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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
В. Монитор 
 
√ От днес купуваме и продаваме ток за ден напред и от гръцката борса 
Разширяването на европейския пазар на ток към България започва днес чрез обединението на нашата с гръцката борса 
на електроенергия. През есента предстои обединение и с румънския пазар. Това ще даде достъп до офертите за покупка 
и продажба на ток от цяла Европа, обясни в ефира на БНР изпълнителният директор на Българската независима 
енергийна борса (БНЕБ) Константин Константинов. 
По думите му, ползите от пазарна свързаност са повишаване на конкуренцията, защото ще има, както купувачи, така 
продавачи, повече, отколкото към момента. Което пък предполага и почти никаква възможност за упражняване на 
пазарна сила. „Няма да има екстремни цени, защото броят активни оферти, както купува, така и продава ще бъде доста 
по-голям. И най-вероятно цените в целия ЕС ще са все по-изравнени и по-изравнени предвид нарастващите обмени 
между държавите, когато това е възможно от гледна точка и на физическата свързаност“, твърди шефът на БНЕБ. 
В края на миналата седмица работодателските организации поискаха отлагане на пазарното споразумение за доставките 
на ток от и за Гърция и предложиха да се изчака и свързването през Румъния с Централна и Западна Европа. За целта от 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпратиха писмо до министрите в оставка: на 
енергетиката Теменужка Петкова, на икономиката Лъчезар Борисов, шефа на Българската независима енергийна борса 
Константин Константинов и председателя на КЕВР Иван Иванов. 
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, пише още в 
писмото. 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Монитор 
 
√ Теглим нов дълг от 20 млрд. лева до 2023 г. 
Дефицитът за тази година се вдига на 7 млрд. лева  
Планира се дългово финансиране на бюджета под формата на държавни ценни книжа (ДЦК) в рамките на 6.2–6.7 млрд. 
лв. годишно, при размер на падежиращия дълг в обращение от 3.0–3.5 млрд. лв. годишно. Това е записано в 
Конвергентната програма (2021-2023), публикувана в сайта на Министерство на финансите (МФ) днес. 
В документа се посочва, че предвидените по-големи обеми нов дълг ще се използват за акумулиране на средства във 
фискалния резерв и за изплащане на падежиращите се еврооблигации. От друга страна, за конкретния период не се 
предвижда финансиране с държавни заеми и не се очаква поемане на нов дълг под формата на финансов лизинг или 
други форми на дълг от първостепенните разпоредители с бюджет. 
Припомняме, че ограниченията за размер на дълг и на новопоетите задължения се определят всяка година в Закона за 
държавния бюджет (ЗДБ), където е записана сметката на държавата за предстоящата година. В ЗДБ за 2021 г. бе прието, 
че максималният размер на държавния дълг към края на годината не може да надвишава 31.9 млрд. лв., а максималният 
размер на новия дълг, който може да бъде поет в рамките на 2021 г., е 4.5 млрд. лв.. 
Предвижда се обаче дефицитът по държавния бюджет тази година да се вдигне на 7 млрд. лв.. "В средносрочен план се 
очаква консолидация на дефицита на сектор „Държавно управ-ление“, като отрицателното бюджетно салдо за 2021 г. 
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постепенно намалява. През 2021 г. се очаква бюджетното салдо да бъде отрицателно в размер на 5.6% от БВП, а 
прогнозата за следващите години е за дефицит на сектора в размер съответно на 2.7% от БВП за 2022 г. и 3.1% за 2023 г..", 
посочва се още в програмата. Ефект върху салдото оказват еднократните разходи, като след тяхното приспадане, 
отрицателното салдо на начислена основа намалява съ-ответно до 2.4% през 2022 г. и до 2.3% през 2023 г. 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев се поклони пред подвига на героите от Априлското въстание в Бяла Черква  
Президентът Румен Радев присъства снощи на тържествата, посветени на 145 години от Априлското въстание в Бяла 
черква и 45 години от обявяването й за град. 
В празничната програма бе представен спектакъл – възстановка на събитията в Бяла черква от 1876 г. по сценарий и с 
участието на членове на регионални клубове на НД "Традиция" и читалищни самодейци. 
За поредна година бе организирано факелно шествие до историческата местност "Черничака" – изходен пункт на 
белочерковските въстаници. 
В празничното си слово Румен Радев припомни за саможертвата на 103-мата въстаници и Бачо Киро Петров в героичните 
сражения с поробителя в Дряновския манастир. 
Държавният глава присъства на тържествена заря-проверка с участието на НВУ "Васил Левски". 
 
√ НАТО пред среща на върха: Президентски форум на 9 страни от източния фланг  
Страните в НАТО от Източна Европа са за по-голямо военно присъствие на Алианса по източния фланг, обяви румънският 
президент Клаус Йоханис. 
Заедно с полския си колега Анджей Дуда, той беше домакин на среща, към която се присъединиха по видеовръзка и 
държавните глави на Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Словакия и България. Знаково включване направи и 
американският президент Джо Байдън. 
Румен Радев посочи, че за гарантиране на адекватна защита е необходима по-голяма технологична и индустриална 
независимост, както и определяне на националните критични инфраструктури. 
Според Радев европейският стълб за сигурност следва да е съобразен с развитието на НАТО. 
Участниците изразиха тревога от саботажните действия на Русия в Чехия и България и координираха позиции преди 
срещата на върха през юни. Генералният секретар Йенс Столтенберг отбеляза, че участието на Джо Байдън показва 
решимостта на Вашингтон за укрепването на НАТО. 
"На срещата на върха ще имаме амбициозен и далновиден дневен ред. Да укрепим нашия ангажимент да се 
защитаваме взаимно, да разширим нашия подход по проблемите на сигурността и да възприемем по-глобален 
подход за съхранение на правилата, на които се основава международния ред", каза генералният секретар на НАТО 
Йенс Столтенберг. 
 
√ Мая Манолова: Осветихме корупцията, случаите вече няма как да бъдат заметени  
В 45-ото Народно събрание показахме, че сме на страната на хората, централната роля за пречупването на това 
недоверие изобщо към институциите беше и на Комисията по ревизия. За пет заседания направихме повече от това, 
което целият предишен парламент не направи, осветихме корупцията. Случаите вече няма как да бъдат заметени. 
Това заяви в "Денят започва" председателят на Комисията по ревизия Мая Манолова. 
По думите ѝ Комисията е успяла да върне доверието към парламента, тъй като е била залята от жалби и сигнали на 
граждани. 
"За първи път в новата ни история рекетирани бизнесмени дойдоха в центъра на столицата, в НС, за да разкажат 
за рекета, изнудването и натиска, на кой са подлагани", допълни Манолова. 
Комисията по ревизия изслушва бизнесмените Илчовски и Ангелов 
Според нея хората искат да знаят, след като никога няма достатъчно за пенсии, за социални помощи, за лични асистенти, 
за детски градини, къде отиват техните пари. 
"Това беше нашата задача. Там където Комисията успя да бръкне за 5 заседания, се оказаха наистина страховити 
неща. Всяко едно от предприятията, които имахме възможност да проверим, това са държавни предприятия, 
които работят с парите на българския народ, установихме въпреки саботажа, въпреки опитите да се прикрива 
истината, да не се предоставят документи, да няма съдействие, открихме повече от притеснителни неща. 
Например, за договори и анекси на "Булгартрансгаз" към основния договор, които ощетяват държавата с 280 
милиона лв. И вчера "Автомагистрали", които се оказа, че играят ролята на един преразпределител, на една каса, 
която поема поръчки от АПИ и ги преразпределя без публичен конкурс, без публична покана на избрани фирми. Става 
дума за 5 млрд. лв", поясни Манолова. 
По думите ѝ вероятно всяко министерство, всеки сектор при ГЕРБ има по един Иван, "който играе ролята на министъра и 
свежда изискванията на властта за изпълнение от бизнеса". 
Тя допълни, че случаите са предадени на прокуратурата, а случаят "Илчовски" и на европейската прокуратура, и на 
всички останали органи. Според Манолова очакванията към съответните служебни министри са огромни - да проверят 
какво се е случвало в техните ресори. 
"Но има достатъчно доказателства, вчера Комисията реши на закрито заседание те публично да не бъдат 
огласявани, но информация, документи, които показват точно това, което твърдеше бизнесменът, че има кухи 
обороти", каза още Манолова. 

https://bntnews.bg/news/komisiyata-po-reviziya-izslushva-biznesmenite-ilchovski-i-angelov-1105335news.html
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Тя е сигурна, че рекетираните бизнесмени от останалите сектори също ще проговорят, защото "омертата за мълчание" 
вече е нарушена и примката се разхлабва. 
"Ще има още лавина от случаи. Само от българския народ зависи дали дълбоката държава на 11 юли наистина ще 
приключи", допълни Мая Манолова. 
Очакванията ѝ към служебния кабинет са освен да подготви честни избори, да извади истината за управлението на ГЕРБ. 
 
√ Мирослав Боршош е новият зам.-кмет по култура в София  
Мирослав Боршош е назначен за зам.-кмет по направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" на 
Столична община. 
Боршош е възпитаник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", специалност "Културология". 
Той е създател на емблематичните за София културни пространства - литературен клуб "Перото", театър "Азарян", ДНК – 
пространство за съвременен танц и пърформанс. 
Носител е на наградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата. 
Мирослав Боршош поема зам.-кметския пост от доц. д-р Тодор Чобанов, който беше освободен от длъжност от кмета 
Йорданка Фандъкова след забавяне на процедурите за реставриране и възстановяване на минералните бани в "Овча 
купел" и "Горна Баня". 
 
√ Изложението "Национални дни на кариерата" започна във Варна  
Форумът е възможност за срещи между работодатели и търсещи работа. Заради пандемията едва 10 компании, 
предлагащи работа и стажантски програми, участват в изложението. 
Даниел Петров следва "Бизнес мениджмънт" в Англия. Иска да учи и да работи едновременно. До момента е бил на стаж 
във Варна, който е прекратен заради пандемията от COVID-19. 
"Поради което си търся нова работа по възможност в IT сферата, защото искам да се преспециализирам. Не ми 
харесва това, което уча. Това, което очаквам да намеря тук, е някакво потенциално работно място, където да 
докажа себе си", заяви Даниел Петров. 
Студентът Дамян Димов участва във форума с надеждата да започне стаж по програмиране, за да повиши 
професионалната си квалификация. 
"След стажа, ако ми хареса компанията, мога да остана, ако и те ме харесат", споделя стдентът Дамян Димов. 
Фирма, базирана в Силистра, която се занимава с проектиране и произвеждане на машини и технологии за почистване 
на семена и белене на слънчоглед, също търси млади и талантливи студенти за екипа си. Компанията предлага и 
обучение в стажантска академия. 
"Тези стажове са около две до три седмици. Като в случая при нас предлагаме и опция това време да се удължи до 
края на лятото. Съответно, ако се харесаме двете страни и след като студентът се дипломира, му даваме 
възможност за пълен трудов договор при нас", обясни Калоян Радулов. 
Форумът се провежда за 19-а поредна година във Варна. Помогнал е на над 47 000 души да намерят работа и да започнат 
своя професионален път. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев подписва указа за служебно правителство  
Очаква се президентът Румен Радев да подпише указ за назначаване на служебно правителство, след като 45-ото 
Народно събрание не успя да излъчи редовен кабинет. 
Вероятно Стефан Янев, секретар по сигурност и отбрана на президента, ще оглави служебния кабинет. Янев беше 
вицепремиер и министър на отбраната и в служебно правителство на Огнян Герджиков, назначено от Радев през януари 
2017 година. 
Държавният глава бе посочил 11 май като най-ранна възможна дата за указ за служебно правителство и каза, че съставът 
му ще бъде балансиран: 
„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“. 
Това ще бъде 6-ият служебен кабинет в най-новата ни история и втори за президентския мандат на Радев. 
С друг указ държавният глава ще разпусне 45-ото Народно събрание и ще насрочи парламентарни избори. Президентът 
на няколко път заяви, че предсрочният вот ще бъде на 11 юли.  
 
