата индустрия, поскъпнаха с 10%, 
след като стана ясно, че предстои да бъде купена, докато френската компания за управление на търговски площи 
Klepierre се понижи с 0,8% заради по-слаб паричен оборот, предаде Ройтерс. 
По-рано в четвъртък американския технологичен индекс Nasdaq затвори на нов исторически най-висок връх, а след това 
рано сутринта азиатските пазари също последваха зелената вълна. 
„Очакваме стабилно представяне  на всички компании и позитивни тримесечни отчети в поне в следващата половин 
година. Това означава, че пазарите ще продължат да растат“, коментира Андреа Чичоне, главен анализатор на TS 
Lombard. „Пазарите ще станат по-уязвими в момента, в който Фед оттегли лидквидната подкрепа“, добави той. 
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Дума 
 
√ Очакват ценови шок в енергетиката 
КЕВР успокоява за цените на тока и парното 
За задаваща се "енергийна бомба" предупредиха депутати в парламента по време на изслушването на председателя на 
КЕВР Иван Иванов за новите цени на тока и парното от 1 юли. Шефът на енергийния регулатор отговаря в края на 
миналата седмица на депутати за предстоящото утвърждаване на нови цени на електрическата и топлинната енергия за 
периода 1 юли 2021 г. - 30 юни 2022 г., както и за предстоящото утвърждаване на нови 5-годишни бизнес планове на ВиК 
операторите и образуване на цени на водната услуга. Както вече стана известно, повечето топлофикации в страната 
заявиха искания за двуцифрен скок на цените от 1 юли. Най-голямата топлофикация - столичната, иска парното и топлата 
вода да поскъпнат с 15%. За рекордно поскъпване настояват топлодоставчиците в Габрово - със 138%, във Велико 
Търново - със 71%, а в Перник - с 61%. За Враца исканото увеличение е с 41%, в Бургас - с над 30, в Плевен - с 16%. Най-
скромни са предприятията във Варна и Сливен - те планират покачване на тарифата съответно със 7% и с 5%. 
При електроенергията заявеното от топлофикациите поскъпване е още по-сериозно. Тук най-скромна е пловдивската 
"EVN Топлофикация", която иска повишение от 17%, следвана от плевенската - с 23%. Варненската "Веолия" настоява за 
25% ръст на цената на тока, който произвежда, а врачанската - за 28%. Софийската и великотърновската искат с 30% по-
скъп ток. Рекордьор е пернишката топлофикация, която иска 40% поскъпване. 
Ако КЕВР се съгласи на повишението на произвежданата от топлофикациите електроенергия по комбиниран начин, това 
ще се отрази в голяма степен и върху цената на тока за бита. Електроразпределителните дружества вече поискаха токът 
за бита да поскъпне с 2% от 1 юли, но е възможно поскъпването да е по-високо заради новите цени на 
топлоснабдителните дружества. Освен това до края на юни топлофикационните дружества със сигурност ще поискат и 
допълнителни увеличения към вече представените цени заради устремното поскъпване на природния газ, доставян от 
"Булгаргаз". Шефът на КЕВР също допусна цената на природния газ да продължи да расте. Пред депутатите той обясни, 
че търсенето на енергийни суровини рязко се е повишило и само в последните два месеца цената на международните 
пазари се е повишила с 38% и ще расте със сигурност и през следващите два месеца. 
Най-голямо значение за цената на топлоенергията и електроенергията обаче ще има цената на въглеродните емисии, 
каза Иван Иванов. "При прогнозирани 22 евро за тон, цената вече е скочила до 50 евро и това изключително негативно 
ще повлияе на цената на електроенергията от въглищните централи, ако цените на въглеродните емисии се задържат на 
тези високи нива. Може да се стигне до цена на емисиите по-висока от цената за производство", предупреди Иван 
Иванов. Расте и цената на електроенергията на борсите, което също ще се отрази на тарифата за следващите 12 месеца. 
"КЕВР няма да позволи рязко вдигане на цената на топлоенергията и електроенергията. Всяка година енергийните 
дружества предлагат изключително големи повишения, някои твърде странни, но КЕВР ги приема единствено за 
иформационна база. Отговорно и критично подхождаме към одобряване на цените, така че да защитим и интересите на 
потребителите, и да не допуснем дружествата да фалират", посочи Иванов. Той увери, че комисията няма да признае 
нито един разход на топлофикациите, който счита, че не е необходим. 
В същото време бизнесът поиска да се отложи планираното за 11 май обединение на българския пазар на 
електроенергия с гръцкия и да бъде оставено за края на годината, за когато се предвижда това да се случи и с румънския 
пазар на ток. Аргументът на Асоциацията на организациите на българските работодатели е, че тази свързаност ще доведе 
до повишаване на цената на тока за българската индустрия, тъй като офертите от Гърция и Италия са по-скъпи от тези на 
българската борса за ток и ще ги повлекат съответно нагоре. 
 
