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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Транспортал.бг 
 
√ Оферта от БДЖ: Работите при нас 5 г., не плащате такса във ВУЗ 
„Булгартрансгаз“, „Български пощи“, „Винпром АД“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, Националната електрическа компания, 
„Джи Пи Груп“, „Аджибадем Сити клиник“, БДЖ, „Монтюпе“ и т.н. – това са само част от 146-те работодатели, които ще 
имат право да сключват договори със студенти, на които да осигурят стаж и работно място след успешното им завършване. 
Те от своя страна ще бъдат длъжни да останат да работят във въпросната фирма поне 5 г., но пък и ще бъдат освободени 
частично или напълно от плащане на такси през този период. Това става ясно от проект на Списък с въпросните 
работодатели, предложен от просветното министерство. Най-многобройни в него са болниците. Сред избраните 
предриятия са още Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Националният център по 
трансфузионна хематология – София, „Плевен мес“, „Хлебозавод“ АД, „Бисер Олива“ АД, ВИК-дружествата и др. 
Възможността за сключване на договори между работодател и студент бе регламентирана в закона за всишето 
образование през 2020 г. В началото на 2021 г. МС прие наредба за конкретните условия, по които да става това, а сега със 
Списъка се конкретизират самите работодатели, които ще могат да се възползват от новата мярка. 
Различните министерства у нас и работодателските организации са поискали в списъка да се включат над 200 
работодатели, но МОН е одобрило 146 от тях, предложени от 7 министри – на икономиката, здравеопазването, 
енергетиката, регионалното развитие, земеделието, транспорта и на околната среда (останалите не са били подкрепени 
от ресорните министри). За тях е заявена необходимост от 816 специалисти от най-различни сфери – медицина, 
биотехнологии, инженерство, електротехника, металургия, мехатроника и др., т.е. толкова на брой студенти ще могат да 
завършат университет безплатно. 
Здравният министър например е предложил 61 болници (държавни и частни) със заявен недостиг основно на лекари, 
медицински сестри и акушерки, като просветния министър обръща внимание, че в предложението му няма нито една 
болница от Варна. МБАЛ – Добрич например е заявила нужда от 10 студенти, следващи в специалностите медицина, 
медицинска сестра, акушерка и рентгенов лаборант. Болницата в Шумен търси да назначи 10 души, тази в Търговище – 12 
и т.н. 
Образователният министър предлага в Списъка да бъде включен и Националният институт по метеорология и хидрология 
(НИМХ), заявил недостиг за специалисти от 5 различни специалности – астофизика, астрономия и метеорология, 
хидротехническо строителство, управление на водните ресурси и хидрогеология. „През последните 20 г. броят на 
завършващите студенти от специалностите, посочени от НИМХ, всяка година намалява, което води до ситуация, в която 
учените и специалистите, които се пенсионират от института, да са повече от завършващите съответните специалности. 
При продължаване на негативната тенденция има опасност след около 10 г., поради липса на кадри, НИМХ да бъде 
принуден да прекрати дейностите си, сред които е и поддържането на националните системи за ранно предупреждение 
за опасност от природни бедствия“, мотивира се Красимир Вълчев. 
Икономическият министър е подкрепил изцяло предложението за работодатели на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, като общо той е предложил 39 работодателя – сред тях са завод „Арсенал“, Вагонен завод – Интерком, 
Винпром АД, Геотехинженеринг ООД и др. 
Транспортният министър пък е включил в предложението си част от работодателите, включени и в заявката на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. По негово предложение в списъка е и НКЖИ, която търси 
най-много студенти – 38 на брой, обучаващи се по специалностите транспортно строителство, електроенергетика и 
електрообзавеждане, комуникационна и осигурителна техника, технология и управление на транспорта. 
 
Инфотека.бг 
 
√ Оферта от БДЖ: Работите при нас 5 г., не плащате такса във ВУЗ 
„Булгартрансгаз“, „Български пощи“, „Винпром АД“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, Националната електрическа компания, 
„Джи Пи Груп“, „Аджибадем Сити клиник“, БДЖ, „Монтюпе“ и т.н. – това са само част от 146-те работодатели, които ще 
имат право да сключват договори със студенти, на които да осигурят стаж и работно място след успешното им завършване. 
Те от своя страна ще бъдат длъжни да останат да работят във въпросната фирма поне 5 г., но пък и ще бъдат освободени 
частично или напълно от плащане на такси през този период. Това става ясно от проект на Списък с въпросните 
работодатели, предложен от просветното министерство. Най-многобройни в него са болниците. Сред избраните 
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предриятия са още Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Националният център по 
трансфузионна хематология – София, „Плевен мес“, „Хлебозавод“ АД, „Бисер Олива“ АД, ВИК-дружествата и др. 
Възможността за сключване на договори между работодател и студент бе регламентирана в закона за всишето 
образование през 2020 г. В началото на 2021 г. МС прие наредба за конкретните условия, по които да става това, а сега със 
Списъка се конкретизират самите работодатели, които ще могат да се възползват от новата мярка. 
Различните министерства у нас и работодателските организации са поискали в списъка да се включат над 200 
работодатели, но МОН е одобрило 146 от тях, предложени от 7 министри – на икономиката, здравеопазването, 
енергетиката, регионалното развитие, земеделието, транспорта и на околната среда (останалите не са били подкрепени 
от ресорните министри). За тях е заявена необходимост от 816 специалисти от най-различни сфери – медицина, 
биотехнологии, инженерство, електротехника, металургия, мехатроника и др., т.е. толкова на брой студенти ще могат да 
завършат университет безплатно. 
Здравният министър например е предложил 61 болници (държавни и частни) със заявен недостиг основно на лекари, 
медицински сестри и акушерки, като просветния министър обръща внимание, че в предложението му няма нито една 
болница от Варна. МБАЛ – Добрич например е заявила нужда от 10 студенти, следващи в специалностите медицина, 
медицинска сестра, акушерка и рентгенов лаборант. Болницата в Шумен търси да назначи 10 души, тази в Търговище – 12 
и т.н. 
Образователният министър предлага в Списъка да бъде включен и Националният институт по метеорология и хидрология 
(НИМХ), заявил недостиг за специалисти от 5 различни специалности – астофизика, астрономия и метеорология, 
хидротехническо строителство, управление на водните ресурси и хидрогеология. „През последните 20 г. броят на 
завършващите студенти от специалностите, посочени от НИМХ, всяка година намалява, което води до ситуация, в която 
учените и специалистите, които се пенсионират от института, да са повече от завършващите съответните специалности. 
При продължаване на негативната тенденция има опасност след около 10 г., поради липса на кадри, НИМХ да бъде 
принуден да прекрати дейностите си, сред които е и поддържането на националните системи за ранно предупреждение 
за опасност от природни бедствия“, мотивира се Красимир Вълчев. 
Икономическият министър е подкрепил изцяло предложението за работодатели на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, като общо той е предложил 39 работодателя – сред тях са завод „Арсенал“, Вагонен завод – Интерком, 
Винпром АД, Геотехинженеринг ООД и др. 
Транспортният министър пък е включил в предложението си част от работодателите, включени и в заявката на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. По негово предложение в списъка е и НКЖИ, която търси 
най-много студенти – 38 на брой, обучаващи се по специалностите транспортно строителство, електроенергетика и 
електрообзавеждане, комуникационна и осигурителна техника, технология и управление на транспорта. 
Останалите ведомства са включили в предложенията си частни и държавни дружества от всички части на България. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНТ 
 
√ В Деня на храбростта: Почит и признателност към Българската армия  
Цяла България чества Деня на храбростта и празник на Българската армия на вчерашния 6 май. 
За втора поредна година в пандемия, за да защити здравето ни, армията не ни събра на площада, а пред екрана и вместо 
тя да дойде при нас, ние отидохме при армията - заедно, чрез БНТ и специалното предаване "Денят на храбростта", в което 
ви направихме съпричастни към официалните чествания и демонстрациите на силите на армията. 
Отдадохме почит и на Свети Георги Победоносец, един от най-почитаните светци в християнството. А Георги е най-
популярното мъжко име в страната - вчера имен ден празнуваха близо 230 000 души. Бъдете честити и храбри! 
От 9:30 ч започна тържественият водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Почит и 
признателност пред паметта на загиналите за свободата и независимостта на България беше отдадена пред Паметника на 
незнайния воин. 
Денят на храбростта и празник на Българската армия беше отбелязан и с отдаване на почести в знак на признателност към 
паметта на загиналите за свободата и независимостта на България и с демонстрации на способности от Сухопътните 
войски, Военновъздушните и Военноморските сили и Съвместното командване на специалните операции. 
Водосвет на бойните знамена и знамената-светини бе отслужен от Негово Преосвещенство Герасим, епископ Мелнишки, 
главен секретар на Светия синод на Българската православна църква. 
Проявите по повод празника бяха организирани в София и в гарнизони Казанлък, Варна и Пловдив. Държавният глава и 
върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България Румен Радев участва в тържествения водосвет 
на бойните знамена. 
Президентът прие почетния строй на представителните части на Българската армия и поднесе венец пред Паметника на 
незнайния воин, след което се състоя тържественият марш на представителните роти на въоръжените сили. 
В тържествения ритуал участваха Гвардейският представителен духов оркестър и 7 представителни блока на Националната 
гвардейска част, Сухопътните войски, Военновъздушните и Военноморските сили и Съвместното командване на 
специалните операции с близо 350 военнослужещи. 
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След водосвета президентът и върховен главнокомандващ въоръжените сили Румен Радев, министърът на отбраната в 
оставка Красимир Каракачанов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов почетоха паметта на загиналите за 
свободата и независимостта на Родината с поднасяне на венци пред паметника на Незнайния воин. При изпълнението на 
химна на Република България бяха произведени 20 артилерийски салюта. 
Военнослужещите от представителните части преминаха в тържествен марш, а различни типове самолети и вертолети на 
Военновъздушните и Военноморските сили демонстрираха авиационните си способности. 
Авиошоуто в небето над София започна с полет на вертолет „Кугар“ с националния флаг. Включиха се екипажи от авиобази 
Крумово от състава на ВВС и „Чайка“ от състава на ВМС. Гражданите видяха изпълнение на полети с вертолети „Кугар“, 
„Ми-24“, „Бел“, „Пантер“ и „Долфин“. След тях в различни формации прелетяха самолети „Пилатус“, L-410, „Спартан“, L-
39, Су-25 и МиГ-29. Те бяха пилотирани от военнослужещи от авиобазите в Долна Митрополия, Враждебна, Безмер и Граф 
Игнатиево от състава на ВВС. 
Веднага след представянето на военната авиация в столицата в гарнизон Казанлък започнаха демонстрациите на бойната 
техника на въоръжение в Сухопътните войски. 
В студиото на предаването "Денят на храбростта" Христина Христова и Спас Кьосев показаха на зрителите различните лица 
на храбростта – новите български войници – участници в мисии, лекари под пагон, спасители при бедствия. 
29 камери на БНТ предаваха на живо от въздуха, по водата и на сушата с преки включвания от София, Варна, Благоевград, 
Русе, както и от полигоните в Црънча и Казанлък, от летищата в Граф Игнатиево и Враждебна. 
 