√ Илияна Йотова ще бъде гост на патронния празник на Националната библиотека  
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на патронния празник на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ и честването на професионалния празник на библиотечните и информационни специалисти. 
Йотова ще поднесе цветя пред паметника на Светите братя Кирил и Методий, след което в централното фоайе на 
библиотеката ще отправи приветствие по случай празника. 
Новите пейки под формата на букви ще бъдат представени тази вечер пред Националната библиотека в присъствието на 
писателите Георги Господинов, Марин Бодаков, Мирела Иванова и Петър Чухов. 
Проектът е озаглавен „Скритите букви“. Пейките са 14 и са във формата на буквите от българската азбука, които нямат 
графичен аналог в латинската и гръцката азбуки. 
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На всяка пейка може да бъдат прочетени и стихотворенията, написани специално за проекта. 
Пейките-букви ще останат пред  библиотеката до 21 май, а след това ще отпътуват за Брюксел. 
 
√ Новата ЦИК започва работа  
Съставът на новата Централна избирателна комисия се очаква да бъде назначен от президента Румен Радев. След 
публичната процедура по номиниране и изслушване на кандидатите държавният глава трябва да издаде указ. 
Председател на ЦИК ще е Камелия Нейкова, издигната от партията „Има такъв народ“, след като ГЕРБ оттегли 
кандидатурата на Красимир Ципов и се отказа от ръководния пост. 
Издаването на указа за назначаването на новата 15-членна ЦИК държавният глава обвърза с датата на предсрочните 
избори, тъй като законовите срокове за подготовката изискват 60 дни. 
Камелия Нейкова, която ще оглави новата ЦИК, определи като голямо предизвикателство новите текстове в Изборния 
кодекс:  
„В по-голяма степен съм оптимист. Новите моменти в изборното законодателство ни поставят задачи, които ние трябва 
много отговорно да изпълним. Прозрачност и публичност в нашите действия и с мащабна разяснителна кампания, така 
че всеки български гражданин да бъде убеден, че неговото право на глас ще бъде реализирано и никой няма да бъде 
лишен от тази възможност“ 
 
√ Зелените коридори ще работят всекидневно  
Зелените коридори продължават да работят, и то всекидневно. Това стана ясно по време на вчерашното заседание на 
Националния ваксинационен щаб. 
В почивните дни в зелените коридори са били ваксинирани близо 125 хиляди души. По-рано вчера пристигна поредната 
голяма пратка ваксини на „Пфайзер“ и „Бионтех“ - 274 хиляди дози, които се разпределят в цялата страна. 
Два милиона дози от четирите разрешени за употреба ваксини се очаква да пристигнат в страната през май, а 2,5 
милиона ще бъдат доставени през юни. Половината от количествата ще бъдат предназначени за личните лекари, заяви 
директорът на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. 
„Има достатъчно налични количества в страната. Виждаме, че вече регулярно се извършват доставките от всички 
производители. Данните показват, че "зелените коридори" могат да продължат да функционират, тъй като се изпълняват 
и реално фазите от едно до четири“. 
Страната може да започне и петата фаза на ваксинация, посочи доц. Ангел Кунчев след заседание на ваксинационния 
щаб. 
„Тук ще правим имунизация за хората, лишени от свобода, в бежански центрове, за хора, които пребивават в страната и 
част от тях остават, на някои по-труднодостъпни групи, включително с организиране на подвижни кабинети“. 
От вчера започна имунизация и на записаните в електронния ваксинационен регистър, където може да бъде посочено 
предпочитанието за векторна или РНК-ваксина. 
Еднодозовата ваксина на „Янсен“ ще се използва приоритетно за туристическата индустрия, тъй като количествата от нея 
не са големи. 
От 17 май личните лекари ще могат да заявяват чрез електронната система не само количествата по видове ваксини, но и 
ще запишат ден и час за получаването им, за да няма струпване и напрежение, подчерта Ангел Кунчев. 
„За районите, където има отдалечени практики и трябва личният лекар да пътува 50, 60,70 километра да получи ваксина 
и да се върне, разбира се, че ще се опитаме да им съдействаме, но масово навсякъде да може да се разнася до 
общопрактикуващите лекари, не мисля, че ще е възможно“. 
След 20 май се очаква ваксината на „Пфайзер“ да може да се съхранява 4 седмици, а не седем дни, както досега. 
Напреднала е процедурата за прилагането на ваксините на „Пфайзер“ и „Модерна“ върху деца над 12 години. 
Извършват се клинични изпитвания за приложенията им и при деца над 6 години, каза още доц. Кунчев. 
Според него след 10 дни празници в последните два дни има увеличение на хоспитализираните. Той не изключи 
възможността извънредната епидемична обстановка да бъде удължена и след 31 май. 
 
√ Само електронни рецепти от 1 юни  
От Националната здравноосигурителна каса информират, че рецепти на хартия ще се издават до 31 май 2021 г. От 1 юни 
всички предписания за лекарства ще бъдат издавани само електронно. 
Специалната наредба е обнародвана в „Държавен вестник“ на 7 май. 
Издадените от 1 до 6 май включително рецепти се изпълняват по досегашния ред, уточняват от Здравната каса. 
 
√ Национално състезание „Млади таланти в модата“ в Попово  
Професионалната гимназия по техника и лека промишленост в Попово ще бъде домакин на националното състезание 
„Млади таланти в модата“. 
Тържественото откриване ще започне в 10 часа и 30 минути  в Дома на културата „Димо Коларов“. 
Конкурсът е част от програмата на националните състезания по професии на Министерство на образованието и науката в 
партньорство с бизнеса и висши училища. 
В него ще участват 63-ма ученици от 21 професионални гимназии от цялата страна, които  ще се състезават за 
престижните награди в категории „Модно ревю“, „Сръчни ръце“ и „Художествена скица“. Учениците от професионалните 
гимназии по мода ще представят идейните си проекти на тема „Сезони“. 

https://bnr.bg/post/101463934/partiite-na-konsultacii-pri-prezidenta-za-da-predlojat-predsedatel-na-cik
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Почетен гост на събитието ще бъде Йордан Беловодски - изпълнителен директор на Българска асоциация за текстил, 
облекло и кожи. 
 
√ Русия решава дали ще бъдат подновени полетите до България  
Русия решава днес дали ще бъдат подновени полетите до България. Списък на държавите, до които руските граждани ще 
пътуват, ще бъде публикуван на 11 май.  Очаква се до 20 май и други държави, основно от Европа да ни уведомят дали 
страната ни, която вече не е в опасната зона, ще бъде включена към тези, от които туристите ще се връщат, без да се 
налага да излязат в карантина. Това съобщи Илин Димитров - председател на Варненската туристическа камара.  
Той посочи, че най-големият проблем за туризма са високите нива на заболели и задължителната карантина за 
пристигащите от България, като страна с висок риск от разпространение на COVID-19. 
Нивата на заболяемост се проследяват на 14-дневна база, а спадът от новозаразени през последните дни ще бъде 
отчетен по-късно, каза Димитров, като изрази оптимизъм, че до 20 май страната ни може да попадне в графа с още по-
нисък риск. 
Подробностите чуйте от разговора на Даниела Стойнова с Илин Димитров. 
 
√ Контролът на трафика и на водните ресурси във Варна - мисия възможна  
Приложение за управление на автоматични бариери и камери на кръстовищата с цел прогнозиране на автомобилния 
трафик в реално време и прогнозиране и последващо управление на задръстванията разработват двама варненски 
ученици. 
Те са в 11-клас на Математическата гимназия и преди малко повече от месец спечелиха първо място в организирания от 
ИУ Варна и една от софтуерните компаниия в града (Ментор мейт) хакатон за  „умни” решения за Варна - Smart Solutions 
for Smart Varna. 
Цветослав Мавродиев и Иван Димитров вече са разработили и симулация в най-сложния ѝ възможен вариант - на 
натоварено двулентово кръстовище. 3D визуализация пък показва и как би работила системата на четилентов път. 
Замислът им да се намали процентът на преминаващите шофьори на червен светофар, както и да намалят процента 
катастрофи и да подобрят безопасността на всички на пътя. 
Има подобни идеи, които са разработени в Съединените щати, но там приложението е основно за една пешеходна 
пътека или за една пътна отсечка. Ние сме далеч по-глобални. Нашата идея не е само да спасим пешеходците, но и да 
спрем колите. 
Повече може да чуете в звуковия файл. 
Идеята на другите победители в хакатона - отбор, съставен от студенти в Икономическия университет във Варна е 
за приложение, което да следи водните запаси и да прогнозира какво напояване да бъде използвано в паркове и 
градинки, а на следващ етап защо не и в земеделски терени, също има готова демо версия. За нея разказва Александър 
Жечев. 
В състезанието участваха 10 отбора, а сред останалите идеи за умни решения са такива, вкл. карта с информация за 
флаговете на различните плажове във Варна, дигитална карта с всички туристически обекти, курортни места, плажове и 
плувни басейни във Варна, както и системи за следене на налягането и качеството на водата чрез сензори и за 
интегриране и подобрение на кръвната банка във Варна. 
 
√ 1124 собственици на малки частни гори са поискали да ги продадат на държавата  
1124 собственици на малки частни гори са поискали да ги продадат на държавата - съобщават от Министерството на 
земеделието. Държавните  горски предприятия  разполагат с 2 млн. лв  бюджет за изкупуването на имотите. Предстои 
двумесечен срок за преглед на документите и офертите, след което сделките ще бъдат финализирани.  
Частните гори у нас на площ 4 милиона декара, което е около 10 на сто от всички горски територии. Част от тях обаче са 
маломерни парцели, които нито могат да бъдат управлявани, нито опазвани от собствениците си. Затова държавата им 
предлага да ги изкупи. 
За трети път държавата обявява такава кампания. През 2016-а и 2020 година бяха изкупени близо 3000 декара гори. 
Заради завишения интерес тази година правилата са променени - ще се купуват имоти с максимална площ 30 декара; ще 
бъдат допустими имоти и под един декар; няма да се купуват гори, които през последните две години са били обект на 
замяна или покупко-продажба. 
Най-много са желаещите да продадат горите си в северозападна България, а най-малко - в Шуменско. 
 
√ Съвет „Общи въпроси“ обсъжда разширяването на ЕС  
Съветът „Общи въпроси“ ще обсъди на заседание в Брюксел разширяването на ЕС, както и процеса за стабилизиране и 
асоцииране. 
Министрите по европейските въпроси ще подготвят срещата на лидерите на върха на 24 и 25 май. 
Те ще дискутират и координиране на отговора на ЕС на пандемията от Covid-19. Португалското председателство ще ги 
информира за работата на Конференцията за бъдещето на Европа, която се откри официално на 9 май. 
 