√ Губим милиони от липсата на руски туристи 
Туроператори настояват за затопляне на отношенията с Москва 
Заради политически игри България рискува да изгуби милиони левове от неосъществени почивки на руски туристи не 
само през това лято, а и в близките 5 години. За това алармират в писмо до премиера в оставка Бойко Борисов, 
вицепремиера и министър на туризма в оставка Марияна Николова и президента Румен Радев най-големите български 
туроператори, които оперират на руския пазар. Заради "шпионски скандали", размяна на изгонени дипломати и 
недоказани обвинения за съпричастност на руската страна към взривове в български военни складове през последните 
10 години, има голяма вероятност България да бъде включена в списък на неприятелските държави в указ на руския 
президент Владимир Путин. Документът предстои да бъде подписан на 11 май, твърдят представители на сектора от 
свои източници. 
Ако България фигурира в списъка, тогава не можем да очакваме гости от Русия през следващите години, категорични са 
от бизнеса. И затова апелират към кабинета в оставка и към държавния глава, който ще състави следващия служебен 
кабинет, бързо да направят всички възможни постъпки за затопляне на отношенията с Русия и каквото е необходимо, за 
да не бъде включена България в подготвяния списък. Към момента руските въздушни превозвачи, които бяха получили 
разрешения както от руска, така и от българска страна да летят до и от България, вече са декларирали, че ще изпълняват 
полети само до 9 май и са анулирали предвидените курсове до 1 септември. 
Всъщност, България е на път да изпусне исторически шанс и да се възползва от провалените руски ваканции в Турция 
заради високите нива на заболеваемост в южната ни съседка. С този довод руските власти прекратиха полетите до 
Турция, а над 500 хил. руски семейства веднага потърсиха алтернатива за лятната си ваканция. Голяма част от тях се бяха 
насочили към България, но ако влезем в черния списък със сигурност не можем да очакваме туристи, безпокоят се от 
бизнеса. 
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Според информация на летище Бургас само за юни са планирани 136 полета на авиокомпании, обслужващи маршрути 
между Русия и България, но все още не е ясно каква част от тях ще се осъществят, заради създалата се ситуация. 
 