√ Камелия Нейкова е новият председател на ЦИК  
Камелия Нейкова е новият председател на Централната избирателна комисия. Това стана ясно след проведените 
консултации за избор на председател на ЦИК, които се проведоха в сградата на президентството на "Дондуков" 2. 
Кандидатурата беше издигната от "Има такъв народ", след като вчера от ГЕРБ-СДС оттеглиха кандидатурата на Красимир 
Ципов. Това наложи провеждането на повторни консултации за избор на ръководството на Централната избирателна 
комисия при президента Румен Радев. 
Ето повече от консултациите: 
"Има такъв народ" предлага кандидатурата на Камелия Нейкова за председател на ЦИК", заяви Виктория Василева. 
Мустафа Карадайъ добави, че ДПС, няма никакъв проблем да подкрепи Камелия Нейкова. 
"Аз бих си позволила, сред "Има такъв народ" има едно почтено име, това е Камелия Нейкова, тя е добър избор", заяви 
Мая Манолова от "Изправи се! Мутри вън!". 
"Нека всички си кажат мнението за подобна кандидатура", призова Тошко Йорданов от ИТН. 
"БСП за България" би подкрепила тази кандидатура, отбелязаха от БСП. 
Христо Иванов коментира, че ГЕРБ трябва да има заместник-председател в лицето на Димитър Димитров, "Демократична 
България" ще подкрепи кандидатура на Камелия Нейкова. 
"В тази ситуация жребий няма да теглим, съставът е ясен, председател на Централната избирателна комисия ще 
бъде Камелия Нейкова. Димитър Димитров ще бъде заместник-председател", заяви президентът Румен Радев. 
"Надявам се вашата партия да не снеме подкрепата към Камелия Нейкова", обърна се президентът към Тошко 
Йорданов от "Има такъв народ" и помоли представителите на партиите да подпишат протокола. 
"Радвам се да ви видя отново. Вчера получих писмо лично от премиера Бойко Борисов, че партията оттегля кандидатурата 
на Красимир Ципов. Така трябва да се бори лидерът на всяка една парламентарна група, за съжаление вие бяхте 
предадени от г-н Борисов, който абдикира от отговорност. Сега ни остава една от по-малките партии да поеме отговорност, 
за да се избегне хаоса", заяви президентът Румен Радев. 
"Да, Борисов я оттегли по молба на Красимир Ципов, след като 24 часа имаше лични нападки към кандидатурата и 
личността му. Нашето предложение за зам.-председател на комисията е Димитър Димитров", съобщи председателят на 
парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова. 
"ГЕРБ ни поставя в лек абсурд. За Борисов демокрацията не струва и 5 пари. Логиката изисква председателят на ЦИК да е 
от парламентарната група на ГЕРБ", добави Тошко Йорданов от "Има такъв народ". 
Отчитаме оттеглянето на Красимир Ципов като опит за саботиране на изборния процес, затруднява се всичко, което 
предстои, отговорността е на ГЕРБ. Ние имаме решение за неиздигане на председател на ЦИК, отбелязаха от "БСП за 
България". 
"Централната избирателна комисия трябва да изпълнява и да следи за закона, ние ще се съгласим за каквито и да е 
предложение за председател, но ЦИК може да функционира и без председател", подчерта Мустафа Карадайъ от ДПС. 
"Демокрацията е въпрос на количество, но и на качество. Това, че една партия е получила най-много гласове, не намалява 
нейната токсичност, ГЕРБ създава хаос, бламира процесите. Надяваме се, че ще бъде друг кандидат за председател на 
комисията, ЦИК ще се комплектова и ще вървим напред. Ние имаме двама кандидати за членове на ЦИК, но те не отговарят 
на изискванията за председател, защото не са юристи", коментира Христо Иванов от "Демократична България". 
"Оттеглянето беше направено в разрез на процедурата за избор на състава на ЦИК. Очевидно е, че ГЕРБ ще направи всичко 
възможно за осуетяване на провеждането на честни избори. Ако се отказвате от мястото си в ръководството, има си 
процедура по какъв начин се разпределят местата. Нарушаването на правилата трябва да бъде санкционирано. Хрумнало 
му на някого, не сме длъжни да се съобразяваме с неговите прищевки, които се сменят по 2-3 пъти", заяви Мая Манолова 
от "Изправи се! Мутри вън". 
"Не желая да влизам в тона на колегите. Да, според правилата най-голямата партия имаше право да излъчи и председател 
на Народното събрание. Приемете, че ГЕРБ е предложил 4-ма членове и не държим да имаме представител на 
ръководството", заяви Десислава Атанасова. 
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"Очевидно е, че има процедурен проблем, най-важното е ръководството на партията да има доверие, вчера това се 
пропука в лицето на ГЕРБ, вие трябва да внушавате това доверие, в противен случай за какво доверие говорим от страна 
на гражданите в ЦИК. Разпределението остава същото, ГЕРБ остава с 4-ма представители. ГЕРБ трябва да има зам.-
председател, не може да има напълно абдикиране. Има ли партия, която да прояви отговорност и да не абдикира", заяви 
президентът Румен Радев. 
"Вие искате ние да се откажем от зам.-председателското място, защото не можем да имаме и председател и заместник-
председател. Може ли ЦИК да работи без председател", попита Тошко Йорданов от "Има такъв народ". 
"Ние сме готови ГЕРБ да не получи представител в ръководството, никого не караме да прави нещо на сила", отговори му 
Десислава Атанасова. 
"Не може да има служебно правителство, докато не решим проблема с ЦИК. Не може да правим избори така, няма 
време", заяви президентът Румен Радев. 
По думите му, когато се говори за Централната избирателна комисия трябва да има много по-разумно поведение от страна 
на всички парламентарни партии. 
Президентът Румен Радев свика на допълнителни консултации парламентарно представените партии и коалиции - за 
излъчване на председател на Централната избирателна комисия. 
Причината е, че от коалицията ГЕРБ-СДС оттеглиха единствената номинация за поста - тази на Красимир Ципов. На 
консултациите, проведени на 5 май, срещу неговата кандидатура се обявиха от БСП, "Демократична България" и "Изправи 
се! Мутри вън!". 
 
√ Балове ще има: Падат ограниченията за събиране над 15 човека  
Отпада ограничението за събирания и тържества с повече от 15 души. Така за сватбите, кръщенетата и погребенията вече 
няма ограничение за броя на присъстващите. 
Това ново разхлабване на мерките вероятно ще направи най-щастливи именно тазгодишните абитуриенти, които с 
нетърпение очакват баловете си. С отпадането на тези ограниченията те ще могат да се забаляват малко по-спокойно. 
Новите облекчения важат и за сватби, кръщенета и погребения. А иначе в България се наблюдава трайна тенденция за 
намаляване на заболеваемостта - това отчетоха от Националния оперативен щаб на последния си редовен брифинг в 
днешния празничен ден. 
България се нарежда на 20-то място по заболяемост в ЕС и на второ по смъртност. Като положителен факт здравните власти 
отбелязаха, че само за вчера има над 32 000 ваксинирани. Интерес към ваксинацията не липсваше дори в днешния 
празничен ден. И докато сутринта имаше опашки пред някои болници, около обяд и в ранния следобед повечето хората 
предпочетоха да се съберат с близки около трапезата. 
България е вече само рискова зона. Хоспитализираните намаляват, натискът към лечебните заведения се успокоява. 
"47% е заетостта на леглата за неусложнени пациенти, 51% е за интензивни легла. тенденцнията е трайна, вече 
имаме спокойствие в лечебните заведения", посочи проф. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването в 
оставка. 
Само в 4 области има по-голям брой пациенти в болниците - Благоевград, Силистра, Стара Загора и Шумен. На днешния 
брифинг стана ясно още, че у нас освен британската мутация други не са регистрирани. В съседни на България държави 
обаче се срещат. 
"Не сме уловили индийски, бразилски, южноафрикански. Всеки човек връщащ се от чужбина от територии, в които 
има движение на такива щамове. Най по човешки съветвам: като се върнеш от чужбина, на другия ден не събирай 
целия род да се похвалиш, а изчакай десет дни", обясни Тодор Кантарджиев, директор на НЦЗПБ. 
Колкото до ваксините - по време на празниците най-много дози ваксини са поставени в "Пирогов". А най-предпочитана е 
ваксината на "Пфайзер". И днес на Гергьовден желаещи да се имунизират не липсваха. 
В Александровска болница ваксинацията е започнала още в 9:00. Въпреки празничния ден в ранния следобед интерес към 
ваксините не липсваше. Най-предпочитана остава ваксината на "Пфайзер". 
"Нямаме струпване на много хора, бързо работят екипите. Когато почнахме "зелените коридори" на 30-ти имаше 
800 човека, опашката беше до булеварда, но следващите дни до 300-400 на ден задържаме, като трафикът не е на 
струпване, а през целия ден са хората", заяви д-р Момчил Кермедчиев, УМБАЛ "Александровска". 
Желаещи за ваксини имаше и в "Пирогов". 
Всеки човек пред ваксинационния пункт, има мотив, който стои зад желанието за имунизация. И докато едни идваха за 
първи път, други освен с поставена втора доза, си тръгваха и с незабавно издаден ваксинационен сертификат. 
Има вероятност зелените коридори да останат и след 9-и май. 
И важна информация за всички, които ще пътуват до Германия - Въпреки че от 2 май 2021 г. Германия намали нивото на 
риск по отношение на България от държава с висока честота на заразяване на рискова държава, до 12 май включително 
при влизане в Германия от България ще се изисква отрицателен ПСР тест. 
По информация на посолството ни в Берлин е задължителна и 10-дневна карантина, като в зависимост от режима на 
отделните федерални провинции са възможни различни специфики. 
 
√ Вълчев: Има основание до края на учебната година всички ученици да се завърнат присъствено  
Матурите и националното външно оценяване за учениците от четвърти, седми, десети и дванайсети клас ще се проведат 
присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. 
Това заяви във Велико Търново образователният министър в оставка Красимир Вълчев. Той допълни още, че няма да 
отпада учебен материал. 
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В определени училища учебната година за децата от първи до шести клас ще бъде удължена, заяви министърът на 
образованието в оставка Красимир Вълчев. 
"Знаете, че през ноември месец взехме едно решение за удължаване с 2-3 седмици, но не и увеличаване на часовете от 
учебния план. 303 училища избраха да учат през юни месец за сметка на декември, когато провеждаха проектни 
дейности", каза Вълчев. 
Според Красимир Вълчев е напълно възможно учебната година да завърши присъствено за всички ученици, ако ситуацията 
с COVID-19 продължи да се подобрява. 
"Това е предизвикателство пред следващия министър, да приключи нормално учебната година. Дай Боже и 
епидемичната ситуация да продължи да се подобрява, така че всички деца да приключат и да учат присъствено през 
юни месец", допълни образователният министър в оставка. 
Красимир Вълчев допълни, че няма тематично изоставане през учебната година въпреки продължителното онлайн 
обучение. 
 
√ За втори път правителството намали парите за БНТ и още 55 първостепенни разпоредители с бюджета 
Правителството намали средствата на първостепенни разпоредители с бюджета, съобщи БТА. Сред тях са БНТ, БНР и БТА. 
Това е второто намаление на бюджета за трите медии като отново БНТ е най- тежко засегната, със съкращение в размер 
на близо 600 000 лева. При предишното намаление телевизията бе лишена от още 680 000 лева, което вече сериозно 
затруднява дейността на БНТ. 
С намалени средства са още общо 56 институции. Причината за това са разходите, свързани с коронавируса. Това съобщава 
още БТА. Постановлението за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на МЗ за 2021 г. за сметка на 
разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии 
и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г. е от 29 април 2021 г. 
Сред първостепенните разпоредители с намалени средства са БТА - с 47 700 лева, БНР - с 388 300 лева, и БНТ - с 591 100 
лева. Това е второ намаление на средствата за първостепенни разпоредители с бюджет, което включва и трите медии. 
Предишното беше с постановление от 29 март тази година заради допълнителни разходи на министерството на 
здравеопазването, включително закупуване на ремдесивир за лечение на COVID-19. 
 
√ ЕС одобри прилагането на новата методология за разширяване за Сърбия и Черна гора  
Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархели заяви, че страните-членки на ЕС са дали зелена светлина за прилагане 
на ревизираната методология за разширяване за Сърбия и Черна гора. 
„Целта е да направим процеса по-достоверен, предсказуем, по-динамичен, с по-силно политическо управление“, написа 
Вархели в Туитър. 
Комитетът на постоянните представители Корепер 2 проведе заседание вчера и разширяването беше една от темите в 
дневния ред. Съветът по общи въпроси, на който министрите ще бъдат информирани и за процеса на разширяване и 
стабилизация и присъединяването към ЕС, е насрочен за 11 май, съобщи порталът European Western Balkans (EWB). 
 
√ Бдение със свещи преди европейската среща на върха в Порто  
В навечерието на европейска среща на върха в Порто правозащитници организираха бдение със свещи. Целта им е да се 
привлече общественото внимание върху зачитането на човешките права в Индия. 
Индийският министър-председател Моди също трябваше да участва в срещата в Португалия, но заради влошената ковид 
ситуация в страната си ще присъства дистанционно. По време на разговорите в Порто европейските лидери ще обсъдят 
социални въпроси и теми, свързани с пандемията от COVID-19. В срещата на върха ще вземат участие и представители на 
работодателите и синдикатите. 
 
√ ООН: Недостигът на акушерки в света застрашава милиони животи  
Организацията на обединените нации предупреди, че светът е изправен пред остър недостиг на акушерки, заявявайки, че 
милиони животи могат да бъдат спасени, ако проблемът бъде решен, предаде Агенция Франс прес. 
Недостигът на 900 000 акушерки представлява една трета от необходимата глобална акушерска работна сила, се казва в 
проучване, проведено съвместно от Фонда на ООН за населението, Световната здравна организация и Международната 
конфедерация на акушерките Поради този проблем животът на милиони жени и новородени бебета е изложен на риск. 
"Кризата с COVID-19 само влоши тези проблеми, като здравните нужди на жените и новородените бяха неглижирани, 
акушерските услуги бяха ограничени, а част от акушерките бяха пренасочени към други здравни служби", се казва в 
изявление на ООН по повод проучването, обхващащо 194 държави. 
Недостигът на този медицински персонал "налага в света плащането на жесток кръвен данък под формата на 
предотвратими смъртни случаи": смята се, че около 4,3 милиона живота годишно биха могли да бъдат спасени, ако има 
достатъчно акушерки, се казва още в изявлението. 
 