√ Френски военни предупреждават Макрон за риск от гражданска война  
Второ поредно отворено писмо на френски военни предупреждава президента Макрон и правителството за опасностите 
от надигащия се ислямизъм и риск от гражданска война. 
Първото писмо, подписано от запасни генерали в края на април, предизвика острите реакции на властите. 

https://bnr.bg/post/101465116/poleti
https://bnr.bg/post/101465208/kontrolat-na-trafika-i-na-vodnite-resursi-vav-varna-misia-vazmojna
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"Във Франция тлее гражданска война", "Омразата към Франция стана норма", "упадъкът предшества бунта" - това е 
лайтмотивът в писмото, публикувано на сайта на крайнодесния седмичник "Вальор актюел". За един то събра 150000 
подписа. Анонимните автори, представени като действащи военнослужещи, се изказват в подкрепа на групата запасни 
генерали, които преди броени дни публикуваха послание с подобно съдържание. 
И двата документа описват като взривоопасно положението в предградията, надигането на ислямизма и "хаоса и 
насилието", които ще докарат "срив на Франция". Писмото в края на април предизвика политически сътресения, особено 
след като лидерката на крайната десница Марин льо Пен призова военните да се присъединят към нея. 
Министърът на отбраната Флоранс Парли и началникът на щаба на френските въоръжени сили Франсоа 
Лекоантре настояха за санкции срещу военните, за каквито няма достатъчно основания според Прокурора на 
републиката Реми Ейц. 
"Който се смята за смел, си дава името" - отсече сутринта френският вътрешен министър Жерал Дарманен, Той нарече 
"дебелашка маневра" писмата, които излизат седмици преди регионалните избори и година преди президентските. 
 
√ Борис Джонсън одобри облекчаване на ограничителните мерки заради коронавируса 
Британският премиер Борис Джонсън даде официално благословията си за следващата фаза на облекчаване на локдауна 
от 17-ти май. Той изрази увереност, че неговата „пътна карта“ за излизане от локдауна ще бъде спазена като срок, като на 
21-ви юни ще отпадне и правилото за социална дистанция. Джонсън също намекна, че на Острова едва ли ще има нужда 
от така наречените „ковид паспорти“. 
Борис Джонсън потвърди на специална пресконференция, че от 17-ти май в Англия започва третата фаза на облекчаване 
на ограниченията. Заведенията ще могат да обслужват клиентите вътре в тях. При определени условия отварят кината, 
театрите и музеите. Учениците ще бъдат в училище без маски. Разрешава се пътуването за почивка в чужбина, макар и на 
този етап само 12 дестинации да попадат в „зеления списък“, в който не е България.  
Премиерът обаче заяви, че въз основа на много добрите данни по отношение на жертви и заразявания и успешния ход 
на масовото ваксиниране, на 21-ви юни вероятно ще отпадне социалното дистанциране. Джонсън уточни, че 
окончателно решение решение за това още не е взето и че редовно ще информира за подробностите за по-нататъшното 
облекчаване на локдауна, така че компаниите да могат да се подготвят своевременно.  
Освен това премиерът заяви, че докато при пътуване в чужбина сигурно ще се наложи използването на ковид паспорт 
или сертификат, то такъв документ едва ли ще бъде нужен на Острова.  
Междувременно главният научен съветник на правителството сър Патрик Валанс предупреди хората, че въпреки 
премахването на някои ограничения, те трябва да продължават да бъдат бдителни, защото нови варианти на вируса 
могат да се появат „като гръм от ясно небе“. 
 
√ Кипър облекчава достъпа на туристи  
Кипър въвежда нови облекчения за туристите, за да направи по-атрактивен летния сезон. От чуждестранните гости няма 
да се изисква местният „безопасен пропуск” /Safepass/ срещу коронавируса. България обаче остава в „червената” група и 
в най-новата категоризация на държавите, която Никозия ще прилага от четвъртък. 
Туристите в Кипър ще могат да се наслаждават на ваканцията си и да се движат свободно, да посещават ресторанти, 
кафенета, молове, без да се нуждаят от „безопасния пропуск”, който влезе в сила от понеделник за живеещите в 
страната.  
За гостите от чужбина основен документ относно коронавирус по време на почивката им на острова става кипърският 
електронен полетен формуляр /CyprusFlightPass/, който те задължително попълват преди пристигането си, уточниха от 
Министерството на туризма. Полетната карта се приравнява на „безопасния пропуск” без допълнителни тестове. 
Освен това с влезлите в сила в понеделник разпоредби пристигащите в Кипър от близо 65 страни, включително всички 
държави членки на ЕС, които притежават „валиден сертификат за ваксинация” срещу Ковид-19, се освобождават от 
тестове или карантина. 
Сертификатът се смята за валиден, ако ваксинацията е завършена напълно, с поставянето на двете дози, поясниха от 
здравното министерство. 
Пристигащите в Кипър от България, които не са ваксинирани, трябва обаче да направят два PCR теста - един преди полета 
си и втори след кацането си на острова. Това е така, защото страната ни остава в „червената” група според обновения 
списък на категориите държави за пътувания, който влиза в сила в четвъртък, 13 май. 
България е сред най-малките туристически пазари за Кипър. През 2019 г., която беше рекордна за Острова на Афродита 
преди пандемията с почти 4 милиона туристи, едва 21 000 наши сънародници са посетили Кипър. 
 
√ Населението на Китай вече е над 1,41 млрд. души  
Населението на Китай през 2020 г. се е увеличило с 0,83% и вече е 1,41178 млрд. души, съобщи днес Държавното 
статистическо управление на страната, предаде ТАСС. 
Населението на континентален Китай е 1,41178 млрд. души, което е със 72,06 млн. повече в сравнение с 2010 г.“, се 
посочва в доклада на службата. 
През 2019 г. населението на страната е било 1,40005 млрд. души. 
Според данните мъжете са 723,34 млн., а жените – 688,44 млн. 
91,11% от жителите са от етническата група хан. Останалите 8,89% са представители на различни национални 
малцинства.  
 



7 

 

 
Икономически живот 
 
√ Въпросителни относно реалното финансово състояние на държавата  
Деликатна се очертава да е ситуацията с финансите на държавата в края на кабинета „Борисов“. 
По данни на Ковергентната програма на България за периода 2021 г. – 2023 г., цитирана от Клуб Z, дефицитът в края на 
годината на начислена основа ще бъде в размер на 7 млрд. лв. или 5,6% от Брутния вътрешен продукт. Това означава, че 
само за месец показателите на държавните финанси са се влошили с близо 800 млн. лв., тъй като, очакваният дефицит бе 
за 6,2 млрд. лв.  
Пролемът се задълбочава и от прогнозата на МФ, която показва, че ще са нужни нови дългове от поне 6,2-6,7 млрд. лв. на 
година, за да се поеме дупката във фискалния резерв и да се поемат разходите по падежиращите дългове, които са в 
размер на 3 до 3,5 млрд. лв. годишно.  
“Планира се дългово финансиране на бюджета под формата на ДЦК в рамките на 6.2–6.7 млрд. лв. годишно, при 
размер на падежиращия дълг в обращение от 3.0–3.5 млрд. лв. годишно. Предвидените по-големи от погашенията 
обеми нов дълг целят акумулиране на средства във фискалния резерв и осигуряване на средства за изплащане на 
падежиращите се еврооблигации. За периода не е предвидено финансиране с държавни заеми и не се очаква поемане 
на нов дълг под формата на финансов лизинг или други форми на дълг от първостепенните разпоредители с 
бюджет“, четем в пасаж от Ковергентната програма, цитиран от изданието. 
В същото време Madiapool обръща внимание на факта, че финансовото министерство не е приело в изискуемия срок до 
14 април пролетната макроикономическа прогноза. Припомняме, че по закон ведомството е длъжно да изготвя пролетна 
и есенна макроикономическа прогноза. Те са част от актуализираната средносрочна 3-годишна бюджета прогноза. 
Проблемът е, че въз основа на тези документи кабинетът провежда годишната бюджетна процедура. Тук правителството 
обявява и очакванията си както за изпълнението на бюджета, така и за дефицита. 
Mediapool също обръща внимание на разминаването между дефицита от 4.9 млрд. лева, приет в Бюджет 2021 и този от 
Ковергентната ни програма, изпратена на 5 май до Еврокомисията, с посочен дефицит 5.6% от прогнозния БВП или 6.9 
млрд. лева. 
Припомняме, кабинетът се похвали преди дни с това, че оставя финансите на плюс със 115 млн. лева за първото 
тримесечие. Наблюдателите са скептични обаче, тъй като това се дължи основно на 600-те млн. лева, постъпили от 
концесията на летище София и заложени предварително в бюджета за тази година. 
 
√ Продажбата на облекла и обувки надмина търговията с компютри и онлайн  
През март 2021 г. оборотът в търговията на дребно е със 17.3% над равнището на същия месец на 2020 година, показват 
данните на НСИ. Припомняме, март 2020-та бе началото на първия локдаун, свързан с коронавируса. 
Спрямо февруари 2021 година оборотът през март в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 
мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.8%. 
 

 
 



8 

 

На годишна база е отчетен ръст на оборота при: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с 
автомобилни горива и смазочни материали (с 34.0%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни 
материали (с 24.8%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава 
намаление (с 2.3%). 
По-съществен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и 
смазочни материали е регистриран при: 

• търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – със 131.3%, 

• с компютърна и комуникационна техника – със 70.8% 

• търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 45.0% 

• с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 31.9%. 
 
√ Секторни пандемични въздействия и предизвикателства  
Човечеството изживява уникална ситуация в съвременна си история. Най-вероятно тя ще премине, но ще остави 
отпечатък и следи върху по-нататъшната ни съдба. 
Икономиката е тази човешка сфера, която ще трябва задължително да се адаптира успешно и своевременно към 
променените реалности, доколкото начинът и качеството на живот са неразривно свързани с възможностите за 
производство на блага и услуги. Опитът за изчистване на представите ни за спецификата на бъдещето управление на 
икономическите процеси ще съдейства за ефективното асимилиране на предизвикателствата, които предлага новата 
заобикаляща ни среда. 
1.Информационно захранване 
Националния статистически институт (НСИ) публикува ежемесечно информация в рубрика „Краткосрочна бизнес 
статистика“. От там е ползвана информация за: (1) Индекси на промишленото производство; (2) Индекси на 
строителната продукция; (3) Индекси на оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (по 
текущи цени). НСИ публикува индексите като: (1) Сезонно неизгладени; (2) Сезонно изгладени; (3) Календарно 
изгладени. Сменя се също периодично базата, спрямо която се пресмятат съответните индекси. 
Използваните индекси в настоящия материал са „сезонно изгладени“, при база 2015 = 100. С оглед на по-голяма 
прегледност и съпоставимост публикуваните индекси са преоценени спрямо база „Декември 2019“ = 100. 
2. Оценка на динамиката 
На Фигура 1 е представено месечното изменение на трите вида индекси за периода януари 2019 – февруари 2021. 
 