√ Нашенски крушения  
На 11 май Русия трябва да огласи списъка на неприятелските й държави, но той стана известен още на 30 април в 
предаване на телевизията "Русия 24". И за горчиво съжаление в него е включена и страната ни, макар и накрая, в 
последния момент, както става ясно от предаването. В списъка очаквано фигурират САЩ, Полша, Чехия, Литва, Латвия, 
Естония, Великобритания, Грузия, Украйна и Австралия. 
Сега вече стана ясно, че въпреки всички различия между управляващите ни, в последните 30 години България 
"заслужено" е крачила към този списък. Най-вече при Иван Костов и особено при Бойко Борисов. Не се съмнявам, че 
погледите на американофили и атлантисти по тукашните земи блестят със злорадо задоволство. Само че в този списък 
страната ни прилича на ученик, лишен от умствения капацитет да усвои уроците по история. И поради тази причина 
България не осъзнава как вече я гази невидимата ръка не само на пазара, но и на историята. 
Русия ни освобождава от турско иго (геополитическите интереси на този акт не омаловажават резултата му), но ето че 
през Първата световна война се озовахме в стана на враговете й. И невидимата ръка не ни го прости - първа национална 
катастрофа. Не си научихме урока и през Втората световна война и ни се стовари втора национална катастрофа. От нея 
взе да ни вади пак Москва. Западните й антихитлеристки съюзници се готвеха да разпарчетосат страната ни заради 
съюзничеството й с хитлеристка Германия - в полза на Гърция и Сърбия, които воюваха срещу Хитлер, и на Турция, която 
остана неутрална в световната касапница. Сега българските Родопи щяха да бъдат в Гърция, а районите на Странджа и 
Сакар - в Турция. С изпреварващи действия през 1944-1947 г. ги спира съветската страна, която пак действа и от 
геополитически интереси. И ако през 1877-1878 г. Русия за нас е освободителка, през 1944-та тя е и спасителка. А в 
последвалия период до 1989 г. със съветска помощ страната ни направи цивилизационен скок в развитието си, въпреки 
всички грешки и дори недъзи на тоталитаризма. 
Въпреки това, в още една война, този път втората Студена война от това десетилетие, пак се озовахме след противниците 
на Русия. И отново възмездието ни прокле за малоумното ни безпаметство. За трети път сме в катастрофа, този път и 
демографска, при която българите чезнем и ще станем малцинство през втората половина на века. Катастрофа се оказа 
управлението на ГЕРБ. Задава се и катастрофа за втори Ньой със Северна Македония заради засилващия се натиск на 
Запада да се откажем от историческата истина за себе си. В геополитиката пак сме на път да се доведем до крушение. Но 
нищо чудно за нашенските атлантисти това пак да бъде повод за ликуване. 
 
Cross.bg 
 
√ СЕМ избира председател  
На днешното си заседание Съветът за електронни медии ще избере свой председател. Според Закона за радиото и 
телевизията той се избира от състава на петчленния медиен регулатор с мандат една година, а освобождаването му от 
поста става автоматично с изтичане на едногодишния срок. 
До момента начело на СЕМ е Бетина Жотева. Преди година тя смени на председателското място София Владимирова. 
По закон председателят на Съвета за електронни медии представлява съвета, подписва актовете му, взети в изпълнение 
на Закона за радиото и телевизията, контролира изпълнението им, издава наказателни постановления за нарушения на 
разпоредбите, осъществява връзките институцията с държавните органи, доставчиците на медийни услуги и с 
международните организации, свързани с медиите. 
Мандатът на членовете на СЕМ е шест години. Трима от тях избират от Народното събрание, а двама се назначават от 
президента. Съставът на медийния регулатор се обновява през две години от квотата на парламента и през три години от 
тази на държавния глава. 
 
√ Темата за Русия ще е акцент в следващата среща на върха на 24-25 май  
Следващата среща на върха на лидерите на Европейския съюз, която се очаква да бъде съсредоточена върху 
отношенията с Русия, ще се проведе на 24-25 май, заяви Баренд Лейц, говорител на председателя на Европейския съвет 
Шарл Мишел. 
„Основните темите в дневния ред ще включват „последващи действия след COVID-19, отношенията с Русия, 
климатичните промени и Великобритания (преглед на изпълнението на споразумението за търговия и сътрудничество)", 
се казва в съобщението. 
Източник в ЕС каза по-рано, че лидерите на ЕС само за кратко са засегнали темата за Русия на последната неформална 
среща на върха в Португалия и очакват да проведат стратегическата дискусия на срещата на 25 май. 
Френският президент Еманюел Макрон потвърди, че ЕС ще обсъди Русия и Брекзит на срещата на върха. 
 