БНР 
 
√ 45-то Народно събрание заседава дни преди да бъде разпуснато  
45-то Народно събрание провежда редовно пленарно заседание, което най вероятно ще бъде едно от последните. 
Президентът Румен Радев обяви, че 11 май - вторник е най-ранната възможна дата за разпускане на парламента. 
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В програмата на депутатите е предвидено изслушване на ръководството на Комисията за енергийно и водно регулиране 
за новите цени на тока, парното и водата. В дневния ред са включени проектите за създаване на временни комисии за 
законността на обектите на „Росенец“ и за установяване действията на органите на реда по време на протестите миналото 
лято. 
Депутатите ще разискват на първо четене четири законопроекта, внесени от „Изправи се! Мутри, вън!“. Два от тях са за 
промени в Закона за извънредното положение - единият предвижда добавката от 50 лева към пенсиите да се изплаща до 
края на годината и да се спрат принудителните действия по събиране на публични вземания от гражданите по време на 
пандемията. 
С другия законопроект се предлага подкрепа за бизнеса  на стойност 200 милиона лева, като се предвижда фирми с над 
30 % намалели приходи да получат еднократна помощ в размер на четири средномесечни заплати, а стартиращите фирми 
- осем. 
В програмата на парламента са първо четене на промените в Закона за лечебните заведения, които предвиждат 
държавните и общински болници да бъдат извадени от обхвата на Закона за публичните предприятия и промени в Закона 
за личната помощ с предложения за връщане на стария режим за получаване на лични асистенти. 
В дневния ред е предвидено обсъждане на проекта на БСП  за възлагане на Министерски съвет  да преговаря за руската 
ваксина срещу Covid-19 „Спутник V”. 
Очаква се в работата на депутатите допълнително да бъдат включени промените на първо четене на промените в Закона 
за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс, внесени от ”Демократична България“. 
Заседания на парламентарни комисии 
В рамките на парламентарната комисия за ревизия на досегашното управление трябва да продължи изслушването на 
бизнесмена Светослав Илчовски. 
Преди два дни зърнопроизводителят отправи обвинения в рекет на най-високо ниво, включително към премиера Бойко 
Борисов и регионалния министър Петя Аврамова. 
Аврамова твърди, че не познава Илчовски, а Борисов определи обвиненията му като " подгрети стари манджи ". 
По план комисията за ревизия трябва да изслуша и представители на институциите и частните изпълнители относно 
изграждането на станалата известна подпорна стена с хотелски стаи в морската местност Алепу. 
За днес е предвидено и заседание на парламентарната здравна комисия, която трябва да изслуша ресорния министър в 
оставка Костадин Ангелов, управителя на НЗОК и председателите на оперативния и ваксинационния щаб. Управителят на 
Здравната каса ще запознае комисията с  изпълнението на бюджета към 30 април. 
 
√ Отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията  
7 май е Международният ден на радиото и телевизията. На този ден през 1895 г. Александър Попов представя своето ново 
откритие. Той демонстрира за първи път пред Руското физическо дружество в Санкт Петербург изобретения от него уред 
за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник. 
От една зала на университетската сграда Попов изпраща в друга думите "Хайнрих Херц", които председателят на 
дружеството възпроизвежда на черната дъска. 
Така името на Хайнрих Херц въвежда безжичното предаване на съобщения на разстояние. Именно това, че не само са 
излъчвани радиовълни, а чрез тях е предадена информация, е основата на претенцията Попов да се сочи за откривател на 
радиото. През 1899 г. той включва към уреда телефонна слушалка и създава възможност за слухово приемане на сигналите. 
През 1907 г., според договор между българското и руското правителство, до село Франга (днес Каменар), северно от Варна, 
започва работа първият български безжичен телеграф. 
През лятото на 1911 г. на борда на крайцера "Надежда" започва да работи радиостанция, а на 1 май 1912 г. влиза в редовна 
експлоатация първата българска брегова радиостанция до село Франга, "която служи за приемане и предание на 
телеграми от странство и България". Впоследствие, радиото навлиза в масова употреба и в България, като става едно от 
основните средства за далекосъобщения. 
В много страни обаче се оспорва първооткривателството на Попов за сметка на италианеца Гулиелмо Маркони,  носител 
на нобелова награда за физика през 1909 г. Но името му се свърза и с членството във фашистката партия на Мусолини. 
 
√ Нов пътен възел на АМ "Тракия" ще бъде готов до края на лятото  
До края на лятото ще бъде готов новият пътен възел на АМ „Тракия” в близост до град Стралджа. Очаква се отклонението 
да разтовари трафика и да съкрати разстоянието между Бургас и Русе. 
Вече е подписан протоколът между община Стралджа и Агенция "Пътна инфраструктура" за строителството на пътния 
възел до село Воденичане, съобщи областният управител на Ямбол Димитър Иванов.  
"Има реалната възможност да започне изграждането на пътния възел до село Воденичане. То е наистина много важно за 
цялата община Стралджа." Новото пътно отклонение ще бъде изградено между 298 и 299 километър на магистралата и 
така ще се съкрати значително пътят от пристанище Бургас към Русе и Дунав мост. 
Новата отбивка за магистрала „Тракия“ ще облекчи и трафика в района на пътен възел „Зимница“. Стойността на обекта е 
над 1 100 000 лева. 
 
√ Скок на продажбите на дребно в ЕС през март и по-слабо нарастване в България  
Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС отбелязаха през март по-силен от очаквано ръст за втори пореден месец, 
заличавайки част от спада през януари въпреки наличните ограничителните противоепидемични мерки, показват 
последни данни на Евростат. 

https://bnr.bg/horizont/post/101463490/zemedelec-zaavi-che-peta-avramova-mu-e-okazvala-natisk-ta-otreche
https://bnr.bg/horizont/post/101463490/zemedelec-zaavi-che-peta-avramova-mu-e-okazvala-natisk-ta-otreche
https://bnr.bg/horizont/post/101463747
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Продажбите на дребно в България се повишиха по-скромно, отчита официалната Европейска статистика. 
През март 2021 г. продажбите на дребно в еврозоната се повишиха с 2,7% спрямо февруари, когато скочиха с цели 4,2% 
(възходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 3,0%), докато очакванията на финансовите пазари бяха за по-
слабо нарастване с 1,5 на сто. По този начин търговията на дребно успя да навакса спада с 5,1% през първия месец на 
годината. 
В рамките на целия Европейски съюз продажбите на дребно се повишиха през март с 2,6% след ръст с 3,8% през февруари 
и понижение с 4,4% през януари. 
Спрямо март 2020 г., когато започна коронавирусната пандемия в Европа, продажбите на дребно в еврозоната нараснаха 
на годишна база с цели 12,0%, а в рамките на целия ЕС с 11,6% след понижения съответно с 1,5% и с 1,0% през февруари 
2021 г. 
Евростат посочи, че нарастването на търговията на дребно през март в еврозоната беше водено от повишение с 4,6% на 
месечна база при продажбите на нехранителни стоки (скок с цели 25% на годишна база) и с 1,0% при продажбите на храни, 
напитки и тютюневи изделия (понижение с 1,1% спрямо март 2020 г.), докато продажбите на автомобилни горива се свиха 
през март с 2,9% спрямо февруари, но нараснаха със 17,1% спрямо година по-рано. 
В рамките на ЕС продажбите на нехранителни стоки скочиха през март с 4,2% на месечна база (ръст с 23,6% спрямо март 
2020 г.), докато тези на храни, напитки и тютюневи изделия се повишиха с 0,8% спрямо февруари (понижение с 1,2% на 
годишна база), а продажбите на автомобилни горива се свиха на месечна база с 2,3%, но нараснаха спрямо година по-рано 
с 14,1 на сто. 
Европейската статистика отчете, че продажбите на дребно в България се повишиха по-скромно през март с 0,8% спрямо 
февруари, когато се понижиха с 0,1 на сто (първо понижение от десет месеца насам). За последно беше отчетен истински 
срив при продажбите на дребно в нашата страна с 20,1% през миналия март, последван от понижение с 2,0% през април - 
по време на първия Covid локдаун през 2020 г. 
Спрямо март 2020г. (когато коронаврусната пандемия удари и нашата страна) продажбите на дребно нараснаха със 17,3% 
след понижение с 0,5 на сто през февруари 2021 г. 
 

Графики на продажбите на дребно в ЕС и еврозоната 

 
 
√ ЕЦБ: Високите нива на Covid заразата помрачават краткосрочните икономически перспективи  
Въпреки регистрираното възстановяване в световното търсене, нивата на зараза с коронавирус остават "постоянно 
високи", което направи краткосрочните икономически перспективи донякъде "помрачени", посочи в четвъртък 
Европейската централна банка в последния си икономически бюлетин. 
В доклада, публикуван след последното заседание на ЕЦБ на 22 април, централната банка отбелязва, че перспективите за 
цялата 2021 г. са по-оптимистични, като се очаква "силен скок в икономическата активност“. 
ЕЦБ също така добави, че трябва да се поддържат благоприятни условия за финансиране, за да се улесни процесът на 
възстановяване чрез "намаляване на несигурността и укрепване на доверието". 
"Инфлацията се повиши през последните месеци поради някои идиосинкратични (характерни, особени) и временни 
фактори и с оглед увеличаване на инфлацията на енергийните цени. В същото време основният ценови натиск остава слаб 
в контекста на значителна икономическа отпуснатост и все още слабо търсене", заключава докладът на ЕЦБ. 
 
√ Германският Бундестаг гласува отмяна на Covid ограничения за ваксинирани или преболедували хора  
Германският Бундестаг (долната камара на немския парламент) одобри правителствено решение от 4 май, което дава нови 
права на онези граждани, които са били ваксинирани или са преболедували Covid-19. 

https://bnr.bg/post/101457561
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Новата мярка позволява на тези хора да се срещат без ограничения в броя на участниците в тези събирания. Тя също така 
предвижда тези категории лица да бъдат премахнати  вечерния час, ограниченията върху социалните контакти, както 
необходимостта от бързи тестове, за да бъдат посещавани магазини, фризьорски салони или музеи. 
В същото време обаче ваксинираните и прекаралите Covid-19 не са освободени от задължителното носене на защитни 
маски и спазването на дистанция от 1-2 метра спрямо останалите граждани. 
В подкрепа на решението гласуваха партиите от управляващата коалиция, както и Зелените и партия "Левите". 
Либералната Свободна демократична партия се въздържа, а крайнодясната "Алтернатива за Германия" гласува "против". 
Предстои утре документът да бъде гласуван в Бундесрата (горната камара на германския парламент). 
Ако мярката бъде приета и в горната камара утре, тя може да влезе в сила още този уикенд (още на 9-и май). 
Гласуването идва в момент, когато броят на новозаразените в Германия бележи спад, а ваксинационната кампания 
напредва с добро темпо. 
Новозаразените за последните 24 часа в Германия са 21 953, докато броят на починалите с Covid-19 се увеличи с 250. 
Над 8 процента от германците вече са изцяло ваксинирани, а над 30% са получили поне една доза ваксина, като сега 
темпото на ваксиниране в страната е над 1 милион дози на ден. 
 
√ В Обединеното кралство очакват резултатите от ключови избори  
Точно в полунощ българско време приключиха изборите за парламенти в Шотландия и Уелс и изборите за местни съвети 
и кметове в Англия. Очаква се обаче резултатите да се забавят. 
Очакванията са също, че тези избори ще бъдат доста съдбовни за бъдещето на Обединеното кралство, предвид на 
засилването на националистическите чувства в Шотландия и за Лейбъристката партия, в която кризата се задълбочава. 
За разлика от общите избори при тези гласувания не се прави екзитпол, така че ще е необходимо повече време, за да се 
очертае пълната картина. Ограниченията покрай пандемията от Ковид-19 и разнородните по характер избори ще доведат 
до по-дълго преброяване на гласовете от обичайното, като резултатите от някои от тях вероятно ще станат известни едва 
в неделя или дори понеделник. Най-рано, вероятно сутринта, ще стане известно кой е избран като депутат от северния 
английски град Хартлипул. Там се наложи предсрочен избор, защото досегашният представител - Майк Хил от 
Лейбъристката партия трябваше да подаде оставка заради обвинения в сексуално посегателство. Интригата е, че е голяма 
вероятността в тази твърдина на лейбъристите сега да спечели консерватор. 
Далеч по-значими, разбира се, са изборите в Шотландия, защото ако Шотландската национална партия ги спечели с 
мнозинство, тя официално ще поиска провеждане на втори референдум за независимост. Резултати от Шотландия обаче 
се очакват най-рано днес следобед и то не от всички райони. По подобен начин стои и преброяването на гласовете в Уелс. 
Повечето от резултатите за местни съвети в Англия ще станат известни в неделя вечер. Друг интересен избор е този за кмет 
на Лондон, в който досегашният кмет Садик Хан от Лейбъристката партия има шанс два получи втори мандат. 
 
√ ООН призовава за намаляване на глобалните емисии на метан  
Програмата на ООН за околната среда и коалицията "Климат и чистота" публикуваха в четвъртък доклад, в който се казва, 
че за да се избегнат най-лошите въздействия на глобалните климатични промени е необходимо драстично да се намалят 
емисиите на метан. 
Според доклада емисиите на метан в световен мащаб могат да бъдат намалени с 45% през следващото десетилетие, което 
ще помогне да се избегне затопляне с 0,3 градуса по Целзий до 2045 година. 
Повече от половината от обема на метана идва от производството на нефт и газ, от отпадъците и селскостопанска 
индустрия. 
"Намаляването на метана е най-силния лост, чрез който трябва да забавим изменението на климата през следващите 25 
години в допълнение към необходимите усилия за намаляване на въглеродния диоксид. Имаме нужда от международно 
сътрудничество за спешно намаляване на емисиите на метан възможно най-много през това десетилетие", заяви 
представителят на ООН по околната среда Ингер Андерсен. 
 