 
Фигура 1 

 
Очаквано, Covid-19 въздейства на трите вида индикатори по различен начин и с различна сила. Най-силно е 
подтискащото въздействие върху оборота на сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. Спадът на 
оборота в първите месеци от действието на пандемията през 2020 г. е 30%! Все пак, след месец май 2020 г. се наблюдава 
бавно и неустойчиво възстановяване, като все още дори към първото тримесечие на 2021 г. спадът се оценява на близо 
15%. Най-вероятно пандемичните условия в непосредствената перспектива ще продължават да оказват трудности за 
премахване на всички ограничителни въздействия и възстановяването на предкризисните равнища в сектора. 
Значително по-различно е състоянието при промишленото производство и още повече – при строителната продукция. 
Към месец април 2020 г. промишленото производство се свива с 14%, но успява относително бързо да се адаптира към 
променените условия и вече през втората половина на годината се приближава плътно до предкризисните си равнища. 
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Строителната продукция е най-слабо пострадала от пандемията. И там се наблюдава спад от около 5-6% в първите 
месеци на 2020 г., но възстановяването не създава осезаеми проблеми. Толкова повече, че през последните 4-5 години 
строителството не бележи значим прираст, а от началото на 2019 г. е забележим добре очертан тренд на плавно 
снижение на строителната продукция. Обяснението на наблюдавания феномен е в достигнатото определено равнище на 
насищане на частното строителство, а публичното строителство е съзнателно ограничавано  от правителството. 
Строителството относително бързо възстановява своята леко снижаваща се динамика. 
Наблюдаваната закономерност на индексната динамика е свързана пряко със конкретната трудова специфика. Там, 
където дейностите предполагат по-активни и масови междуличностни контакти (например сектор „Търговия“), там и 
пораженията са по-сериозни. В строителството концентрацията на трудови ресурси е значително по-слаба, работниците и 
служителите са разпръснати по различни обекти, поради което и пандемичното въздействие е по-слабо. 
Непосредственото бъдеще ще създаде проблеми при възстановяването на икономическата динамика. Условията ще се 
променят и както практиката показва винаги при такива случаи, привидно възстановеното статукво предполага и изисква 
нови технологично-менаджерски решения, както и иновативни подобрения. 
3.  Елементи на икономическата политика 
Възстановяването на статуквото и по-нататъшното развитие на икономиката не е индиферентно спрямо следваната 
политика. Няма автоматизъм в обществено-икономическия живот, наивно е да се очаква процесите да възстановят 
предкризисната си същност от само себе си. Начинът на управление както на микроикономическо, така и особено на 
макроикономическо равнище оказва съществено влияние върху хода на протичане на икономическите процеси. 
При корпоративното управление ще бъде необходимо преструктуриране на приоритетите и на създаване (респ. 
поддържане) на условия за гъвкави производствени структури. Това включва въвеждането на интелигентни системи за 
дистанционно управление, по-голяма автоматизация на производството, създаване на условия за относително по-
разлято присъствие на хора, особено в търговски обекти и най-вече – преориентиране към ангажиране на значително по-
добре подготвени и квалифицирани кадри. 
Макроикономическото управление притежава свои собствени особености. Подчертано важен елемент е 
инвестиционното осигуряване и инвестиционното насищане на икономическия процес. Без наличието на съвременни 
инвестиционни проекти всякакво възстановяване може да е привидно, временно, но не и перспективно. 
Следва да се стимулират два вида инвестиции: (1) Частни и (2) Публични. 
Частните инвестиции изискват сигурност и предвидимост на макроуправленските решения и регулации. Наивно е да се 
мисли, че частните инвеститори са своеобразни изчислителни машинки, които се занимават едва ли не единствено с 
пресмятане на финансови приходи и разходи и хукват безогледно да инвестират там, където компютърът им пресмята 
по-голяма доходност. Показателно е, че дори и местните инвеститори не проявяват голямо желание да се ангажират с 
местни инвестиционни проекти, а предпочитат да изнасят капиталите си в сигурната (макар и не особено печеливша) 
чужбина. Неустойчивостта на законодателната рамка, отсъствието на върховенството на закона, еквилибристиките със 
собствеността, корупционната същност на административните разпоредби – всичко това плаши и гони инвеститорите. 
При това не само чуждестранните, но и местните. 
Обект на специален интерес следва да бъдат публичните инвестиции. Страната ни е изостанала и продължава да 
изостава значително по качество и количество на публичните услуги спрямо голямото множество от развити и догонващи 
страни в ЕС. Става въпрос най-вече за ангажиране с дългосрочни публични проекти от различно по характер 
инфраструктурно естество, от които страната ни изпитва осезаем и все по-остър недостиг. 
Още в класическата политическа икономия е осъзнато, че една от формите за задържане на местни капитали в страната и 
тяхното ефективно използване е заемането на свободни капитали за изпълнението на дългосрочни публични проекти. 
Толкова повече в условия на de-facto членство в монетарен съюз (какъвто е еврозоната), в който преобладаващият брой 
страни-членки се стремят да компенсират текущите икономически затруднения чрез провеждане на активни фискални 
политики. 
Особен интерес заслужава здравната инфраструктура, с не особено доброто качество на която страната ни се сблъска и 
се сблъсква при текущата пандемия. Видимо там организационно и ресурсно нещата не стоят добре и е наложително 
предприемането на адекватни мерки. Отдавна съществува своеобразен битовизъм, характеризиращ разнообразието на 
мнения в икономическите среди („при двама икономисти се оформят поне три различни мнения“), но наличната 
пандемия разкри плашещо разнообразие на мнения и становища сред лекарското съсловие. Отговорното обществено 
управление на здравните проблеми изисква въвеждането на респектираща наредба и подредба и в тази сфера. 
4. Заключение 
Качествената промяна на обществената и организационна среда не е нещо, което може да се извърши бързо и 
безболезнено, още повече – автоматично. Няма магическа пръчка в икономиката, всяка промяна трябва да се изстрада. 
Адаптацията изисква провеждането на добре обмислени целенасочени усилия във времето и пространството. В такива 
случаи подчертано вредни се оказват ударните (ура-джийски), не добре обмислени действия („не стой със скръстени 
ръце, направи нещо“), целящи много повече демонстриране на загриженост и привидна обществена заинтересованост, 
отколкото заемането на ангажирана, отговорна и адекватно преценена позиция. 
Далеч не на последно място е равнището на общественото съзнание и подготовка като предпоставка за възприемане и 
избор на печеливша дългосрочна стратегия. Всяко време ражда своите подходящи представители и лидери, но 
качеството на обществената среда е предопределяща. 
Националната интелигенция продължава да бъде в дълг към своя собствен народ. Подготовката на подрастващото 
поколение и на новите кадри, вливащи се в икономиката, не е на достатъчно високо равнище, изостава също и 
познаването и разбирането на съвременните управленски структури и функции. Без активната, водеща и формираща 
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позиция на интелигентната прослойка на народа, страната ни ще продължава своя лъкатушещ път на ха-насам, ха-
нататък с подчертан акцент върху личния интерес на хаотично излъчвания управленски елит. 
 
√ БДЖ става част от Connecting Europe Express  
БДЖ се включва в инициативата Connecting Europe Express – едно от най-емблематичните събития за популяризиране на 
железопътния транспорт в Европейската година на железниците, съобщават от дружеството. 
Влакът, който ще свърже символично цяла Европа, тръгва на 2 септември от Лисабон, Португалия, като страна 
председателстваща Съвета на Европейския съюз, и ще премине през столиците на страните членки на ЕС в периода до 30 
септември. 
Connecting Europe Express има около 40 спирки по маршрута на своето пътуване, на всяка от които ще бъде организирано 
събитие с разяснителна кампания и дискусия за ползите от железопътния транспорт и какво трябва да бъде направено, 
за да се превърне в предпочитан за пътниците и бизнеса. 
В България експресът ще влезе през граничния пункт Кулата-Промахон и ще пристигне на столичната Централна гара 
късно вечерта на 15 септември. Отпътува на другия ден следобед през Искърското дефиле и по маршрута Мездра-Горна 
Оряховица до Русе, откъдето на 17 септември ще продължи пътуването си към Румъния. 
Целта на Connecting Europe Express е да демонстрира доброто сътрудничество между всички железопътни и 
инфраструктурни оператори в ЕС в обединението им за единство около идеята за популяризиране предимствата на 
железниците като привлекателен и устойчив начин за придвижване и се постави акцент върху неговия иновативен 
характер. 
Железопътният транспорт е екологичен, безопасен и енергийно-ефективен. Емисиите от въглероден диоксид, 
генерирани от него, са многократно по-ниски в сравнение с тези при другите видове транспорт. Тези предимства 
извеждат на преден план в транспортната политика приоритетното развитие на железопътния сектор. 
Темата за намаляването на вредните емисии от транспорта е все по-актуална и дискутирана на европейско ниво. През 
2019 г. ЕК представи концепцията за прилагане на т.нар. Зелена сделка, която налага сериозни мерки за ефективно 
използване на ресурсите и намаляване на замърсяването. Амбициозният план е до 2050 г. Европа да бъде екологично 
неутрална от влиянието на въглеродни емисии. Екологичният потенциал на железопътния транспорт е причината той да 
има такова централно място в политиката на ЕС за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). 
 
√ 28-годишният българин живее с родителите си и не банкира в интернет  
17% от мъжете в България на 28-годишна възраст използват интернет банкиране. По този показател (и за тази възрастова 
група) сме последни в ЕС (74%). Първи са 28-годишните датчани (100%). 
Това става ясно от новия интерактивен инструмент „Млади европейци“, създаден от Евростат. 
Всеки, който е между 16 и 29 години, може чрез него да сравни живота си с живота на други млади жени и мъже в 
държавите-членки на ЕС? 
Инструментът се състои от въпроси, подобни на викторина или анкета, засягащи четири различни аспекта от живота на 
младите хора: 

• аз и моето семейство 

• аз и моята работа 

• аз и моето свободно време и обучение 

• аз и интернет. 
Избирайки произволната възраст „28 години“, разбираме, че 74.2% от българите мъже на 28 живеят с родителите си. 
Средната стойност за ЕС е 49.6%, най-висок е процентът в Хърватия – 86.9, а най-малко са датчаните, които на 28 живеят с 
родителите си (6.1%). 
Българинът на 28 години стои добре по показателя работа. 78.4% у нас работят, средната стойност за ЕС е 77.3 на сто, 
най-добре е Малта (90.7), а на дъното е Гърция с 59.7% работещи 28-годишни мъже. 
Само 42% от българите на 28 са стажували, средно за ЕС – 50%, първи са кипърците (83%), а на последно място е Малта с 
10 на сто. 
От интерактивния инструмент става ясно, че едва 19% от българите на 28-годишна възраст кандидатстват за работа през 
интернет. В ЕС този показател е 30%, най-висок е при датчаните (59%), последни са чехите с 8 на сто. 
89% от българите на 28 години използват интернет. Средният показател за ЕС е 94 на сто, в Кипър 100%, а на „дъното“ е 
Румъния с 87% 
В същото време само 4% от 28-годишните българи използват онлайн средата за обучение, четене на книги и списания. В 
ЕС средната стйност е 26 на сто, отново Дания е първа с 51%, а последни са хърватите (3%). 
 
√ Фондът за възстановяване на ЕС не е стимул, а инструмент за трансформация на икономиките  
Текстът е от Euractiv.bg 
На фона на съмненията за прилагането на фонда за възстановяване от около 800 милиарда евро, Европейската комисия и 
експерти подчертават, че инструментът на ЕС не е подобен на приетия от САЩ спешен стимул, а инвестиционен 
инструмент в средносрочен план за трансформация на европейската икономика. 
През юли миналата година всички лидери от блока се съгласиха, че фондът за възстановяване е “историческа сделка“, 
чрез която  ЕС ще се превърне в най-големия емитент на дългови средства в евро и ще мобилизира чрез финансовите 
пазари до 800 млрд. евро до 2026 година. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html


11 

 