√ Летният сезон в Турция стартира на 1 юни  
Турция се надява да започне официално туристическия сезон от 1 юни. Това ще бъде възможно, след като случаите на 
COVID-19 в страната намаляха, заяви министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой, предава „Ройтерс". Южната 
ни съседка също пострада сериозно от отмяната на чуждестранни резервации. 
В опит да намали разпространението на заразата и да спаси сезона президентът Реджеп Ердоган неотдавна наложи най-
дългия локдаун от началото на пандемията. Приходите от туристическия бранш през 2020 г. спаднаха с 65%. 
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Министър Ерсой подчерта, че тази година ще очакват 30 млн. чужденци или два пъти повече от миналата, ако 17-
дневният локдаун в страната успее да намали дневните COVID случаи до под 5000. Туристическите агенти, асоциации и 
хотели също предвиждат 2021 г. да бъде по-добра от 2020 г. 
По традиция Турция очаква и тази година най-много туристи от Русия, Германия, Великобритания, България и Иран. По 
официални данни за 2020 г. 1.2 милиона са туристите от България като голяма част от тях са били на шопинг пътувания до 
Одрин и околностите. Не липсват и такива, които са почивали в егейските курорти Бодрум, Мармарис и останалата 
традиционна дестинация Кушадасъ. Така България се нареди на второ място след Русия по брой посетители в Турция 
през миналата година.Тази година също се очаква засилен интерес към Турция. Туризмът представлява около 12 на сто 
от икономиката на южната ни съседка и е най-силно засегнатият от пандемията сектор през миналата година. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще бъдат организирани предстоящите извънредни парламентарни избори? Гост - избраната за председател 
на ЦИК Камелия Нейкова; 

- 45 -ят парламент приключи. Какъв ще е резултатът от предсрочните избори? Анализ на политолога Стойчо 
Стойчев и социолога Добромир Живков; 

- Колко пари има в държавния бюджет и за какво ще стигнат. Коментар на бившия финансов министър Петър 
Чобанов; 

- Топлата вода спира в центъра на София Защо ремонтът ще продължи 5 месеца?; 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- За скандалите в комисията по ревизията и свършеното от парламента. Ще има ли преразпределение на силите 
след изборите? Разговор с Иван Гарелов и Харалан Александров; 

- Раздор между ресторантьорите. Защо собственици на заведения скочиха срещу предложение за служебен 
министър на туризма?; 

- Саморазправа с юмруци и ритници. Защо шофьор на лек автомобил и мотористи се сбиха на пътя?; 
- Недоволство срещу лош път. Румен Бахов на живо от Пернишко. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - "Военен" кабинет готви Радев, май се отказа да взема за министри от БСП; 
в. 24 часа - Инфлацията се крие до есента, засега има усещане за по-високи цени; 
в. Монитор - Нови разпоредби правят 20-годишен джип еко; 
в. Монитор - Чакаме три президентски указа за финала на 45-ото НС; 
в. Монитор - Според проучване на сайт за обяви за работа: 2/3 от служителите не искат да се връщат в офиса; 
в. Телеграф - 2000 майки следят матурите; 
в. Телеграф - Гоним милион ваксинирани; 
в. Труд - Трима за България в Деня на победата; 
в. Труд -  Димитър Радев, управител на БНБ, за сп. The Banker: Приемането на еврото през 2024 г. е постижимо; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 129 131 безработни са без пари от държавата - без стаж и прекалено дълго са на борсата; 
в. 24 часа - Поне 7 водачи на листи ще смени Нинова, за да има БСП по-добър резултат; 
в. 24 часа - По схема "Капкомер" пласират в испански курорти фалшиви евро; 
в. 24 часа - Наемите падат, но все още е по-изгодно да купиш жилище; 
в. Телеграф - Центърът и Младост 3 на студен душ; 
в. Труд - Македонци с български паспорти се ваксинират у нас; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Румяна Коларова: Чака ни отрезвяване от "Има такъв народ", но без бонус за другите партии; 
в. Монитор - Психологът Младен Владимиров: Важно е агресията в къщи да бъде наказуема; 
в. Телеграф - Физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО при БАН: Падането на ракетата до Малдивите 
буди тревога; 
в. Труд - Проф. Огнян Герджиков - председател на 39-ото НС и бивш служебен премиер пред "Труд": Започва криза, 
служебното управление може да продължи много месеци; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - ЦИК - развитие в застой, или демократично ли е да криеш данни от гласоподавателите; 
в. Монитор - Дървото или гнилите ябълки; 
в. Телеграф - Как ще класираме отличниците, ако махнем теми от матурите?; 
в. Труд -  Срамният парламент. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 10 май 
София 

- От 11.00 ч. на път I-8, отбивката за Хераково (паркинга пред Мотел Route 80) ще се състои брифинг на 
представител на "Пътна полиция", ГДНП. 