Мениджър 
 
√ Парламентът задължи министрите да дойдат в Народното събрание  
Депутатите гласуваха решение, с което се задължават министрите от третия кабинет на Борисов да дойдат в пленарна зала 
и да бъдат изслушани. Те трябва да отговорят на въпроси на народните представители. Предложението за това направи 
Георги Свиленски от БСП. "За" него гласуваха 116 народни представители, 64 бяха "против", а 23 "се въздържаха", с което 
то бе прието, а след това прегласувано по искане на ГЕРБ и отново прието. 
Преди да бъде гласувано това решение председателят на парламента Ива Митева съобщи, че днес няма да има обичайни 
парламентарен контрол, защото министрите са дали основателни причини, че не могат да присъстват. 
"Моля Министерският съвет в оставка да бъде уведомен за решението на Народното събрание", каза Ива Митева.  
 
√ Парламентът с най-кратък живот в най-новата ни история в цифри и факти  
27 календарни дни, от които 13 работни – толкова е продължителността на живота на 45-ото Народно събрание на 
Република България, преди да бъде разпуснато на 11 май, както вече обяви на консултации с политическите партии 
президентът Румен Радев. Така то се записва в най-новата история на страната ни като най-кратко съществувалото и 
единственото без излъчен министър-председател от повече от един век насам. В периода от 15 април до днес са проведени 
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общо 7 пленарни заседания, всяко от които в старата сграда на парламента. Новоизбраните 240 народни представители 
бяха в пълен състав само в първия ден, когато положиха и клетва. 
За този толкова кратък период от време Радев връчи проучвателни мандати на трите формации с най-голям брой гласове 
на отминалите парламентарни избори – ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ и БСП. Първата от тях опита да проведе преговори 
за съставяне на правителство и излъчи кандидати за министри, докато останалите две дори не се опитаха, връщайки 
обратно мандата на Радев още в момента на неговото получаване. Така кабинет въобще не бе формиран. 
Само четири състава на Народното събрание в историята на България са съществували по-малко от мандата на 45-ия 
парламент: 

• 2-рото Велико НС – един ден 

• 4-тото Велико НС 14 дни 

• 16-ото Обикновено НС – 12 дни 

• 20-ото Обикновено НС – 21 дни 
  

Народните събрания на Република България 

Парламент Мандат Брой депутати 

Учредително Народно събрание 10.02.1879 – 16.04.1879 г. 231 

1-во Велико Народно събрание 17.04.1879 – 26.06.1879 г. 231 

1-во Обикновено Народно събрание 21.10.1879 – 24.11.1879 г. 158 

2-ро Обикновено Народно събрание 23.03.1880 – 18.12.1880 г. 172 

2-ро Велико Народно събрание 01.07.1881 г. 307 

3-то Обикновено Народно събрание 10.12.1882 – 25.12.1883 г. 47 

4-то Обикновено Народно събрание 27.06.1884 – 06.09.1886 г. 195/286 

3-то Велико Народно събрание 19.10.1886 – 03.08.1887 г. 493 

5-о Обикновено Народно събрание 15.10.1887 – 17.12.1889 г. 285 

6-о Обикновено Народно събрание 15.10.1890 – 15.12.1892 г. 276 

4-то Велико Народно събрание 03.05.1893 – 17.05.1893 г. 577 

7-о Обикновено Народно събрание 15.10.1893 – 21.12.1893 г. 145 

8-о Обикновено Народно събрание 15.10.1894 – 04.02.1896 г. 149 

9-о Обикновено Народно събрание 01.12.1896 – 19.12.1898 г. 159 

10-о Обикновено Народно събрание 16.05.1899 – 29.11.1900 г. 169 

11-о Обикновено Народно събрание 22.02.1901 – 23.12.1901 г. 166 

12-о Обикновено Народно събрание 22.04.1902 – 31.03.1903 г. 188 

13-о Обикновено Народно събрание 02.11.1903 – 22.12.1907 г. 189 

14-о Обикновено Народно събрание 15.06.1908 – 15.02.1911 г. 203 

5-о Велико Народно събрание 09.06.1911 – 09.07.1911 г. 414 

15-о Обикновено Народно събрание 15.10.1911 – 23.07.1913 г. 213 

16-о Обикновено Народно събрание 19.12.1913 – 31.12.1913 г. 204 

17-о Обикновено Народно събрание 20.03.1914 – 15.04.1919 г. 257 

18-о Обикновено Народно събрание 02.10.1919 – 20.02.1920 г. 237 

19-о Обикновено Народно събрание 15.04.1920 – 11.03.1923 г. 232 

20-о Обикновено Народно събрание 21.05.1923 – 11.06.1923 г. 245 

21-во Обикновено Народно събрание 09.12.1923 – 15.04.1927 г. 267 

22-ро Обикновено Народно събрание 19.06.1927 – 18.04.1931 г. 275 
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23-то Обикновено Народно събрание 20.08.1931 – 19.05.1934 г. 283 

24-то Обикновено Народно събрание 22.05.1938 – 27.04.1939 г. 160 

25-о Обикновено Народно събрание 24.02.1940 – 23.08.1944 г. 160 

26-о Обикновено Народно събрание 15.12.1945 – 28.09.1946 г. 276 

6-о Велико Народно събрание 07.11.1946 – 21.10.1949 г. 465(375) 

1-во Народно събрание 17.01.1950 – 02.11.1953 г. 239 

2-ро Народно събрание 14.01.1954 – 11.12.1957 г. 249 

3-то Народно събрание 13.01.1958 – 04.11.1961 г. 254 

4-то Народно събрание 15.03.1962 – 08.12.1965 г. 321 

5-о Народно събрание 11.03.1966 – 18.05.1971 г. 415 

6-о Народно събрание 07.07.1971 – 09.03.1976 г. 400 

7-о Народно събрание 15.06.1976 – 07.04.1981 г. 400 

8-о Народно събрание 16.06.1981 – 21.03.1986 г. 400 

9-о Народно събрание 17.06.1986 – 03.04.1990 г. 400 

7-о Велико Народно събрание 10.07.1990 – 02.10.1991 г. 400 

36-о Народно събрание 04.11.1991 – 17.10.1994 г. 240 

37-о Народно събрание 12.01.1995 – 13.02.1997 г. 240 

38-о Народно събрание 07.05.1997 – 19.04.2001 г. 240 

39-о Народно събрание 05.07.2001 – 17.06.2005 г. 240 

40-о Народно събрание 11.07.2005 – 25.06.2009 г. 240 

41-во Народно събрание 14.07.2009 – 15.03.2013 г. 240 

42-ро Народно събрание 21.05.2013 – 06.08.2014 г. 240 

43-то Народно събрание 27.10.2014 – 27.01.2017 г. 240 

44-то Народно събрание 19.04.2017 – 25.03.2021 г. 240 

45-о Народно събрание 15.04.2021 – (в процес на разпускане) 240 

 
Ето и кратка хронология на завъртането на парламентарната рулетка: 
20 април – президентът Румен Радев връчи мандат на ГЕРБ-СДС за съставяне на правителство. По-рано стана ясно, 
че кандидат за премиер от коалицията ще е Даниел Митов, а сред предложенията за министри бяха Румен Христов, 
който бе номиниран за вицепремиер и министър на отбраната, Делян Добрев за министър на енергетиката, Ивелина 
Василева за министър на околната среда и водите, Калин Вельов за министър на културата и Любен Дилов-син за министър 
на туризма. 
21 април – „Демократична България“ и „Има такъв народ“ отказаха поканата на ГЕРБ-СДС за преговори за съставяне на 
правителство. 
23 април – ГЕРБ-СДС върна проучвателния мандат 
28 април – Румен Радев връчи мандата на учредената от Станислав Трифонов „Има такъв народ“. Бившата 
шахматистка Антоанета Стефанова, която бе номинирана за премиер от партията, го прие, а след това веднага го 
върна. 
5 май – Румен Радев упражни правото си да връчи мандата на трета политическа сила по негов избор от преминалите 4-
процентовата бариера, необходима за излъчване на представителство в 45-ото НС. Изборът на президента бе 
БСП. Лидерът на партията Корнелия Нинова прие и след това върна мандата. Междувременно държавният глава вече 
бе готов и с дата за провеждане на предсрочни парламентарни избори – 11 юли. 
Какво успя да свърши 45-ият парламент? 
Под ръководството на председателя на НС, Ива Митева, народните представители приеха промени, свързани само с един 
нормативен акт, който от своя страна има значение за предстоящите предсрочни избори – Изборния кодекс. На 29 април 
депутатите заседаваха почти до полунощ, за да уточнят редица решения, сред които: 
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• 100% машинно гласуване в избирателните секции с над 300 души, като бюлетини ще се използват при възникване 
на технически проблем 

• Съставът на Централната избирателна комисия се намалява от 20 на 15 членове 

• Въвежда се видеонаблюдение при броенето на подадените гласове (б.р. впоследствие обаче лидерът на ИМТ 
Станислав Трифонов отрече в пост във фейсбук вчера, че ще има видеонаблюдение. Според него, в окончателния 
вариант на текст останало "видеозапис и видеоизлъчване) на броенето в СИК и РИК. 

• Създаване на 32-ри многомандатен избирателен район „Чужбина“. Тук също е спорно дали ще има практическа 
реализация, тъй като не е разписана методика, по която се определят мандатите за този район 

• При проверка и приемане на протоколи в СИК ще могат да присъстват и представители на партии, коалиции и 
инициативни комитети, представители на медиите, както и анкетьори от социологически агенции 

• Отпада ограничението за разкриване на до 35 избирателни секции в държави извън Европейския съюз 

• Всяко населено място с над 100 граждани ще може да избира кмет 
Народното събрание прие и пропорционалната избирателна система за избор на депутати да се прилага до провеждането 
на първите редовни парламентарни избори от влизането в сила на този закон, а след това да отпадне. Но не уточни с какво 
ще бъде заменена тя. 
Всички тези промени в Изборния кодекс бяха обнародвани светкавично от Румен Радев с извънреден брой на „Държавен 
вестник“, публикуван на 1 май. 
„Парламентът на комисиите“ 
От началото на съществуването си досега 45-ият парламент е издал точно 16 решения, включително за избор на 
председател, зам.-председатели и секретари на НС, както и за отмяна на великденската ваканция за 2021 година. 14 от 
решенията са от първите две пленарни заседания, проведени на 15 и 16 април. Останалите са от 22 април. 
Знаково бе задължаването премиера в оставка Бойко Борисов да се яви пред депутатите за изслушване по Националния 
план за възстановяване и устойчивост. Това доведе до неговото преждевременно излизане в отпуск. След това обаче 
Борисов реши да се яви в парламента на 21 април, но това така и не се случи, тъй като дни по-рано лидерът на ГЕРБ влезе 
в УМБАЛ „Софиямед“  за спешна операция заради травма на дясното коляно, получена по време на футболен мач. 
Междувременно бе приет и мораториум върху действията на Министерския съвет в оставка. Срещу това решение на 26 
април от ГЕРБ внесоха жалба в Конституционния съд. 
5 от решенията или почти една трета от тях обаче са свързани с учредяване на комисии, а всички те са оглавени от 
представители на новите политически формации: 
Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание и 
промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 
Председател: Христо Дочев от „Има такъв народ“ 
Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от 
Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто 
държавно участие през последните 10 години 
Председател: Мая Манолова от „Изправи се! Мутри вън!“ 
Комисия по бюджет и финанси 
Председател: Георги Ганев от „Демократична България“ 
Комисия по здравеопазването 
Председател: Александър Симидчиев от „Демократична България“ 
Комисия по правни въпроси 
Председател: Радостин Василев от „Има такъв народ“ 
На последното 7-о пленарно заседание бяха внесени проекти на решение за създаване на още две временни комисии – 
от „Демократична България“ предложиха учредяване на комисия за разследване на „действията и бездействията на 
компетентните органи“, свързани с незаконните строежи на територията на Лесопарк „Росенец“, докато Арман Бабикян и 
група народни представители поискаха комисия за разследване на „факти и обстоятелства“ по отношение на упражнено 
насилие от полицията срещу протестиращи граждани на две конкретни дати – 10 юли и 2 септември 2020 
година. Предложението за комисия за „Росенец“ бе отхвърлено. Депутатите гласуваха „за“ комисия за разследване на 
полицейското насилие. 
 