С емитирането на облигациите страните от ЕС ще могат да получат средства при най-благоприятните условия. Тези 
заемни средства ще трябва да бъдат погасени до 2058 година. С тези действия ЕС ще привлече инвеститори и ще засили 
международната роля на еврото. 
Но бавният процес на финализиране на всички подробности за фонда, изготвянето на националните планове за 
възстановяване и решението за заемите в националните парламенти предизвика загриженост сред инвеститорите и 
критики в националните столици.  
“Загубихме твърде много време. Китай възобнови своя растеж, САЩ процъфтяват, ЕС трябва да остане в надпреварата“, 
заяви наскоро френският финансов министър Бруно льо Мер.  
До петък (6 май) само половината от правителствата на ЕС представиха своите предложения за инвестиции и реформи за 
достъп до своята част от фондовете, въпреки че крайният срок беше 30 април. Междувременно седем държави-членки 
все още трябва да ратифицират Решението за собствените ресурси, за да могат да се заемат 800 милиарда евро на 
пазарите. 
В допълнение, европейският стимул е потиснат от администрацията на Байдън, която вече представи петия разходен 
пакет за американската икономика. 
През последните седмици институциите и финансовите министри на ЕС побързаха да изтъкнат, че сравнението с усилията 
на САЩ е несправедливо, тъй като правителствата на ЕС вече са одобрили национални мерки и европейските програми 
за социално подпомагане са по-стабилни, отколкото от другата страна на Атлантическия океан. 
“Критично е, че фокусът върху мащаба подценява размера и трансформационния характер на предоставяната 
подкрепа за икономиката на ЕС“, заяви председателят на Еврогрупата Паскал Донаху пред Financial Times през март. 
Комисарят по икономиката Паоло Джентилони подчерта, че фондът за възстановяване и по-специално основният му 
стълб, Механизмът за възстановяване и устойчивост, не са “спешни пари“, тъй като първият отговор, който дадоха 
държавите-членки, е бил много силен.  Други инструменти на ЕС, които вече са били одобрени, са схемата SURE за 
подпомагане на работниците. 
Джентилони обясни, че “тези общи пари са за растеж на качеството, затова те трябва да бъдат свързани със 
зелени и цифрови преходи и реформи“. 
Мария Демерцис, заместник-директор на мозъчен тръст, се съгласи, че фондът за възстановяване не е стимул, какъвто е 
поредния пакет, който обяви администрацията на Байдън. 
Тя се аргументира, че европейският фонд “е средносрочен инвестиционен инструмент, а не инструмент за фискална 
стабилизация и е важно да се помни, защото хората говорят за него, сякаш е обикновен стимул“. 
Възможности 
Безпрецедентният механизъм за възстановяване и устойчивост предлага три възможности в краткосрочен, средносрочен 
и дългосрочен план. 
В близко бъдеще той може да осигури ресурси, които да стимулират лидерството на Европа в зеления преход и да 
помогнат на блока да навакса в цифровата надпревара.  
Анхел Талавера, ръководител по въпросите на европейската икономика в Оксфорд Икономикс, обаче предупреди, че 
“има много несигурност за икономическото въздействие на плана за възстановяване от този вид. Ще минат много 
години, за да видим какви резултати ще донесе”, например в дигиталната трансформация. 
В средносрочен план механизмът може да представлява “морковът“ за прилагане на дълго отлагани реформи в 
държавите-членки, например за трансформиране на пазара на труда в Испания или правосъдната система в Италия. 
Европейският семестър, механизмът на ЕС за координиране на националните икономики, не осигури достатъчно стимули 
през последните години, тъй като не успя да се заяви достатъчно категорично, казаха експерти. 
В неотдавнашен документ Центърът за европейски политически изследвания подчерта, че планът за възстановяване 
“има потенциала да насочи прилагането на структурните реформи“.  
“Изплащането на средствата по плана е свързано с изпълнението на целите и етапите, определени в националните 
планове за възстановяване и устойчивост, които са определени в съответствие със структурните реформи, 
идентифицирани от специфичните за страната препоръки“, се казва в документа. 
Демерцис обаче остава скептична към прилагането на големи реформи и препоръча “да не се очаква твърде много“ от 
правителствата. Тя каза, че “акцент“ ще бъде даден на реформите, свързани със зелената и дигиталната програма, 
въпреки че ще бъдат предприети някои “първи стъпки“ в областта на труда, пенсиите и други трудни области.  
“Това  би било добре да се случи, защото е важно да останем реалисти“, добави тя. 
В дългосрочен план планът, който ще работи до 2026 г., може да се превърне в постоянен фискален инструмент, който в 
ЕС липсва, за да се справи с икономическите шокове. Европейската централна банка вече поиска тази мярка през 
септември поне за еврозоната. 
Тази стъпка ще изисква потенциално трудна промяна на договорите на ЕС и държавите-членки, които се противопоставят 
на нови фискални трансфери, включително Германия и Холандия, които настояват за временен  характер на фонда за 
възстановяване. Това ще бъде една от предстоящите политически битки, но само след като пандемията приключи и 
държавите-членки докажат, че използват добре средствата за възстановяване. 
 
√ Безконтролно глобално затопляне би коствало $23 трилиона на световната икономика  
Повишаващите се температури най-вероятно значително ще намалят световното богатство до 2050 година с 
понижаването на добивите от реколти, разпространението на болести и повишаващите се нива на океаните. За това 
предупреждава една от големите застрахователни компании, като подчертава за последствията, ако светът не намали 
използването на твърди горива, пише „Ню Йорк Таймс“. 
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Според доклада на Swiss Re ефектите от климатичните промени се очаква да намалят между 11 и 14% глобалния 
икономически растеж до 2050, в сравнение с нивата, каквито биха били те, без промени в климата. В цифрово изражение 
това са 23 трилиона долара свиване на световната икономика заради климатичните промени. 
Някои нации в Азия могат да имат една-трета по-малък БВП в този случай, прогнозират от компанията. „Анализите ни 
показват потенциалните разходи, с които икономиките ще трябва да се сблъскат, ако правителствата не успеят 
да действат по-решително по отношение на климата“, заявява Патрик Санер, който е начело на глобалните 
макроикономически прогнози в структурана на Swiss Re. 
Прогнозите станаха факт преди виртуалната среща на високо равнище по въпросите за климата, чиито домакин бе 
американският президент Джо Байдън, който подкани страните да са по-активни в намаляването на емисиите от 
парникови газове. Байдън по-късно обеща да намали емисиите на САЩ наполовина до 2030. 
От новия доклад става ясно какъв е залогът в тези преговори. 
“Коригираме модела си на ценообразуване за опасности, при които има доказана пряка връзка с глобалното 
затопляне, като например горещи вълни, горски пожари, суши и проливни дъждове  “, уточнява Джером Жан Хегели, 
главен икономист на Swiss Re. 
Според Хегели прогнозите могат също така да повлияят върху инвестициите на Swiss Re и други застрахователни 
компании, които колективно управляват около 30 трилиона долара в активи. 
Ако страните все пак успеят да задържат покачването на средните световни температури до по-малко от два градуса по 
Целзий над пред-индустриалните нива – което е целта, поставена от Парижкото споразумение през 2015, 
икономическите загуби до средата на века ще са минимални според Swiss Re. Компанията анализира, че повечето 
световни икономики ще бъдат свити с не-повече от 5%, отколкото в противния случай. 
Сегашните емисии обаче са далеч по-високи от тези цели. Глобалните температури най-вероятно ще се повишат с поне 
2,6 градуса по Целзий до 2050 според настоящото движение на данните, докладват от Swiss Re. 
Ако това се случи, икономиката на САЩ ще се свие с поне 7% в сравнение със свят, в който няма промени в климата, 
изчислява докладът. Други богати страни като Канада, Великобритания и Франция могат да загубят между 6 и 10% от 
потенциалния си икономически добив. 
За по-бедните страни, които са по-податливи на повишаващите се температури, но имат по-малка възможност да 
отговорят с адаптиране на своята инфраструктура и икономика, последствията биха били много по-тежки. Дори ако 
повишението на температурата се задържи до два градуса по Целзий, Малайзия, Филипините и Тайланд биха 
регистрирали 20% спад на растежа си до 2050, изчисляват от Swiss Re. При 2,6 градуса, всяка страна би имала с 1/3 по-
малък БВП. 
И това не е най-лошият сценарий. От Swiss Re също така са моделирали икономическото въздействие на повишение на 
температурите с 3,2 градуса до 2050, което те описват като „най-тежкият случай за повишение в температурата. Ако това 
се случи, икономиките на Малайзия, Филипините и Тайланд биха се сринали с 50%, на Индонезия с 40%, а тази на Индия 
с 35%. 
Все повече застрахователните компании на практика се сблъскват с последствията от промените в климата, които вече 
имат ефект върху места с висок риск. 
Правителството на САЩ въведе нова структура за ценообразуване, обхващаща застраховка при наводнения, което ще 
означава по-високи цени за жилищата в региони с висок риск от наводнения. В Калифорния, собствениците на къщи в 
региони, изложени на опасност от пожари имат все повече проблеми с намирането на застраховател, което кара 
държавните служители да се намесят. Очаква се администрацията на Байдън да разпореди застрахователните 
регулатори да оценят рисковете, свързани с климата, пред които са изправени компаниите им. 
През последните 40 години САЩ са преживели почти 300 бедствия, свързани с времето и климата, всяко от които е 
причинило загуби на стойност над 1 милиард долара, отбелязва Доналд Грифин, вицепрезидент на Американската 
асоциация за застраховка на собственост, която представлява застрахователните компании. Само през миналата година е 
имало 22 такива катастрофи. 
Ако климатичните промени продължат със същата сила, казва той, цената на застрахователния риск ще стане прекалено 
висока в регионите, изложени на най-голяма опасност. „Не можем просто да продължим да възстановяваме тези 
региони по същия начин“, подчертава, като по думите му това ще направи застрахователния продукт по-малко достъпен. 
 
Investor.bg 
 
√ ЕК призова София и Скопие да решат проблемите си 
Северна Македония и Албания са готови да продължат напред в преговорния процес за членство в ЕС 
Проучване на Националната агенция за професионално обучение и образование показва, че всеки трети обучаван 
Насърчаваме България и Северна Македония да изгладят проблемите помежду си, за да може Скопие да започне 
преговорите си за членство в ЕС. Това коментира говорителят на ЕК Ерик Мамер по време на обедния брифинг на 
институцията в Брюксел. 
Северна Македония изпълнява изискванията и може да бъде даден старт на преговорите за присъединяване към 
общността, стана ясно още по време на брифинга. 
Позицията на България по темата е, че членството на страните от Западните Балкани е от ключово значение за 
развитието на ЕС. Това беше и един от приоритетите на българското председателство на Европейския съвет преди 
няколко години. 
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България обаче настоява Северна Македония да прекрати речта на омразата срещу нея, както и медийните и обществени 
кампании за стигматизиране на хората, които са запазили българското си самосъзнание, независимо от натиска и 
репресиите в тоталитарното минало. 
Фалшификацията на исторически извори и литературни произведения също следва да бъде преустановена, а текстовете 
на учебници, пояснителни бележки на исторически паметници, както и на официалните страници на научни, 
образователни и културни институции, да са в съответствие с оригиналните източници и историческата истина, държи 
България. 
Дълго време пътят на Северна Македония към ЕС беше блокиран от спор с Гърция за името, който беше решен преди 
няколко години. 
Европейският съвет ще реши дали да бъдат разделени Албания и Северна Македония в процедурата по преговорите за 
членство в общността, ако спорът между София и Скопие не бъде изгладен, допълниха още от ЕК. "Позицията на ЕК е, че 
и двете държави са направили необходимото, за да продължат напред", каза говорителят на ЕК Ана Писонеро, 
отговаряща за въпросите на разширяването, международното сътрудничество и развитието. 
По-рано през деня председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен се срещна с премиера на Северна Македония Зоран Заев. 
Двамата са обсъдили редица теми, сред които пандемията от коронавируса, доставката на ваксини срещу заболяването 
от ЕС и страни членки, както и финансирането на инфраструктурни проекти в Северна Македония, включително газови 
коридори и жп проекти и зелени централи. 
 