30 

 

- От 11.00 часа в Софийската опера и балет ще се проведе пресконференция по повод премиерата на балета 
„Танго". 

*** 
Балчик 

- От 10.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик ще се проведе публично обсъждане на 
предложението за въвеждане на „Синя зона" за паркиране в града. 

*** 
Горна Оряховица 

- От 11.00 часа пред НЧ "Братя Грънчарови-2002" ще се проведе официална церемония „Първа копка" за 
ефективния старт на проекта за обновяване и модернизация на НЧ „Братя Грънчарови-2002". 

*** 
Добрич 

- От 10.00 часа във фейсбук страницата на Младежкия център ще се проведе инициативата „#Сover" , представяща 
кавър версии на поп хитове, изпълнени от участници на Студио за поп-рок певци „Сарандев". 

- От 18.30 часа в Концертна зала „Добрич" ще се състои концерт на клавирно дуо Цанова - Македонски в рамките 
на Седмицата на камерната музика. 

*** 
Ловеч 

- От 10.00 часа в Природо-математическата гимназия ще бъде открита изложба по повод 50-ата годишнина на 
учебното заведение. 

- От 11.00 часа във фоайето на Природо-математическата гимназия ще бъде представена театрална постановка по 
повод 50-ата годишнина на учебното заведение. 

- От 11.30 часа пред Драматичния театър ще бъде експонирана на изложба „Мой люляков Ловеч". 
- От 17.30 часа в ХГ „Проф. Теофан Сокеров" ще бъде представена колекцията „Жената". 
- От 19.00 часа на сцената на Ловешката средновековна крепост ще се състои концерт на струнен квартет 

„Дестини". 
*** 
Пловдив 

- От 16.00 часа в двора на Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство" ще бъде открита изложба на СУ 
„Черноризец Храбър" по повод предстоящия 24 май. 

- От 18.00 часа в Дружество на писателите ще се състои третото четене по проекта „Писателите и Пловдив". 
- От 18.00 часа в изложбеното пространство на Изкуствотеката на Народна библиотека „Иван Вазов" ще бъде 

открита изложбата „История на Пловдивския баскетбол от 1913 до днес". 
*** 
Разград 

- От 15.00 часа на пл. „Независимост" ще се проведе 10-та колоездачна обиколка на обновени с евро средства 
обекти, посветена на „Дни на Европа в Разград". 

- От 17.00 часа на паркинга срещу Средношколско общежитие ще се проведе инициативата „Децата на Разград 
рисуват Европа". 

*** 
Русе 

- От 17.00 часа пред Паметника на свободата ще започне информационното турне на Сдружение „Зелени 
Балкани" по повод Деня на екологичната мрежа Натура 2000. 

*** 
Самоков 

- От 11.00 часа пред сградата на Общината ще бъде даден старт на националната скринингова кампания за 
безплатни очни прегледи „Зрението е всичко! Прегледай се!". 

*** 
Свиленград 

- От 11.00 часа в кв. „Простор" ще се проведе официална церемония „Първа копка" по проекта за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради в квартала. 

*** 
Шумен 

- От 16.30 часа в НЧ „Напредък -1896" ще се състоят представяне на книгите на Анна Данилова и концерт на ВГ 
„Рябинушка" и приятели. 

- От 17.00 часа в Регионална библиотека „Ст. Чилингиров" ще се състои откриване на външни станции за 
заемане/връщане на литература за дома. 

- От 17.30 часа в Регионална библиотека „Ст. Чилингиров" ще бъде открита изложбата „Люти чушки". 
 

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