√ Отпуснаха още 240 млн. лева за пет антикризисни мерки. Част от тях остават до юли  
Кабинетът в оставка отпусна още 240 млн. лева за общо пет социално-икономически мерки за запазване на заетостта и за 
подкрепа на семействата заради пандемията. В рамките на заседанието на Министерския съвет премиерът в оставка Бойко 
Борисов изтъкна, че средствата за изпълнението на мерките са подсигурени, така че всякакви оправдания за липса на 
финансиране са неоснователни. 
Със 117 млн. лв. ще бъде удължена мярката 60/40 до края на юни. До момента по нея са изплатени 1,158 млрд. лв. и са 
запазени над 300 000 работни места. 
Други четири мерки се подсигуряват с общо 120 млн. лв. До края на юни се осигурява мярката „Запази ме“ за 
компенсиране на работниците от затворените бизнеси със 75% от осигурителния доход. Отпуснатите средства са в размер 
на 25 млн. лв. По тази мярка вече са преведени 62,5 млн. лв. за компенсации на 51 653 работници. 
Общо 50 млн. лв. се насочват към мярката „Заетост за теб“, с която се подпомагат работодатели да разкриват нови работни 
места и да назначават безработни за до 6 месеца, като се покрива минималната работна заплата. До момента по 
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програмата са разкрити близо 20 000 нови работни места. С допълнителните средства може да бъдат разкрити още 11 000 
работни места. 
Програмата за осигуряване на детегледачи „Родители в заетост“ продължава да работи с осигурените нови 23 млн. лв. 
Интересът към програмата е голям. Документи по нея ще може да се подават до края на май. От началото й са платени 
73,9 млн. лв., като 6888 родители и семейства са ползвали или ползват в момента детегледач. 
22 млн. лв. са предназначени за мярката за подпомагане с по 290 лв. на работно място в най-пострадалите 
сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Туризъм“ и „Транспорт“. По тази мярка, която се удължава до края на май, 
са запазени 33 000 работни места, а преведените на фирмите средства са 48,2 млн. лв. Получили са ги 2936 работодатели 
и самоосигуряващи се. 
В края на правителственото заседание Борисов благодари на вицепремиерите и министрите за работата им през 
изминалия мандат. 
„Благодаря на всички Вас за работата, която вършите до последния момент“, заяви премиерът в осттавка и акцентира върху 
част от успешните политики, реализирани през последните четири години. И добави, че е важно да има реални решения 
и предложения, с които да се надгражда постигнатото занапред, а не популизъм, какъвто има в настоящия парламент. 
 
√ Концесията за Летище София изкара бюджета на излишък  
Плащането на 600 млн. лв. по концесията на Летище София е основната причина бюджетът на страната да излезе отново 
на излишък. 
Бюджетът на държавата има излишък от 115 млн. лв. към края на април, показват предварителните разчети на 
Министерството на финансите. 
Това се случва само месец, след като към края на март беше отчетен дефицит от 620 млн. лв. – най-вече поради силния 
ръст на държавните разходи, които бяха се повишили с 25% на годишна база. През април разходите на държавата 
продължават да се увеличават – вече с цели 27% на  годишна база – от 12,9 млрд. лв. през първите 4 месеца на 2020 г. до 
16,5 млрд. лв. за януари – април тази година. 
Причината за излишъка сега е, че само в рамките на месец април приходите са били с 735 млн. лв. повече над разходите 
на държавата. Най-голямата разлика идва от еднократното плащане от 600 млн. лв., което компанията СофКънект направи, 
за да поеме управлението на основното летище на републиката. 
Що се касае до набъбналите разходи на държавата те са в няколко направления. 
"Разгледани по икономически елементи най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните 
разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 420 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите 
на всички пенсионери за месеците от януари до април. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и 
увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията 
от началото на годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 година", коментират от 
финансовото министерство. 
В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията 
и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична 
обстановка, вкл. разходи за ваксини, медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на 
персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане 
на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията 
на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на 
санитари в размер на 120 лв. и други. 
Принос за нарастване на разходите за субсидии за нетърговски предприятия имат плащанията по мярката 60/40, мярката 
80/20, мярката "Запази ме", мярката "Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от 
временните противоепидемични мерки", администрирана от НАП, и други. В частта на капиталовите разходи също се 
отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на извършени плащания по инвестиционни 
проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други", добавят от финансовото министерство. 
 
√ Fitch не очаква политическата криза в България да се отрази на икономиката  
Малко вероятно е да се влоши икономическата ситуация в България, въпреки политическата криза, обяви глобалната 
агенция за кредитен рейтинг Fitch 
„Стабилната фискална политика и приемането на еврото среща широка и дългосрочна подкрепа и нито една от новите 
политически партии, които печелят електорална подкрепа, са дали някакви индикации, че планират да променят 
отношенията на страната с Европейския съюз“, са основните позитиви, отбелязани в доклад на агенцията. 
От Fitch обръщат внимание, че най-вероятно предсрочните избори няма да променят драстично настоящето съотношение 
на политическите сили в парламента. „Евентуалното ново многопартийно правителство на страната най-вероятно ще бъде 
нестабилно“, се казва в анализа. 
През февруари Fitch подобри оценката си за България от стабилна към позитивна перспектива. В настоящия анализ се 
отбелязва, че съществува малък риск за промяна на макро-икономическата политика, така че няма повод за ревизия на 
предишната прогноза. 
„Служебното правителство ще има ограничени правомощия и няма да може да извършва реформи, включително и такива, 
които са свързани с финансирането от плана за възстановяване на ЕС“, се казва още в документа. 
Според него фондовете от ЕС може да ускорят икономическия растеж на България от 3,4% през 2021 г. до 4-5% през 2022-
2025 г.  
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√ ЕС открива 13 информационни центъра от ново поколение у нас  
Българите ще имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз благодарение на мрежа от нови 
центрове "Европа Директно", които започват да действат от този месец в различните области у нас. Те са част от общо 424 
информационни центъра от ново поколение, лансирани от Европейската комисия в целия ЕС, съобщиха от 
представителството на ЕК в България.  
Целта на тези центрове е да укрепят важната връзка между институциите на ЕС и гражданите, независимо къде живеят те. 
Екипите на "Европа Директно" ще помогнат да се обясни как съюзът се бори с пандемията от COVID-19, ще стимулират 
възстановяването чрез информация за плана NextGenerationEU и ще се насърчават зеленият и цифровият преход. 
Центровете са разположени в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Дупница, Пловдив, Русе, 
Смолян, Стара Загора и Шумен.  
С оглед на модернизирането на тяхната роля и мандат новото поколение центрове ще организират граждански диалози и 
прояви с широко участие, например за Конференцията за бъдещето на Европа. Те ще предоставят съответната информация 
относно политиките и приоритетите на ЕС на местните общности, граждански и съсловни организации, медии и др., и ще 
ги включват в своите дейности.  
Новите центрове ще насърчават и активното европейско гражданство в училищата и ще се координират с други мрежи на 
ЕС в регионите, като осигуряват по-лесен достъп до информация на местно равнище за гражданите, организациите и 
предприятията.  
 
√ Европейската прокуратура назначи още един представител от България  
Европейската прокуратура съобщи, че назначава още един представител от България. Така назначените български 
прокурори в новата структура стават четирима.  
Двама кандидати бяха отхвърлени след задълбочена оценка, защото не отговарят на всички поставени изисквания, 
отбелязва прокуратурата на ЕС. Преди месец Европейската прокуратура съобщи, че назначава трима български прокурори 
и отхвърля четирима кандидати от нашата страна. България предложи общо 10 кандидати, като от тях само един вече е 
започнал работа, сочат данните.  
От 22 страни в Европейската прокуратура, само три още не са представили кандидати. 
Очаква се прокуратурата на ЕС да започне работа от 1 юни, предава БТА.  
 
√ Преходът към електромобили ще заличи 200 000 работни места в Германия  
Преходът от производство на автомобили с вътрешно горене към електромобили в Германия ще намали с една трета 
работните места в автомобилостроенето, прогнозира водещият германски институт Ифо (ifo), цитиран от ДПА. 
По данни на института в момента броят на работещите в производството на коли с бензинови и дизелови двигатели е 
около 613 000. Според проучването, изготвено по поръчка на Асоциацията на германската автомобилна промишленост 
(VDA), ще бъдат засегнати между 29 и 36 процента от работниците, отбелязва БТА. 
Макар че около 86 000 от всички заети в сектора в момента се очаква да се пенсионират до 2025 година при прехода към 
електрическа мобилност, ще останат доста. Миналата година германското правителство продължи програмата за субсидии 
за закупуване на електромобили до 2025 година като част от усилията си да бъдат намалени парниковите емисии. 
За да се смекчи негативният ефект, трябва незабавно да започне преквалификация на работната сила в сектора, казва 
ръководителя на проучването, професор Оливер Фалк. Производителите ще трябва да върнат в страната и 
производствените процеси, договорени за осъществяване извън техните заводи, въпреки че това ще засегне доставчиците 
на части, изтъква Фалк. 
Преходът към електромобили представлява голямо предизвикателство най-вече за средноголемите предприятия в 
сектора на доставките, посочва от своя страна президентът на Ифо, Клеменс Фуст. 
През 2019 година стойността на цялата продукция, свързана с двигатели с вътрешно горене, е била 149 милиарда евро 
(180 милиарда долара), уточни Фуст, отбелязвайки, че електромобилите вече не се нуждаят от глави на цилиндри, бутала, 
горивни помпи, свещи и ауспуси, които в повечето случаи се доставят от външни подизпълнители. 
Научно-развойната дейност и създаването на нови мощности за електрификация на сектора, наред с дигитализацията, 
допринесоха за запазване на заетостта в автомобилостроенето, но конструкторите вече започват да намаляват 
допълнителния персонал. 
 
√ Меркел подкрепя идеята за търговска сделка ЕС-САЩ  
Търговско споразумение между САЩ и ЕС би имало голям смисъл, заяви германският канцлер Ангела Меркел в реч, в която 
тя приветства завръщането на САЩ на многостранната маса при президента Джо Байдън, предаде Ройтерс. 
Меркел отбеляза, че Германия не проявява интерес към свят, разделен на лагери, както е било по време на Студената 
война, но и същевременно е добре, че САЩ, "най-важният съюзник" на Европа, са застанали редом с Европа в 
съперничество с Китай и Русия, пише БТА. 
"Винаги съм подкрепяла търговско споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз," каза тя на 
Берлинска конференция за бъдещето на трансатлантическите връзки. Имаме търговски споразумения с толкова много 
региони по света. Би имало голям смисъл да се разработи търговско споразумение, подобно на постигнатото с Канада, 
добави канцлерката. 
Германският канцлер сподели още, че в момента няма време да мисли за бъдещето си, след като напусне поста си, тя 
планира да направи това след пенсиониране. Това съобщава РИА Новости. 
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„Работата сега изисква много от мен по време на пандемията, така че нямам време да мисля какво ще правя след това. И 
тогава (след пенсиониране) ще поспя малко, ще се разходя сред природата и ще помисля какво точно искам да правя. 
Очаквам го с нетърпение, но засега ще се радвам да си свърша работата “, подчерта тя. 
Мандатът на настоящия канцлер на Федерална република Германия изтича през 2021 година. Меркел, която заема този 
пост от 2005 г., преди това обяви, че няма да се кандидатира за този пост по време на следващите избори. 
 
√ Лагард призовава за съюз на пазарите за зелени капитали  
Екологичният преход предоставя уникална възможност за обединение на капиталовите пазари в Европейския съюз, което 
е належащо предвид огромните инвестиционни нужди. Това заяви на конференция президентът на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Франс прес. 
"Мисля, че зеленият преход ни предоставя уникална възможност да изградим истински европейски капиталов пазар, 
прехвърлящ националните граници - бих го нарекла Съюз на пазарите за зелени капитали", изтъкна Лагард във 
видеоизявление. 
За интеграция на капиталовите пазари вътре в ЕС се говори отдавна, но тя остава твърде недовършена, въпреки че се 
появиха много инициативи за развитие на финансирането на икономиката, основано главно върху банкови кредити чрез 
по-голямо прибягване до институционни инвеститори, като пенсионните фондове, застрахователите или домакинствата, 
отбелязва БТА. 
За да може Европа да достигне целите си за постепенно намаляване на емисиите от СО2 са необходими големи 
инвестиции, а разпокъсаността на националните финансови пазари може да ограничи възможността да се финансират 
бъдещите инвестиции, подчерта Лагард. 
Предложеното наскоро от Европейската комисия хармонизиране на правилата за информациите, отнасящи се за 
устойчивото развитие на компаниите, е ключов елемент за укрепване на тази интеграция, изтъкна тя. 
По думите й обаче все още липсва адекватен европейски надзор на зелените финансови продукти, за да може да им се 
даде официален лейбъл. Липсва и хармонизирана фискална система за инвестиции в устойчиви продукти на финансиране. 
Нуждите от инвестиции в ЕС се очертават колосални и се изчисляват на около 330 милиарда евро годишно за финансиране 
на усилията в областта на климата и енергията. Към тях се прибавят 125 милиарда евро годишно за успешно провеждане 
на дигиталния преход. 
Европа вече се доказа като подходящо място за емитиране на зелени облигации, които финансират проекти в подкрепа на 
устойчивото развитие. За да укрепи тази тенденция, Европейската комисия скоро ще вложи 225 милиарда евро зелени 
облигации в рамките на план за възстановяване в периода след пандемията, наречен "Next Generation EU". 
 