√ Петър Чобанов: В бюджета няма резерви 
Машините от предните избори не са платени изцяло, а за закупуването на нови ще трябват още средства, 
предупреди икономистът 
Няма резерви в бюджета и това ще бъде установено от служебния кабинет. Това прогнозира в ефира на БНТ доц. Петър 
Чобанов, директор на Института по икономика и политики към УНСС и бивш финансов министър. 
Той коментира твърдението на ГЕРБ, че в края на управлението им бюджетът е без дефицит и дори с малък излишък. 
Икономистът обърна внимание, че това може да е така чисто технически, но само към определена дата. 
Той обясни, че 3,5 млрд. лева са изхарчени повече за първите четири месеца на годината. Доказателство за това Чобанов 
видя в последните харчове за борба с коронавируса, които са били взети чрез преразпределение на средствата за БНТ, 
БНР и министерства. 
Икономистът се обяви против подобна практика и посочи, че до момента бюджетът върви твърдо с повече разходи, но 
всичко, което има като резерви, най-вероятно вече е изхарчено. 
„Този инструмент се използва тогава, когато няма никакви резерви в бюджета и се прави преразпределение“, каза Петър 
Чобанов и посочи аргументи за това. 
„Истината е, че трябваше да има актуализация на бюджета и това беше по-отговорното поведение“, категоричен е 
бившият финансов министър и риторично запита: Когато трябва да се извадят нови пари за избори, откъде ще дойдат? 
По думите му бюджетът не издържа вече и е трябвало да има спешна актуализация и да се вземе дълг. 
Чобанов подчерта, че всеки извънреден разход, който възникне, много трудно ще бъде посрещнат, ако няма резерви и 
таван на разходите. 
"Нуждите от дълг нарастват", изтъкна той и допълни, че когато се прибягва до резервите на министерства, значи 
бюджетът не е бил добре организиран. "Истината е, че трябваше да има актуализация и това беше по-отговорното 
поведение." 
Той потвърди, че една от функциите и възможностите на служебния кабинет е да преразпредели средствата от едно 
направление в друго. "Няма как да бъде променен обаче съществуващият бюджет, няма как да се запише допълнителен 
резерв - това са сериозните ограничения, пред които е изправен служебният кабинет“, категоричен е Чобанов. 
Той напомни, че дори машините от предните избори не са платени изцяло, а за закупуването на нови ще трябва да се 
предвидят още средства. Затова бившият финансов министър съветва винаги да се държат под око рисковете. 
Директорът на Института по икономика и политики към УНСС отбеляза, че при парламент, който не може да излъчи 
правителство, страната се намира в криза. 
Чобанов определи краткия живот на 45-ото Народно събрание с ярки прояви на популизъм, невъзможност да се състави 
кабинет и с промяна на Изборния кодекс. Той смята, че ДПС са били на мястото си като отговорна парламентарна сила, 
"показала как се прави парламентаризъм". 
Бившият финансов министър се надява на следващите избори да се състави експертен кабинет, който да реши 
сериозните промени. Той очаква екипът на президента да подходи сериозно към съставянето на служебния кабинет, 
като покаже, че може да се управлява по различен начин. 
Икономистът препоръчва на служебния финансов министър да оцени бързо какво е финансовото състояние на 
държавата, за да има реалистични очаквания какво може да се свърши в следващите няколко месеца. 
 
√ Пандемията свива разходите и увеличава спестяванията в ЕС 
Данните на Евростат показват и лек ръст на разполагаемия доход на европейските домакинства в края на 2020 г.  
През четвъртото тримесечие на 2020 година нормата на спестяване на европейските домакинства се увеличава с 6,6 пр. 
пункта на годишна база, показват данните на Евростат. Основата причина за този ръст са свитите разходи, посочват от 
статистическата служба на общността. 
Като цяло разходите на домакинствата в ЕС намаляват със 7% на годишна база, а разполагаемият доход се повишава с 0,6 
на сто. 
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Източник: Евростат 
 
Най-съществено увеличение на нормата на спестяване се наблюдава в Словения - ръст от почти 21 пункта, като 
индивидуалното потребление в страната намалява с 15,4%. В Белгия нормата на спестяване се повишава с 11,3 пункта, а в 
Австрия - с 10,9 пункта. 
Единствено спад на нормата на спестяване има в Дания - с 2,7 пункта на годишна база. Страната е единствената, която 
отчита ръст на индивидуалното потребление (от 0,2 на сто). 
Данните на Евростат показват още, че в повечето държави има ръст на разполагаемия доход (с 0,6%). До голяма степен 
това се дължи на социалната подкрепа, отпускана в месеците на пандемията от коронавируса. Най-голям ръст на 
разполагаемия доход има в Словения (9,8%) и Ирландия (6,8%). На обратния полюс са Испания (-3,4%), Дания (-2,6%) и 
Италия (-2,4%). 
От Евростат отбелязват, че все още нямат данни от всички европейски държави за състоянието на доходите, разходите и 
спестяванията на домакинствата. В публикацията няма информация и за България. 
 
√ Жозеп Борел: ЕС не иска изостряне на отношенията с Русия 
Блокът изрази подкрепата си за България и Чехия, но страните са съгласни, че не е нужна допълнителна ескалация 
на конфликта 
Държавите от Европейския съюз (ЕС) подкрепят твърдо Чехия, но не се стремят към по-нататъшно изостряне на 
отношенията с Русия, заяви върховният представител на блока по външна политика и сигурност Жозеп Борел, пише 
БГНЕС. 
„Всички страни от Европейския съюз смятат, че не е необходимо да се изострят отношенията с Русия след 
дипломатическите скандали с Чехия и България”, каза той по време на пресконференцията след края на заседанието на 
външните министри от ЕС. 
Потвърдихме нашата силна подкрепа за Чехия и България, но всички страни са съгласни, че не е необходимо да 
продължава ескалацията на напрежението с Русия, заяви Борел в отговор на въпрос дали ЕС възнамерява да изпълни 
молбата на Чехия и да изгони колективно руски дипломати. 
Според него, трябва да се изчака срещата на върха на ЕС на 25 май, на която ще бъдат обсъдени отношенията с Русия. 
Засега в дневния ред няма намерения да се продължава ескалацията с експулсирането на дипломати. 
 
Мениджър 
 
√ НАП също започна проверка по изслушванията в комисията на Мая Манолова  
Националната агенция за приходите проверява оповестените данни по време на заседанията на парламентарната 
комисия за ревизии, съобщиха от ведомството. 
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В зависимост от резултатите от проверките е възможно да се стигне до ревизия, подчертават още от приходната агенция. 
Вчера от прокуратурата също обявиха, че е започнала проверка на твърденията, изнесени от бизнесмените Светослав 
Илчовски и Иван Ангелов пред парламентарната комисия за ревизия на управлението в последните 10 години. Пред БТА 
говорителят на главния прокурор Сийка Милева уточни, че действията на държавното обвинение са започнали преди 
няколко дни. 
При първото си явяване в парламентарната комисия Светослав Илчовски излезе с твърдения, че бил свидетел на 
подаряване на кюлче злато на Бойко Борисов от бизнесмени, както и че знае коя е "Мата Хари", заснела видеоклипа от 
спалнята на премиера в оставка като дори я назова поименно. След това промени тази информация и отрече да е виждал 
на живо подаряване на кюлчета, а също и от информацията за жената, заснела клипа от спалнята на Борисов. Илчовски 
твърди още, че е принуждаван да плаща на властта отчисления от своя оборот и да сключва фиктивни сделки в интерес 
на собственика на фирма "Градус" Иван Ангелов. Той от своя страна заяви пред комисията, че е получавал съдействие от 
Борисов за потвърждаване на достоверността на ветеринарна сертификация на продукция на компанията пред турските 
власти. 
Междувременно комисията на Мая Манолова започна заседание и днес, с първа точка изслушване на на министъра на 
регионалното развитие  в оставка Петя Аврамова по отношение на държавното предприятие "Автомагистрали" ЕАД. 
Преди това председателката Манолова съобщи, че всички документи – сигнали и доклади, получени ог комисията до 
петък,миналата седмица, вече са изпратени до контролните органи: АДФИ, прокуратурата, КЗК, съответните 
министерства. Сигнали продължават да постъпват и днес, добави тя. Малко след началото на заседанието  стана ясно, че 
„Булгартрансгаз“ не е изпратил обещания договор за „Турски поток“, а ББР е изпратил няколко странички обща 
информация. Депутатите предложиха Мая Манолова да съобщи това на служебните министри.   
 
√ КФН разреши на „Еврохолд“ да продаде акции за близо 200 млн. лв.  
Комисията за финансов надзор е одобрила проспекта на „Еврохолд България“ да пласира акции на обща стойност от 
197,5 млн. лв. 
Както компанията по-рано обяви, тя ще се стреми да събере от БФБ 100 млн. евро, за да финансира сделката по 
придобиване на бизнеса на електроразпределителното дружество ЧЕЗ в България. 
„Емисията е в размер до 79 010 240 броя безналични, поименни, непривилегировани акции, с право на глас, с номинална 
стойност 1 лев и емисионна стойност 2,50 лева всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството“, се казва 
в съобщението на КФН. Емисията ще се счита за успешна, ако бъдат записани поне 40% от  новите акции.   
По-рано „Еврохолд“ обяви, че е назначил германското дъщерно дружество на американската инвестиционна банка 
JPMorgan да управлява структурирането на дълговото финансиране по сделката. 
Българският финансов холдинг получи одобрение за сделката от Комисията за защита на конкуренцията през октомври 
миналата година, след като първоначално му бе отказано. 
 
√ Търговията в България за първи път със силен ръст от началото на пандемията  
Оборотите в търговията на дребно в България регистрираха растеж на годишна база за първи път от началото на 
пандемията. 
Това показват данните на НСИ към края на месец март 2021 г., когато се регистрира 17, 3% растеж спрямо оборотите за 
същия месец на миналата година. 
Преди това от март 2020 г. българската търговия записа 12 поредни месеца на спад. Този спад беше най-голям през 
месеците април и май 2020 г., когато надхвърли 20% в сравнение със съответния месец на предходната година. 
Това представяне беше много по-негативно в сравнение с другите европейски държави, където търговията се върна към 
растеж много по-рано – още през юни и юли месец на миналата година. 
Най-голямо е повишението в оборотите при нехранителните стоки, като текстил, облекло и обувки. Обяснението тук е, че 
бяха сред стоките, от които хората най-много се лишиха при обявяването на глобалната пандемия през март 2020 г., 
когато неяснотата доведе до драстично понижение на потреблението. 
Сега се бележи ръст на тези стоки от 131% на годишна база. 
При търговията с компютърна и комуникационна техника ръстът е от почти 71 на сто. В търговията чрез поръчки по 
пощата, телефона или интернет повишението е в рамките на 45%. 
Спад има в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия от 2,3%. 
Спрямо предходния месец февруари оборотът в търговията на дребно (без автомобили) се повишава с 0,8%. Сред най-
големите регистрирани ръстове се нарежда търговията с фармацевтични продукти и медицински стоки (7,4%), както и 
търговията чрез поръчки по пощата, телефона или интернет, където ръстът е от 9,3%. 
На месечна база търговията с текстил, облекло и обувки намалява с 11%, а с компютърна и комуникационна техника - с 
4,5%. 
 
√ СЕМ преизбра Бетина Жотева за шеф  
С четири гласа „за“ и един „въздържал се“ Съветът за електронни медии отново избра Бетина Жотева за свой 
председател. Мандатът ѝ е една година. Преди година Бетина Жотева 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 

https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-29-04-2021-g--10350.html
https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-29-04-2021-g--10350.html
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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. 
Освен това СЕМ реши да изпрати писмо до Европейската комисия заради проблема с намалените бюджети на 
обществените медии, както и на самия регулаторен орган, предаде БНР.  Медийният регулатор за пореден път ще 
постави въпроса за необходимостта от реформа във финансирането на обществените медии. 
Вицепремиерът в оставка Томислав Дончев пое ангажимент в интервю за Националното радио да даде яснота за 
решението на кабинета в оставка два пъти да намали субсидията на БНР с близо 1 милион лева. 
 
√ Гърция се подготвя за началото на туристическия сезон тази събота  
Гърция завършва последните етапи на подготовката си за официалното откриване на туристическия сезон в страната на 
15 май, събота, пише електронното издание на вестник Kathimerini.  
Плажовете, управлявани от частни концесии, бяха отворени в събота, седмица по-рано от първоначално планираното, 
така че правителството може да прецени ефекта от отварянето върху хората.  
Правителството иска да интегрира така наречения Зелен паспорт, притежаван от посетителите, във формуляра за 
локация на пътници (PFL), който бъдещите посетители попълват 48 часа преди пристигането. При попълване на 
формуляра, в допълнение към летището, от което заминават, тяхната дестинация и продължителност на престоя им, 
посетителите ще добавят данните от своя Green Pass, което включва информация дали са били ваксинирани, 
разболявали ли са се от коронавирус поне 20 дни преди пристигането и дали са тествали отрицателно при PCR или 
антигенен тест. Зеленият пропуск влиза в сила от 1 юни, а гръцките власти искат да рационализират процеса на проверка 
на сертификата и да избегнат задръстванията на летищата или граничните пунктове. Ще бъдат предприети и стъпки, за да 
се гарантира валидността на зелените пропуски, пише изданието, цитирано от Агенция "Фокус".  
В програмата Green Pass участват посетители от следните страни: Франция, Малта, Исландия, Нидерландия, Швеция, 
Естония, Латвия, Литва, Хърватия, България, Гърция, Словения, Германия, Чехия, Румъния, Кипър, Испания, Италия, 
Полша, Португалия, Дания, Унгария, Люксембург, Финландия, Белгия, Ирландия, Словакия, Лихтенщайн и Норвегия. 
Освен тези държави, Гърция ще приема и посетители от Китай и Русия и ваксинираните с китайската и руската ваксини, в 
допълнение към четирите ваксини, използвани в страната и западния свят (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna и 
Pfizer).  
Успешното управление на Зеления паспорт е само една от целите на правителството в навечерието на туристическия 
сезон. Както заявиха официални лица пред Kathimerini, важно е всяка дейност, която се отваря, да не се спира отново; 
възможно най-скоро да бъдат открити новите случаи на коронавирус; да се избягва създаването на тълпи; да се ускорят 
още повече ваксинациите и най-уязвимите групи да иматстаден имунитет; и чрез ваксинации да се гарантира, че 
островите, където се насочват по-голямата част от туристите и където има недостиг на болници и първична помощ, са 
безопасни места.  
Правителството си е поставило за цел 4,5 милиона напълно ваксинирани лица до края на юни, преди пика на 
туристическия сезон. Пристигането на 1,2 милиона ваксини Johnson & Johnson ще бъде решаващо за ускоряване на 
програмата за ваксинация, тъй като те изискват само една доза.  
Длъжностните лица също са нащрек за възможността някои страни на произход да наложат няколко дни карантина на 
жителите, които се връщат от почивката си в Гърция. Това би било огромен удар за туризма, който представлява около 
една пета от икономиката на страната. 
 
√ Холандия отпуска огромни субсидии за проект за съхранение на въглерод  
Холандското правителство предостави около 2 милиарда евро (2,4 милиарда долара) субсидии на консорциум, 
включващ петролните компании Royal Dutch Shell и ExxonMobil за проект за улавяне и съхранение на въглерод (CCS), 
предава Ройтерс. 
Shell и Exxon поискаха субсидиите през януари, заедно с доставчиците на индустриален газ Air Liquide and Air Products за 
проект, който има за цел да уловя CO2, отделен от фабрики и рафинерии в пристанищната зона на Ротердам, и да го 
съхранява в празни холандски газови находища в Северно море.  
На участващите компании е казано, че техните заявления ще бъдат одобрени, обясни говорителят на пристанището пред 
Ройтерс, потвърждавайки публикуваното по-рано съобщение на холандската обществена телевизия NOS. Това премахва 
най-важното препятствие за проекта, който трябва да започне да функционира през 2024 г. и се очаква да намали 
емисиите в индустриалния клъстер около най-голямото морско пристанище в Европа с около 10%. 
Говорителят на икономическото министерство Дион Хуйдекопер отказа да коментира докладите в неделя вечерта. По 
думите му, подробности за субсидиите ще бъдат оповестени публично, след като бъдат взети решения по всички 
заявления за тази година. 
Правителството заяви, че ще предостави общо 5 милиарда евро субсидии през 2021 г. за технологии, които ще му 
помогнат да постигне своите климатични цели. Субсидиите за CCS имат за цел да компенсират компаниите за 
допълнителните разходи за улавяне на парниковите газове, вместо да ги отделят, а пристанището ще осигури 
необходимата инфраструктура за транспортиране на въглеродния диоксид до празните офшорни газови находища. 

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/dutch-govt-grants-24-bln-subsidies-huge-carbon-storage-project-2021-05-09/
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Холандия, където се намират много големи индустрии и основното морско пристанище в Европа, е сред страните с най-
високи емисии на парникови газове на глава от населението в Европа. Целта й е до 2030 г. да намали емисиите с 55% 
спрямо нивата от 1990 г. През миналата година емисиите са намалели с 24,5% спрямо нивата от 1990 г.  
 
√ Г-7 трябва да инвестира по $1 трилион годишно до 2030 г. в икономическото възстановяване  
Страните от Г-7 трябва да инвестират 1 трилион долара годишно до 2030 година, за да осигурят силно и устойчиво 
икономическо възстановяване от пандемията. Това се посочва в доклад, поръчан от премиера на Великобритания Борис 
Джонсън, предава Ройтерс.  
В основата на предложената визия за икономически отговор на пандемията е координирана глобална програма за 
инвестиции за възстановяване, преструктуриране и трансформация, която може да повиши всички форми на капитал - 
физически, човешки и социален. Това твърди в доклада Никълъс Стърн, професор по икономика в Лондонското училище 
по икономика и политически науки.  
Макар че по-голямата част от инвестициите ще са в частния сектор, държавните инвестиции трябва да изиграят ключова 
роля в ранния период, най-вече за устойчива инфраструктура, допълва той.  
Очаква се президентът на САЩ Джо Байдън да се присъедини към другите лидери на срещата на върха на Г-7 в Корнуол, 
Южна Англия, която ще се проведе от 11 до 13 юни, предава БТА. 
 
√ Партията на Меркел регистрира исторически най-ниска електорална подкрепа  
Управляващата коалиция между Християндемократите и Християнсоциалния съюз на германския канцлер Ангела 
Меркел регистрира исторически най-ниските нива на подкрепа, съобщи местното издание „Бил дам Зонтаг“, като цитира 
данни на социологическия институт „Кантар“. 
Според близо 2000 германски граждани, участвали в проучването, ХДС и ХСС, които в момента са най-голямата партия в 
Бундестага с 245 депутата от общо 709, печелят през миналата седмица подкрепата на едва 24% от анкетираните. 
За сравнение Зелената партия, която в момента има едва 67 депутата от общо 709 в германския Бундестаг, е най-
предпочитаната партия на германския избирател, като печели подкрепата на 26% от анкетираните. На трето място с 16% 
е Социал-демократическата партия, която към момента е част от управляващата коалиция и има 152 депутата. 
Предстоящите парламентарни избори в Германия ще се проведат на 26 септември. 
Основните партии вече посочиха кои личности издигат като кандидати за канцлер – обединението между ХДС и ХСС 
гласуваха доверие на Армин Лашен, председател на ХДС. Социалдемократите избраха настоящият министър на 
финансите – Олаф Шолц. Единствено Зелените посочиха жена за този пост – Анналена Бербок. 
„Що се отнася до управляващи коалиции – в Германия нищо не е невъзможно. Зелените не само ще решат кой ще 
управлява, но е много вероятно да изберат канцлер на страната“, коментира Щефан Шнайдер от Дойче Банк, цитиран от 
Си Ен Би Си. Единствено крайно дясната Алтернатива за Германия няма никакви опции да влезе в управлението, тъй като 
нито една партия не иска да се коалира с нея. В момента тази партия няма представители в парламента, но някои 
проучвания й дават около 10% вот. 
 
√ Еврото се стабилизира над прага от 1,21 долара 
Курсът на еврото се стабилизира над прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2145 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2069 долара.  
 
√ Европейските пазари задържаха рекордно високите си нива  
Европейските борси се движеха с минимални отклонения по време на търговията вчера. Те задържат рекордно високите 
нива, които бяха отбелязани в края на миналата седмица.         
Германският DAX отбеляза спад от 0,2%. 
Британският FTSE регистрира минимален ръст от 0,1%. 
Френският CAC 40 се понижи с 0,25%. 
Паневропейският Eurostoxx600 също регистрира минимално понижение от 0,03%. 
Според Ройтерс тези резултати се дължат на очакваното икономическо възстановяване и увеличаването на сключените 
сделки. 
В Англия се очакваше по-късно вчера премиерът Борис Джонсън да обяви плана за допълнителното отпадане на някои от 
противоепидемичните мерки. Великобритания има над 60 поставени ваксини на 100 души население и предния ден 
регистрира само 2 смъртни случая след COVID. 
Германската фармацевтична компания BionTech отбеляза ръст на цената на акцията си с 10% на борсата във Франкфурт, 
след като стана ясно, че ще строи нов производствен център в Сингапур. 
Акциите на френската банка „Сосиете Женерал“ поскъпнаха с 3%, след като стана ясно, че ще свие експозициите си към 
глобалните пазари и ще се фокусира повече над консултирането и финансирането при сделки. 
 