√ Bank of England запази основната си лихва на историческия минимум  
Британската централна банка (Bank of England) остави основната си лихва на историческия минимум от 0,1 на сто и запази 
програмата си за изкупуване на активи на стойност 895 милиарда британски лири (1,24 трилиона долара), предадоха 
световните агенции. В същото време в края на заседанието си по паричната политика британската централна банка 
преразгледа към повишение прогнозата си за икономия растеж през тази година до 7,25 на сто благодарение на по-силната 
от очакваното активност, съобщава БТА. 
Комитетът по паричната политика е гласувал единодушно за запазване на свръхниската лихва. Според него основният 
сценарий е за увеличаване на потребителските цени временно над 2 процента към края на 2021 година, главно в резултат 
на еволюцията на цените на енергията, които силно нараснаха след срива им миналата година поради пандемията и 
ограничителните мерки. В средносрочен план централната банка очаква инфлацията да се върне на равнище около 
целевите 2 процента. 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на Великобритания е по-голям в сравнение с прогнозите от февруари, подчертава Банк 
ъв Ингланд в доклада си за паричната политика. Това е станало благодарение на по-силната от очакваното активност през 
последните седмици, като лекото смекчаване на ограниченията допринася за по-голям БВП в краткосрочен план. Затова 
институцията преразглежда към силно повишение прогнозатаси за растежа през тази година до 7,25 на сто спрямо 
очакванията от февруари за 5 на сто. 
През първото тримесечие Великобритания беше в строг локдаун, с изключение на училищата, които отвориха на 8 март), 
така че очакванията са за спад на БВП с 1,5 на сто. Официални данни за икономическия растеж на страната през първото 
тримесечие ще бъдат публикувани идната седмица. 
 
√ Исландия или Баку - кои са възможните домакини за срещата Байдън-Путин 
Според медиите, някои европейски държави вече са предложили свои градове за такава среща, съобщава Politico. Сред 
тях са Швейцария, Финландия и Австрия. И трите държави се считат за неутрални, тъй като не са членки на НАТО. 
Politico предполага, че Хелзинки няма да бъде избран за тази предстояща среща на върха. Там през 2018 г. Путин се срещна 
с американския президент Доналд Тръмп. Изданието отбелязва, че тогава американският президент „оправда репутацията 
на човек, който иска да угоди на Путин“. Politico пише, че повторно домакинство на финландската столица  може да даде 
шанс на Байдън да поправи "грешката на Тръмп", но бивши американски държавни служители коментирали за изданието, 
че това крие и опасност сравнението с последната среща "да засенчи това, което Байдън и Путин се надяват да постигнат." 
Исландия може да бъде потенциална дестинация, но в същото време трябва да се има предвид, че е по-трудно достъпна 
от други държави. Освен това тя е член на НАТО, а и близо до столицата, Рейкявик изригва вулкан. Тук също има 
историческа препратка - през 1986 г. Михаил Горбачов и Роналд Рейгън се срещат именно в Исландия. 
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Баку може да бъде добър вариант, тъй като и Русия, и САЩ имат добри отношения с Азербайджан, но това може да обиди 
Армения заради войната в Нагорни Карабах, пише Politico. Прага беше мястото на срещата на върха на президентите 
Дмитрий Медведев и Барак Обама, а чешките власти предложиха своето домакинствот малко преди скандала с 
разкритията за експлозията във военните складове във Врбетица. Според Politico сега тази покана „може вече да не е 
валидна“. 
Официален  представител на САЩ коментира пред изданието, че г-н Путин "не е толкова притеснен" къде ще се проведе 
срещата. Според него той „обича да гледа как НАТО и страните от ЕС се притесняват от посещението му“. 
Джо Байдън предложи среща в телефонен разговор с Путин в средата на април. Американският президент се надява 
събитието да се състои през юни в Европа. Администрацията на Белия дом предложи мястото на срещата да е в трета 
държава, след което австрийските власти изразиха готовност да поемат организацията и провеждането на самита във 
Виена.  
На този етап отговорът на Кремъл гласи единствено, че  Москва проучва предложението. 
 
√ Китай замразява безсрочно икономическия диалог с Австралия 
Китай обяви вчера, че замразява за неопределено време участието си в стратегическия икономически диалог с Австралия, 
предадоха световните агенции. 
Напоследък отделни лица от правителството на Австралия, основавайки се на манталитета от времето на Студената война 
и идеологически предубеждения, предприеха редица мерки, които създадоха препятствия за нормалните контакти и 
сътрудничеството между двете страни, заяви китайската Национална комисия за развитие и реформи (NDRC) в кратко 
комюнике, пише БТА. Комисията не посочва кои точно мерки са причина за решението. 
Новината доведе до рязко поевтиняване на австралийския долар, който отстъпи до 0,7701 австр. долара спрямо щатския 
долар след курса от 0,7747 австр. долара вчера. 
Двустранните отношения между Пекин и Канбера се обтегнаха през 2018 година, когато Австралия стана първата страна, 
забранила публично достъпа на китайския технологичен гигант Хуавей (Huawei) до 5Джи (5G) мрежата си. Напрежението 
се засили миналата година, след като Австралия поиска независимо разследване за произхода на коронавируса, което 
доведе до ответни търговски мерки от Китай. 
Австралийският премиер Скот Морисън съобщи вчера, че правителството е анулирало международните споразумения на 
щата Виктория, сключени с Китай по инициативата "Един пояс, един път", тъй като те не отговарят на външнополитическите 
интереси на страната. 
През 12-те месеца до март Австралия е изнесла за Китай стоки на стойност 149 млрд. австр. долара (115,04 млрд. щ. 
долара), от които най-голям дял има желязната руда. 
Според експерти обаче износът на желязна руда няма да бъде съществено засегнат от напрежението между двете страни. 
Вярваме, че търговията с желязна руда между Австралия и Китай ще остане защитена от политическото напрежение между 
двете страни в момента, посочва Атила Винднел, управляващ директор в сингапурската Навигейт комодитис (Navigate 
Commodities Ptd). Това е взаимна зависимост, при която никоя страна не може да оцелее без другата, допълва той. 
 
√ Добивът на въглища отново тръгна нагоре, Индия ще е основен двигател  
Десетте най-големи компании за производство на въглища ще увеличат производството си с 6,6% през 2021 г. след спад 
от 4,2% през 2020 г., изчислява StockApps.com 
След бурна година, която отчете значителен спад в производството, очаква се глобалната въгледобивна промишленост да 
започне възстановяване през 2021 г. Според данните от изследванията, анализирани и публикувани от Stock Apps, 
глобалното производство на въглища е спаднало с 2% през 2020 г. Очаква се то да се увеличи с 3,5% през тази година 
достигайки 8 милиарда тона. Производството ще расте със сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 2,5% в периода 
между 2021 и 2025 г., което увеличава общото производство до 8,8 милиарда. 
През 2020 г. производството в десетте най-големи минни компании е спаднало с 4,2% от 1,7 млрд. Според неотдавнашен 
доклад на GlobalData, то ще нарасне с до 6,6% през 2021 г., достигайки между 1,68 и 1,74 млрд. 
Глобалното финансиране на изкопаеми горива също бележи спад през 2020 г. и то, с  9%, до 751 млрд. долара 
Индия, вторият по големина производител на въглища в света, се очаква да е основен двигател на ръста в производството 
на въглища през следващите години. През 2021 г. добивът в страната ще нарасне от 777,7 милиона тона  през 2020 г. до 
827,8 млн. тона. До 2025 г. продукцията се очаква да се увеличи до 1,2 млрд. 
Китай, Индонезия, Австралия и Южна Африка ще увеличат комбинираното си производство от 5 млрд. през 2021 г. до 5,43 
млрд. до 2025 г. Прогозите са през 2021 г. производството на Китай да нарасне с 2,5%, докато производството на Австралия 
ще намалее с 4%. САЩ и Русия ще отчетат увеличение съответно от 9,3% и 8,4%. 
Според проучване на Rainforest Action Network (RAN), общото финансиране на петролни, газови и въглищни компании 
също е спаднало с 9% през 2020 г., равняващи се на  751 млрд долара. За сравнение, през 2019 г. то е било в размер на 824 
млрд. долара. Финансирането за топ 100 на компаниите в сектора обаче се е увеличило с 10% през 2020 г. 
За времето от 2016 - 2020 г. най-големите 60 банки в света са вложили 3,8 трилиона долара в сектора. Тринадесет от тези 
60 банки са базирани в САЩ и Канада, докато пет от първите десет са в САЩ. JP Morgan Chase е с най-голям дял на 
финансиране с вложени 317 милиарда долара в сектора. 
 
√ ООН предупреждава за сериозна продоволствена криза в света  
Броят на хората, които са били изправени пред остра продоволствена криза и се нуждаят от спешна помощ, за да оцелеят 
и поддържат поминъка си, е достигнал най-високото ниво от пет години насам. За това алармира нов доклад на Глобалната 

https://stockapps.com/blog/2021/04/28/top-ten-coal-production-companies-to-increase-output-by-6-6-in-2021-following-4-2-decline-in-2020/
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мрежа за борба с продоволствените кризи - международен алианс на ООН, ЕС, правителствени и неправителствени 
организацииващи в хранителни кризи. 
Според документа, в резултат на конфликти, икономически шокове, включително тези, причинени от пандемията на 
COVID-19, и екстремни метеорологични събития през 2020 г., поне 155 милиона души от 55 страни/територии са били в 
ситуация на остър глад, което е увеличение с около 20 милиона спрямо предходната година Докладът, разпространен от 
Организацията за прехрана и земеделие на ООН, прави разочароващото заключение, че острият глад остава належащ 
проблем за милиони хора. Това сигнализира за тревожна тенденция към постоянно нарастване на сериозната несигурност 
на изхранването на населението на планетата, която се наблюдава от 2017 г., когато беше публикуван първият доклад. 
Около 13 милиона от общия брой на изправените пред този проблем хора са се оказали в условия на „катастрофална“ 
липса на продоволствие в Буркина Фасо, Южен Судан и Йемен, където се е наложило да се вземат спешни мерки за 
предотвратяване на масова гибел на населението и крах на цялата икономическа система. 
Поне още 28 милиона души са били „буквално на ръба на глада“ в условия на „извънредна ситуация“ с липса на 
продоволствено обезпечаване. В 38 държави или територии спешните действия са спасили живота на хората и 
препитанието им и са предотвратили разпространението на масов глад. 
Силната продоволствена несигурност продължава да бъде най-голяма в Африка. Около 98 милиона души, т.е.около две 
трети от сблъскалите с отсъствието на продоволствена безопасност през 2020 г. живеят на Африканския континент. 
Проблемът обаче засяга и страни в други части на света, включително Йемен, Афганистан, Сирия и Хаити, които са сред 
десетте държави, където миналата година бяха регистрирани най-тежките хранителни кризи. 
Сред ключовите фактори, които стоят зад нарастването на мащаба на проблема с глада, докладът посочва конфликти, 
икономически сътресения, в много от случаите причинени от пандемията COVID-19. Те са последвани от метеорологични 
явления и аномалии, които са спаднали на трето място в списъка с водещи причини, както и екстремни метеорологични 
събития. "Въпреки че конфликтите ще останат основен фактор за хранителните кризи през 2021 г., пандемията от COVID-
19  и мерките по ограничаването ѝ, както и екстремните метеорологични събития ще продължат да изострят проблема с 
продоволствените кризи по света, особено в икономически нестабилните страни", се казва в доклада. 
„Конфликтът и гладът са взаимно подсилващи явления. Длъжни сме да направим всичко възможно, за да разкъсаме този 
порочен кръг. Решението на проблемите с глада е основа за стабилност и мир", коментира генералният секретар на ООН 
Антонио Гутериш. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,20 долара  
Курсът на еврото днес се задържа над прага от 1,20 долара, макар силно да го доближи, информираха германски 
финансови издания. В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2065 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2060 долара.  
 
Труд 
 
√ НС прие на първо четене: Пенсиите да се преизчислят с дохода от 2018 г.  
Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2017 година, да бъдат преизчислени от 1 юли 2021 г. със средния осигурителен доход 
за страната за 2018 г. Това приеха на първо чете депутатите, след като одобриха промени в Кодекса за социално 
осигуряване, внесени от народни представители от БСП.  
Преизчисляването ще се извършва, само ако това е благоприятно за пенсионера, пише още в него. „За“ законопроекта 
гласуваха 127 депутати, един беше против, въздържали се нямаше.   
Според депутата от ГЕРБ и член на Комисията по бюджет и финанси Димитър Главчев гласуването на този законопроект е 
популизъм, защото дори той да бъде приет на второ четене, преизчисляване на пенсиите може да стане само ако има 
работещо правителство, което да поиска актуализация на бюджета.  
Тези пари ги няма в бюджета на Държавното обществено осигуряване, заяви  и Георги Ганев, председател на бюджетната 
комисия в парламента. Според него е неуважително този законопроект да не бъде внесен за обсъждане първо в 
бюджетната комисия, както е редът. 
Веднага след като законопроектът беше приет на първо четене, лидерът на БСП Корнелия Нинова поиска той веднага да 
бъде гласуван и на второ четене, защото нямало направени предложения по него по време на дебатите. Председателят на 
парламента Ива Митева заяви, че няма да допусне предложението за гласуване, защото това може да се случи, само ако 
има пълен консенсус по законопроекта, но такъв няма. 
 