Cross.bg 
 
√ Генерал повежда служебния кабинет 
Секретарят по сигурността и отбраната на президента Румен Радев - ген. Стефан Янев ще поеме от 11 май управлението 
на държавата в качеството си на служебен премиер, за какъвто ще бъде назначен с указа на държавния глава, 
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твърди „БАНКЕРЪ". 61-годишният военен е бивш вицепремиер и министър на отбраната в служебния кабинет на проф. 
Огнян Герджиков. 
Очевидно Радев ще разчита на част от предишните си служебни министри, като им и съвсем нови лица. 
Един от тримата вицепремиери на ген. Янев ще бъде бившият щеф на Националната следствена служба и ексдепутат от 
БСП Бойко Рашков, който ще е и вътрешен министър. В периода 2008-2009 г. той е бил заместник-министър на 
правосъдието, беше член и на ВСС. През 2013 г. Народното събрание го избра за председател на Националното бюро за 
контрол на специалните разузнавателни средства. Бойко Рашков е доцент д-р по наказателен процес и ръководи Катедра 
„Наказателноправни науки" в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. В момента е 
член на правния съвет на президента. 
Атанас Пеканов ще отговаря за Националния план за възстановяване и устойчивост, който трябваше до 30 април да бъде 
внесен в Европейската комисия и който се нуждае от солидна доработка и промени. Пеканов е икономист от 
Австрийския Институт за Икономически Изследвания (WIFO) и докторант във Виенския икономически университет 
(Wirtschaftsuniversit?t Wien). Член е на Съвета за икономическо и социално развитие към Президента на Република 
България. Работил е в Европейската централна банка и Института за ново икономическо мислене (INET). Завършил е 
бакалавърска степен по икономика във Виенския икономически университет и магистратура по икономика в University 
College London. 
Ключовият пост на финансовия министър ще бъде зает от Асен Василев, който бе министър на икономиката, енергетиката 
и туризма в служебното правителство на Марин Райков през 2013 г., назначено от тогавашния президент Росен 
Плевнелиев. 
Министерството на правосъдието ще бъде поето от социалиста, дългогодишен депутат от левицата и университетски 
преподавател Янаки Стоилов. Той е поканен в служебното правителство в лично качество и назначението му не е 
обсъждано с лидера на БСП Корнелия Нинова.  
Скулпторът проф. Велислав Минеков, станал известен като един от „Отровното трио" по време на антиправителствените 
протести миналото лято, е приел поканата да стане служебен министър на културата.  
Министерството на труда и социалната политика ще бъде поето от Гълъб Донев, който заемаше поста и в кабинета на 
проф. Огнян Герджиков. 
Министър на туризма ще бъде доц. Стела Балтова, която заемаше същия пост и в служебния кабинет „Герджиков". В 
периода 2002-2005 г. тя е била на дипломатическа работа като икономически съветник, ръководител на Службата по 
търговско-икономически въпроси в Копенхаген, Дания. По-късно работи в дирекция "Външноикономическа политика" на 
Министерство на икономиката и енергетиката. През 2007-2009 г. е заместник-председател на Държавна Агенция по 
туризъм. Координатор е на Средносрочна рамкова инвестиционна програма 2008- BG161PO001/3.3-01/2008 по ОПРР 
(2008-2009). Ръководи проекти в областта на националния маркетинг (2008-2011). Стела Балтова е доцент по икономика 
на бизнес услугите. Преподава в магистърските програмите „Управление на туризма" и „Предприемачество и иновации" 
на Международното висше бизнес училище - Ботевград. Директор е на Центъра за продължаващо обучение в МВБУ. 
За външен министър президентът Радев е поканил Светлан Стоев, дипломат от кариерата, който в момента е посланик и 
трябва да се завърне в България, за да заеме поста. 
Земеделски министър ще е проф. Христо Бозуков. Той заемаше съшия пост в служебното правителство на Огнян 
Герджиков. 
Образованието и науката ще се поемат от Николай Денков. Той е физикохимик и университетски преподавател, 
професор в Софийския университет и доктор на химическите науки. От 27 януари 2017 до 4 май 2017 г. е министър на 
образованието и науката в служебното правителство на Герджиков. 
Експертът Асен Личев ще поеме Министерството на околната среда и водите. Той е дългогодишен директор в дирекция 
„Управление на водите" в МОСВ. Работил е във ведомството от 1992 г. до февруари 2017 година, когато се пенсионира. 
Останалите министерски постове ще се заемат от експерти, които не са известни на широката общественост, но са добре 
познати в своите професинални среди. 
 
√ Русия отхвърля искане на Чехия за компенсация за взривовете във Върбетица  
Русия отхвърли искането на Чехия да изплати компенсация за взривените преди 7 години оръжейни складове във 
Върбетице. Прага обяви, че за инцидентите отговорност носят руските специални служби.  
Председателят на комисията по международни отношения на Държавната дума Леонид Слуцки нарече претенциите за 
обезщетение за взривовете като абсурдни и отбеляза, че Прага би трябвало да пренасочи подобни искания към 
"вашингтонските покровители, които стоят зад организацията на тази провокация". 
Претенциите на Чешката република са възмутителни по отношение на правните стандарти, декларирани в самия 
Европейски съюз, заяви членът на комисията по международни въпроси на Съвета на федерацията Сергей Цеков пред 
RT. 
"Това е възмутително от гледна точка на стандартите, за които се говори в Чешката република, в Европа, че е възможно 
да се накаже човек или юридическа организация само за доказани престъпления. В този случай, без да доказват нищо и 
да обвиняват Русия за случилото се в складовете във Врбетица, те вече са решили да предявят финансови искове срещу 
Русия", каза сенаторът. 
Той бе категоричен, че искът на Чехия няма перспектива в рамките на международните съдилища. 
"Абсолютно съм убеден, че Русия няма да плати нищо и съм много уверен, че Чешката република няма да има 
възможност да докаже, че Русия е замесена в трагедията, случила се в този склад", добави Цеков. 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/general-povejda-slujebniia-kabinet
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Вчера чешката телевизия, позовавайки се на вицепремиера и министър на финансите Алена Шилерова, съобщи, че 
Чешката република възнамерява да поиска от Русия поне 1 милиард крони (приблизително 39 милиона евро) като 
компенсация за материалните щети, причинени от експлозиите на боеприпаси през 2014 г. в складовете в с. Върбетице. 
Тази сума включва както разходите за унищожения склад, така и работата по елиминиране на невзривени боеприпаси, 
както и обезщетение за семействата на загиналите при експлозиите. 
Фактът, че Министерството на финансите на Чешката република подготвя дело, с което се иска обезщетение за 
материални щети, беше обявен на 20 април от министър-председателя на републиката Андрей Бабиш, говорейки пред 
депутатите от долната камара на парламента на републиката. Чешката република може официално да поиска плащане от 
Руската федерация през следващите седмици или месеци. 
На 17 април Чехия изгони 18 руски дипломати по подозрение, че работят за руските специални служби, за които се 
твърди, че са участвали в експлозиите във Върбетица през 2014 г. В допълнение Чехия обяви руснаците Александър 
Петров и Руслан Боширов в списъка за издирване: твърди се, че са били на мястото на експлозия в склад във Врбетица 
през октомври 2014 г. В отговор Русия обяви 20 служители на чешкото посолство за персона нон грата, наричайки 
обвиненията на Прага абсурдни. 
По-рано днес върховният представител на ЕС по външната политика и политиката на сигурност Жозеп Борел заяви за 
нежеланието на всички страни членки на ЕС да влошат отношенията с Русия. Както уточнява РИА Новости, според него 
европейските държави са солидарни с Чехия, но това не означава напрежение във взаимодействието с Русия. По-рано 
политикът изрази своята оценка на ситуацията в Русия, сано отбеляза, че "тя не се подобрява". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Мая опита да опраши за 14 часа държавата на Бойко, на финала плъзна слух и за арест на важен човек; 
в. Монитор - Един от три хотела затворен през лятото; 
в. Телеграф - Владо Каролев в медикаментозна кома; 
в. Труд - Партиите за бой се стягат; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Борисов понижава Фандъкова и Николов, вдига Дончев за свой заместник в ГЕРБ; 
в. 24 часа - Вдигат Жан Виденов за водач на лявата листа, той прави нова партия; 
в. 24 часа - Каската на Каролев изхвърчала на 30 метра, спасителите първо видели нея; 
в. 24 часа - Великден спря спада на приетите в болница с CОVID; 
в. 24 часа - Байдън иска по-близко сътрудничество с България; 
в. Монитор - Само 2 от 140 проверени строежа по морето спрени; 
в. Монитор - Апелативният спецсъд затрупан с над 3000 тома срещу мафията; 
в. Монитор - Билети за 30 и 60 минути в рейса в София; 
в. Монитор - Пътна полиция погва за скорост, дрога и алкохол ТИР-ове и автобуси; 
в. Телеграф - Джипита отказват РНК ваксина след Астра Зенека; 
в. Телеграф - От първите 17 000 пенсионерки: Само 3400 с втора пенсия до живот; 
в. Труд - Позиция на "Градус" АД по повод твърденията на Светослав Илчовски: Откровени манипулации ощетиха 
инвеститорите; 
в. Труд - Ритейл парковете са все по-популярни; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Ивайло Калфин: Липсват лидери, който търсят съгласие за страната без партийни претенции; 
в. Монитор - Димитрина Горанова, председател на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенти: 
Туроператори все още дължат милиони за провалени почивки; 
в. Телеграф - Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма: Плажът пълен през юли и август; 
в. Труд - Ген.-полк. Цветан Тотомиров, бивш началник на Генщаба, пред "Труд": Няма ли вражеска заплаха, армията е в 
опасност; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как ГЕРБ може да отвее душманите си на 11 юли; 
в. Монитор - Не тъгувай, бели братко; 
В. Телеграф - Периодът на атеизма бе мъченически за АТЦ; 
в. Труд - Коментар: Не убивайте вестоносеца!; 
в. Труд - Ендшпил за въглищната енергетика в България. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 май 
София 

- От 11.00 ч. в зала „Изток" на Народното събрание председателят парламента Ива Митева ще представи 
обновения интернет портал на институцията. 

- От 11.00 ч. вицепрезидентът Илияна Йотова ще положи цветя на паметника на светите братя Кирил и Методий. 
- От 11.00 ч. ще се проведе онлайн Национално събрание на ГЕРБ. 
- От 13.00 ч. в централата на АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 11.00 ч. Програма „Достъп до информация“ ще представи на онлайн пресконференция резултатите от 

годишния одит на интернет страниците на институциите. 
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- От 11.00 часа на гроба на Алеко Константинов в Централните софийски гробища ще бъдат отбелязани 124 години 
от гибелта му. 

- От 11.15 ч. в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще бъде открита 
изложба „120 г. от рождението на Тодор Боров. Живот отдаден на знанието." 

- От 11.45 ч. на втория етаж на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще бъде открита тържествено 
заседателна зала с името „Тодор Боров". 

- От 12.00 ч. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще се състои церемония по награждаване 
„Дарител на годината" с представяне на албума „Слово с четка и длето. 

- От 14.00 ч. ще се състои виртуална конференция „Среща на върха на инициативата „Три морета" в София: Пътят 
напред". 

- От 15.00 ч. във фоайето на Столична библиотека (пл. „Славейков“ 4) ще бъде открито най-новото интерактивно 
пространство за визуални изкуства. 

- От 20.00 ч. пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" Фондация „Прочети София" ще постави 
началото на редица инициативи, които ще се развиват в следващите месеци. 

*** 
Асеновград 

- От 10.30 ч. в Градска библиотека "Паисий Хилендарски" ще бъде открита гостуващата изложба „Едно място за 
всяко нещо и всяко нещо на мястото си". 

- От 11.00 ч. в Градска библиотека "Паисий Хилендарски" ще се състои работна среща „Библиотеките - минало, 
настояще, бъдеще". 

- От 17.30 ч. в Градска библиотека "Паисий Хилендарски" ще бъдат открити Майските културни празници на 
Асеновград 2021. 

*** 
Бургас 

- От 08.00 часа бургаската електронна система за прием в първи клас ще бъде активирана в режим за 
кандидатстване. 

*** 
Смолян 

- От 15.00 до 17.30 ч. в сградата на РЗИ - Смолян ще бъде отворен „Зелен коридор" за ваксиниране срещу COVID-
19. 

*** 
Стара Загора 

- От 14.00 ч. на ул. „Ген. Столетов" 127 ще бъде преоткрит офис на информационния център на „Европа дирекно". 
- От 17.00 ч. в двора на Шесто основно училище „Свети Никола" ще бъдат отбелязан 180 години от неговото 

създаване. 
- От 10.30 ч. в Регионален исторически музей ще се състои тържество за учителите ветерани по случай деня на 

Светите братя Кирил и Методий. 
- 18.00 ч. в Античен форум „Августа Траяна" ще бъдат отбелязани 180 години от Светиниколско школо и светско 

образование в Стара Загора. 
*** 
Чепеларе 

- От 9.00 ч. в параклиса „Св. св. Кирил и Методий" в Чепеларе /на изхода за Пловдив/ архиерейският наместник 
Негово Преосвещенство Смоленският епископ Висарион ще отслужи света божествена Литургия с 
благословението на Пловдивски митрополит Николай. 

*** 
Шумен 

- От 11.00 ч. в НЧ „Напредък 1896" ще се проведе кампанията „Чети и дари". 
- От 17.30 часа в Градската градина (при лошо време - в танцувалната зала на Младежкия дом) ще се проведе 

детско шоу по повод Деня на града. 
- От 20.00 часа на откритата сцена в парк „Студентски" ще се проведе празнична програма с участието на поп 

певеца Миро, мажоретки от спортния клуб „Ритмик", Freerun отбор „Layout", танцьорите от формацията 
„Танцувалня" и младата певица Симона Стефанова от ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов".  

 

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