√ 5,4 млрд. лв. заради Covid-19  
Подкрепа от държавната хазна 
845 млн. лв. са за пенсии 
Общо 5,4 млрд. лв. са дадени от държавната хазна в подкрепа на хората, бизнеса и здравната система от началото на 
пандемията до края на месец март. Това става ясно от писмен отговор на министъра на финансите в оставка Кирил Ананиев 
на депутатски въпрос. През миналата година за мерки срещу Covid-19 са дадени 4,1 млрд. лв., а за първото тримесечие на 
2021 г. още 1,3 млрд. лв. 
За мерки за подкрепа на домакинствата са дадени 1,845 млрд. лв., от които 1,2 млрд. лв. през 2020 г. и още 645 млн. лв. 
през тази. Най-голям дял от тези разходи са за изплащането всеки месец на добавките от 50 лв. към пенсиите. От август до 
декември 2020 г. за целта са дадени 530,6 млн. лв., а от януари до март 2021 г. - още 314,2 млн. лв. Освен това хазната 
изплаща обезщетения за безработица и болнични на заразени с Covid-19 или поставени под карантина. 
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За мерки в подкрепа на бизнеса са дадени общо 2,2 млрд. лв. От тях най-голям дял имат парите, изплатени по мярката за 
запазване на заетостта 60/40 - 1,165 млрд. лв. За добавки към заплатите на лекари и за подкрепа на здравната система са 
дадени 1,4 млрд. лв. 
 
√ НАП: Възобновява се автоматичното подаване на данни от фискални устройства и автоматизирани системи  
Във връзка с извършено технологично обновление, се възобновява процесът, свързан с автоматично подаване на данни 
от фискални устройства (ФУ)/интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) в НАП, 
считано от 5 май 2021 г. Това съобщиха от пресцентъра на приходната агенция. 
Оптимизацията на процеса изисква, при подаване на XML-съобщения за извършване на промяна на първоначално 
подадените регистрационни данни или дерегистрация на ФУ/ИАСУТД, да има подадено уведомление за предстоящо 
техническо обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД по реда на чл. 49б, ал. 2 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и 
отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им 
и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.). Уведомлението 
се подава от сервизните организации по електронен път, чрез електронната услуга „Уведомление за сервизно 
обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД“, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни  услуги 
на НАП, по образец, съгласно приложение №27 от Наредба №Н-18/2006 г. 
След успешно подадено уведомление за предстоящо сервизно обслужване/ремонт, сервизната организация има 
възможност в рамките на 48 часа да извърши необходимите действия за подаване на XML-съобщения за конкретно/и 
устройство/а или система/и, свързани с промяна на регистрационни данни или дерегистрация на ФУ/ИАСУТД. 
В случай че горепосоченият период не е достатъчен за приключване на започнати сервизни дейности,  е възможно да се 
подаде ново уведомление, с което ще се осигурят нови 48 часа. За целта отново чрез електронната услуга „Уведомление 
за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД“ трябва да се заяви прекратяване на предходно подадено уведомление.  
При подаване на XML-съобщения за промяна на първоначално подадените регистрационни данни или дерегистрация на 
ФУ/ИАСУТД се изисква наличие на актуален сервизен договор. В случай че той е изтекъл,  е необходимо с XML съобщението 
да се подадат и актуалните данни за подновяване на договора за сервизно обслужване. 
Важно е да се отбележи, че гореописаният ред не се прилага при първоначална регистрация на ФУ/ИАСУТД в НАП.  
 
√ Приходите на НАП нараснаха с 914 млн. лв.  
Балансът е в основата на успеха 
Близо 8,8 млрд. лв. са постъпленията в Националната агенция за приходите към 28 април 2021 г., което е с над 914 млн. 
лв. повече спрямо същия период на миналата година, обявиха от НАП. Към края на април 2020 г. данъчните приходи 
възлизат на 7,9 млрд. лв. 
Рекордните постъпления от данъци и осигурителни вноски се случват в условия на продължаваща пандемична обстановка 
и при отложено за юни 2021 г. (вместо до края на март) внасяне на корпоративния данък, поясняват от приходната агенция. 
Към 28 април 2021 г. приходите от данък върху доходите на физическите лица са над 1,3 млрд. лв., от корпоративни данъци 
- 490 млн. лв., а от ДДС - и 2,8 млрд. лв. 
Общият размер на приходите от осигуровки за периода е 3,7 млрд. лв., като от тях 2,2 млрд. лв. са за държавно обществено 
осигуряване, 942 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски, а 527 млн. лв. – за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване. 
Най-висок е ръстът на постъпленията при данъците върху доходите на физическите лица – с над 12%, следван от данъка 
върху добавената стойност – над 10%. Намаление с около 7% заради законови промени има при корпоративния данък, но 
се очаква то да бъде напълно компенсирано до края на юни, когато е новият срок за внасяне на този данък. Приходите от 
осигуровки растат стабилно с около 8 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП. 
„Балансът между мерките за насърчаване и подкрепа на доброволното спазване на закона и контролните механизми, 
които прилага НАП, са в основата на успеха. Отчитаме отличен резултат в условията на продължаваща пандемична 
обстановка с нейните икономически и социални последици и в режим, в който освен основните си ангажименти, екипът 
на НАП управлява програмата за подкрепа с оборотен капитал, по която до момента сме разплатили над 112 млн. лв.“, 
каза по повод рекордните постъпления изпълнителният директор на агенцията Галя Димитрова. 
 
√ НАП обяви данъчната кампания за успешна: 85% от декларациите са подадени онлайн  
Успешно приключи данъчна кампания за физическите лица. Над половин милион данъчни декларации от граждани са 
подадени към 17 часа на 5 май, сочат данните на НАП.  
Над 85% от декларациите за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен код 
(ПИК) на НАП или електронен подпис. От началото на годината до момента, чрез електронната система за плащане (т.нар. 
виртуален POS) и чрез физическите POS терминали, в офисите на НАП са платени над 100 млн. лв. без такси.  
От приходната агенция съобщават още, че преобладаващата част (над 70%) от гражданите са използвали предварително 
попълнените декларации за доходите, които НАП предложи за втори път тази година, като средното време за попълване 
на формуляра е било под 10 минути, сочи статистиката на приходната агенция.    
„Отчитаме много успешна данъчна кампания. Благодаря на колегите в НАП за усилията и отлично свършената работа. 
Оценяваме добросъвестното отношение на гражданите, които спазиха законовите изисквания в срок. Продължаваме с 
развитието на електронните услуги, за да продължим да улесняваме данъкоплатците", каза директорът на „Обслужване“ 
в НАП Боряна Георгиева. 
 

https://inetdec.nra.bg/index.html
https://inetdec.nra.bg/index.html
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√ Използваната земеделска площ се е увеличила с 9% за 10 години  
Стопанствата в България са увеличили използваната земеделска площ (ИЗП) с 9% през последните 10 години. Това показват 
предварителните данни от преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. В сравнение с анкетирането, проведено 
през 2010 г., когато използваната площ е била 3.62 млн. ха, през 2020 г. тя е 3.96 млн. ха. Средната площ на едно стопанство 
в страната нараства до 33 ха, при 10 ха, отчетена през 2010 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. 
През 2020 г. обработваемата земя на открито e 3 318 600 ха. От тях близо 60 % са зърнено-житните култури, а техническите 
заемат 31%. Тенденцията към увеличаване на площите на зърнено-житните култури се запазва и през 2020 г. Те са с 11% 
повече спрямо 2010 г. и с 24% повече спрямо 2003 г. От зърнено-житните култури най-голям остава относителният дял на 
пшеницата, а от техническите – на слънчогледа. 
През 2020 г. животновъдните стопанства, отглеждащи селскостопански животни, птици и пчелни семейства, са около 71 
500. В тях се отглеждат над 608 хил. говеда, 244 хил. кози, 1 276 800 овце и 642 хил. свине. Предварителните данни показват 
увеличение с 6% на говедата през 2020 г. в сравнение с 2010 г. През 2020 г. средният брой на отглежданите животни в 
стопанствата е значително по-висок спрямо предходните периоди. При говедата увеличението достига до 20 животни на 
стопанство, на козите – до 21, на овцете – до 58, а на свинете – до 190. 
Броят на земеделските стопанства в България, които отговарят на критериите, определени в Закона за преброяването, e 
132 400. В сравнение с 2010 г. се отчита намаление, което обаче по никакъв начин не води до намаляване на земеделската 
дейност в страната. То се дължи на увеличението на използваната земеделска площ (ИЗП) от едно стопанство, както и от 
увеличение на средния брой на отглежданите животни в стопанствата. Намаляването на броя на земеделските стопанства 
и окрупняването им е процес, наблюдаван във всички държави членки на ЕС. За сравнение – тенденция за намаление се 
отчита и в ЕС в последните години до преброяването през 2020 г. Броят на стопанствата в държавите членки е намалял с 
около една четвърт в периода от 2005 г. до 2016 г. В страните от ЕС са престанали да съществуват около 4.2 млн. стопанства, 
огромна част от които – около 85 %, са били малки стопанства с размер под 5 ха. 
Преброяването на земеделските стопанства в България стартира онлайн на 1 септември и приключи на 18 декември 2020 
г.  В първите 18 дни  преброяването се извърши чрез предоставяне на данни по интернет от земеделските стопани. 2 738 
се регистрираха в информационната система за преброяването и попълниха електронния въпросник на 100% с помощта 
на уеб-базираното приложение. До 18 декември 2020 г. преброяването продължи чрез събиране от анкетьори на данни 
за земеделските стопанства, включени в списъка за анкетиране. 
В началото на 2022 г. ще бъдат подготвени и разпространени детайлни резултати от изследването, съгласно Закона за 
преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020г. Евростат ще започне да публикува резултати 
през втората половина на 2022 година. Държавите членки на ЕС имат срок до 31 март 2022г. да представят данните от 
преброяването на Евростат. 
 
√ Фермите намаляха 3 пъти за 10 години  
Според предварителни данни от преброяването 
Най-много намаляват тези под 1 хектара 
9% от големите стопанства държат 85% от земеделската земя 
Земеделските стопанства у нас са намалели близо 3 пъти за последните 10 години, показват предварителни данни от 
преброяването им през 2020 г., обявени от Министерството на земеделието, храните и горите. През миналата година 
фермите, отговарящи на критериите за праг, посочени в Закона за преброяване на земеделските стопанства, са 132 400, 
което е с 64% по-малко спрямо броя им, отчетен при преброяването през 2010 г., когато са били 370 200. 
Най-много намаляват малките стопанства - тези тип заден двор, които са с площ под 1 хектара, показват още данните. За 
десет години те са се стопили с 80 на сто. 
В същото време по-малко ферми държат повече земеделска земя. Една от причините за това са и субсидиите, които се 
дават за декар земя. Около 9% от стопанствата с над 50 хектара държат 85% от земеделската земя у нас, показват данните 
от преброяването. Техният брой се увеличава с 28% спрямо 2010 г. Най-голям е броят на земеделските стопанства в 
Благоевград и Пловдив, а най-малко ферми има в Габрово и столицата. 
През 2020 г. използваната земеделска площ достига до 3957 хил. хектара и се увеличава с 9% спрямо 2010 г. и с 36% спрямо 
2003 г. Средната площ на земеделските стопанства със земя нараства до 33 хектара, при средно 10 хектара през 2010 г. 
Увеличават се и пустеещите ниви или така наречените постоянно затревени площи - с около 3% от 2010 г. насам. 
Обработваемата земя на открито e 3318 600 хектара, като зърнено-житните култури заемат 60% от нея, а техническите - 
31%. Тенденцията към увеличаване на площите на зърнено-житните култури се запазва и през 2020 г. те са с 11% повече 
спрямо 2010 г. и с 24% повече спрямо 2003 г. От зърнено-житните култури най-голям остава относителният дял на 
пшеницата, а от техническите - на слънчоглед. 
Стопанствата, отглеждащи животни, птици и пчелни семейства, са около 71 500. В 31 000 от тях се отглеждат 608 600 говеда, 
в 12 000 стопанства - 244 000 кози, в 22 000 ферми - 1 276 800 овце и малко над 3 хил. стопанства отглеждат 642 000 свине. 
Според Националната асоциация на козевъдите и овцевъдите в България обаче близо 200 000 овце и кози са виртуални, 
тоест съществуват само на хартия, за да се получава субсидия за тях. 
 
√ Трудово-правна консултация на "Труд": Заплащане при работа по време на празници  
За работата на тези работници и служители, за които официалният празник е ден за работа, е предвидено увеличено 
заплащане на труда им.  
Работа в ден, който е обявен за официален празник, се плаща двойно. Двойна заплата би се дължала, когато служителят 
по график трябва да работи в празничния ден. Ако обаче не е включен в графика и работодателят го извика на работа, 
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законът изисква да му бъде платена четворна надница. Това е така, тъй като 100% увеличение  за извънреден труд се 
изчислява върху нормалната надница за работа в официален празник, която, както казахме, е удвоената дневна заплата.  
Работата по време на официални празнични дни често е съпроводена и с полагане на извънреден труд, за който законът е 
предвидил увеличено възмездяване. Когато служителят работи над установеното за него работно време в работен ден, 
работодателят му дължи възнаграждение с 50% увеличение за всеки час извънреден труд. Ако работата е в почивни дни, 
то увеличението е със 75%. За извънреден труд в официален празник работодателят трябва да плати увеличение от 100%. 
Двете основания (увеличено заплащане за извънреден труд и увеличено заплащане за работа по време на официален 
празник) са различни и те се кумулират, т.е за всяко от тях работникът или служителят следва да бъде удвоено възнаграден. 
В крайна сметка излиза, че в такава ситуация се заплаща четирикратен размер на дневното възнаграждение - когато 
положеният труд е едновременно извънреден, защото е положен извън установеното за него работно време и втори път 
- пак удвоено (100% увеличение), защото трудът е положен в ден на официален празник. Увеличението в тези случаи е 
право пропорционално на двукратно удвоените усилия, неудобства, лишения и напрежение, които понася работникът или 
служителят, който полага извънредния труд в дните на официални празници. 
Ако работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време, правилото е същото: за работа през дните на 
официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща 
според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. А положеният извънреден труд 
(работа над законоустановеното работно време) при сумирано изчисляване на работното време се заплаща с увеличение 
от 50%. 
Справка: чл. 262, чл. 263 и чл. 264 от Кодекса на труда. 
 
√ Пандемията ни отказа от правенето на бизнес 
Данните на Евростат показват не само съживяване на желанието за правене на бизнес в Европа, а и спад на 
декларациите за несъстоятелност на фирмите. 
В Словакия има 33% ръст на новосъздадените фирми 
Европейците се връщат към предприемачеството 
Близо до нас са Португалия и Хърватия 
Пандемията намали желанието на хората да имат собствен бизнес. България отчита най-големия спад на регистрациите 
на нови фирми сред страните от ЕС, показват данни на Евростат. Според тях през четвъртото тримесечие на миналата 
година регистрациите на нови компании у нас намаляват с 18,8% на годишна база.  
Ситуацията в ЕС е различна. В страните от ЕС регистрациите на нови фирми се повишават с 2,8% на годишна база, но спрямо 
третото тримесечие на 2020 г. има спад от 0,4 на сто. 
От Евростат отчитат, че от 2015 г. регистрациите на нови фирми в общността растат непрекъснато, като тенденцията беше 
пречупена единствено през първото и второто тримесечие на 2020 г. Тогава пандемията от коронавируса намали 
желанието за правене на бизнес. 
Сега обаче се наблюдава възстановяване. То е най-отчетливо в Словакия, където регистрациите на нови фирми се 
повишават с 33% през последните три месеца на 2020 г. спрямо същия период на предходната година. Във Франция 
регистрациите се увеличават с 16,2%, а в Румъния - с 13,8%. На другия край на класацията се нареждат България, Португалия 
(-14,8%) и Хърватия (-12,3%). 
Данните на Евростат показват не само съживяване на желанието за правене на бизнес в ЕС, но и спад на декларациите за 
несъстоятелност на фирмите. През четвъртото тримесечие на 2020 г. фалитите намаляват със 17,9% средно за страните от 
ЕС. Най-съществено е понижението в Литва (-58,2%), Хърватия (-47,5%), както и Белгия и Франция (по -40,7%). Но в някои 
страни има ръст на заявленията за банкрут на компании. 
Микро фирмите, които наемат по-малко от 10 служители, преди да започнат своя бърз растеж, са сред най-динамичните 
предприятия в европейските икономики. Разглеждайки различни сектори, младите микро и бързо развиващи се 
предприятия най-често се срещат в сектора на информацията и комуникациите, услугите за настаняване и хранене, както 
и в административните и помощните услуги. 
 
√ България ще участва във военни учения на НАТО с около 9 000 войници  
В периода от 20 май до 22 юни НАТО ще проведе военните учения Steadfast Defender с участието на до 9 хиляди войници. 
Маневрите ще са на територията на южният фланг на НАТО - в Румъния, Унгария, България и Португалия - с отработването 
на трансфера на подкрепления от САЩ. Това съобщи представител на Съвместните сили на НАТО в Европа (SHAPE) на 
брифинг в четвъртък в Брюксел. 
„Маневрите ще се проведат на три етапа: в първия, морската част в Атлантическия океан, ще участват до 20 кораба и 
подводници, 40 самолета и 5 хиляди военни. Във втората част в командните и щабни учения в Унгария ще вземат участие 
до 3 хил. военни. Третата, полева част от маневрите ще се проведе в Румъния и България с участието на 4 хил. военни и 6 
хил. единици техника. Общо в пика на маневрите едновременно ще участват до 9 хиляди души“, цитира агенцията 
представителят на НАТО.   
 
√ Урсула фон дер Лайен: ЕС вече ваксинира по 30 души всяка секунда  
В ЕС днес всяка секунда 30 души получават ваксина против ковид, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула 
фон дер Лайен. 
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Тя отбеляза, че досега в ЕС са разпределени 200 милиона дози ваксина, а още 200 милиона са изнесени за 90 държави по 
света. Дневно три милиона европейци се ваксинират, а до края на юли 70 на сто от пълнолетните в ЕС ще бъдат 
имунизирани, посочи Фон дер Лайен. "Нито Русия, нито Китай се диближават до такъв резултат", посочи тя. 
По нейните думи ще се наложи децата и непълнолетните също да бъдат ваксинирани. Фон дер Лайен изрази готовност за 
обсъждане на предложението на САЩ да отпаднат патентите за ваксините. 
Някои биха казали, че САЩ и Великобритания са по-напред от нас във ваксинационната кампания, но ЕС ще има същия 
успех по същото време това лято, като същевременно остана отворен към света. Докато други запазиха ваксините за себе 
си, Европа остана най-големият износител на света, добави тя. 
Фон дер Лайен уточни, че ЕС е изнесъл за Великобритания досега 28 милиона дози ваксина. 
 
√ ЕС обмисля да изпраща авангард, ако се изправи пред извънредна криза  
ЕС да изпраща авангард, ако му се наложи да се изправи пред извънредна криза. Това предложение е направено от 
няколко страни членки на ЕС по време на заседанието на министрите на отбраната на Общността. В него участва и 
генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. 
Авангардът е обсъждан като част от подготовката на Стратегическия компас, който трябва да разработи военната 
автономия на Съюза, каза върховният представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел. Той се надява да го 
представи до ноември, а Съветът да го одобри до март догодина. 
Борел каза още, че би било добре ЕС да разполага с резерв, който би могъл да бъде незабавно мобилизиран. 
При обсъждането на Стратегическия компас министрите са се фокусирали върху управлението на кризите.  
Направеният през 2020 г. анализ на заплахите показва, че ЕС трябва да бъде готов за бъдещи кризи, да действа бързо, да 
бъде по-ефективен и да взема по-бързо решения. Това се отнася и за по-бързото започване на военни операции в рамките 
на Общата политика за сигурност и отбрана и осигуряването на достатъчно персонал. 
Същевременно Борел посочи, че са необходими между 10 и 30 години, за да се задейства нова военна система. 
Часове преди срещата на министрите на отбраната Съветът на ЕС прие исканията на Норвегия, САЩ и Канада да бъдат 
поканени за участие в проекта „Военна мобилност“ по линия на Постоянното структурирано сътрудничество - стратегическа 
платформа, която позволява бързо и безпрепятствено движение на военен персонал и активи в целия Европейски съюз. 
 
√ Париж и Лондон пред конфликт в Ламанша  
Заради правата за риболов след Брекзит  
ВМС на двете страни изпратиха кораби в района на остров Джърси 
Париж заплаши да прекъсне електрозахранването на острова 
Франция и Великобритания са практически пред въоръжен конфликт в пролива Ламанш, след като френски рибари 
организирано отплуваха за полуавтономния британски о-в Джърси в четвъртък сутринта, в опит да блокират пристаните на 
острова, съобщават световните медии.  
Недоволството им идва заради усложнената процедура по изваждане на лиценз за риболов в британски териториални 
води, която според тях, макар и утвърдена в споразумението между ЕС и Лондон за отношенията след Брекзит се 
затруднява нарочно от властите в Обединеното кралство. 
Говорител на Европейската комисия, цитиран от „Файненшъл Таймс” заяви вчера, че Брюксел „е посочил ясно” на 
Великобритания, че правата на двете страни записани в сделката „не са спазени”. „Докато британските власти не 
предоставят причини за допълнителните условия (за издаването на лицензи), те не могат да важат”, казва говорителят. 
Лондон обяви че разполага два военни кораба във водите около о-в Джърси за наблюдаване на ситуацията, на което Париж 
отговори своевременно с изпращането на два съда от своята брегова охрана. Медиите във Великобритания цитират 
интервю на външния министър на остров Джърси, Иън Горст, според когото британските власти „по никакъв начин” няма 
да стигнат до война с Франция, заради риболовния спор. 
Междувременно френските власти заплашиха да прекъснат електрозахранването на острова, което се осигурява на 95% от 
подводни кабели, подавани от континента, съгласно условия договорени по време на британското членство в ЕС. 
 
√ Антъни Блинкен: „Северен поток 2“ е пагубен за Украйна  
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкeн потвърди в Киев подкрепата на Вашингтон за Украйна, където от седем 
години се води война с проруски сепаратисти, а наскоро имаше изостряне на напрежението с Русия, предаде Франс прес. 
"Тук съм по една много проста причина, да потвърдя категорично, от името на президента Байдън, нашия ангажимент в 
подкрепа на суверенитета на Украйна, на нейната териториална цялост и нейната независимост", каза Блинкeн. 
Това е първа визита в Украйна на високопоставен представител на САЩ откакто администрацията на Джо Байдън пое 
властта през януари. 
В разговор с украинския външен министър Дмитро Кулеба Блинкeн изтъкна, че Съединените щати са решени да помогнат 
на Украйна да засили демокрацията си, да изгради институции и да напредне с антикорупционните реформи. САЩ и 
Европа от години очакват Украйна да отбележи значителен напредък в борбата с корупцията, отбелязва Франс прес. 
Украинският външен министър Дмитро Кулеба подчерта, че Украйна "наистина оценява" помощта, която получава от САЩ 
от 2014 г.  
През 2014 г. украинската революция свали от власт проруския президент на страната, което доведе до анексията на 
украинския полуостров Крим от Русия и до конфликта в Източна Украйна между украинските сили и проруските 
сепаратисти, отбелязва Франс прес. 
Блинкен също заяви, че руският газопровод „Северен поток 2“ служи на интересите на Москва и е „пагубен“ за Украйна. 
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„Той отговаря на интересите на Русия, подкопава интересите на Европа и противоречи на принципите на ЕС относно 
енергийната сигурност – да не изпада в зависимост от една държава, в случая, от Русия. И, разбира се, той е пагубен за 
Украйна, Полша и други европейски страни“, заяви Блинкен. 
Американският държавен секретар Блинкън ще разговаря днес и с украинския президент Володимир Зеленски, след което 
двамата се очаква да дадат обща пресконференция. 
Блинкън осъществява визитата си на фона на засиленото напрежение между Украйна и Русия. 
 
Класа 
 
√ Съвременни автори, теории и концепции, имащи отношение към текущата геополитическа и геоикономическа 
реалности  
В случая, когато говорим за съвременната геополитическа мисъл, става дума за период от края на Втората световна война 
до днес. Този период може да бъде разделен на два основни подпериода, а именно: 
От края на Втората световна война до разпада на СССР, наречен от президента на Руската федерация В.В.Путин „най-
голямата геополитическа катастрофа на ХХ век.“ Този период се характеризира с т.нар. „Студена война“, т.е. сблъсък между 
„Pax Americana“ и „Pax Sovietica”; 
Периодът след 1991 година, характеризиращ се с опита за установяване на еднополярен свят от страна на Запада, най-вече 
в лицето на САЩ и начало на тенденции на формиране на многополярност в геоикономически и геополитически план. 
Началото на тези тенденции може да се датират от известната реч на президента на РФ В.В. Путин на Мюнхенската 
конференция по въпросите на политиката на сигурност на 10 февруари 2007 г. Друг момент, който характеризира 
кристализацията на новите тенденции на многополярност е началото на „Глобалната криза“, започнала през 2008 г. На 
фона на тази криза обхванала множество страни КНР демонстрира относително устойчива динамика, в резултат на която 
Китай става втората икономика в света. 
Геополитически концепции, теории и автори от края на Втората световна война до разпада на СССР  
Развитието на геополитическата мисъл през този подпериод от една страна следва най-общо класическите пътища и 
формули. Но от друга страна качествено променената геополитическа обстановка налага формирането на абсолютно нови 
концепции и възгледи. 
Така например, американската линия в геополитиката се развива почти без прекъсвания в тясна връзка с традицията. 
Естествено тази линия напълно съвпада с основното противопоставяне – това със СССР. Така, например, през 1956 г. Д. 
Майниг (Donald W. Meinig) публикува текста „Heartland and Rimland in Eurasian History”. Майниг подчертава, че цялото 
пространство на Евразийската крайбрежна ивица е разделено на три типа според функционалната и културната си 
предразположеност. (Забележка: Доналд Уйлям Майниг /Donald William Meinig/ е роден на 1 ноември 1924 г. в Палоуз, 
Вашингтон. Американски географ. Почетен професор по география в Университета Сиракуза/Syracuse University/. Той е 
първият американски гограф, който е избран за член-кореспондент на Британската академия през 1991 г.). 
На основата на вижданията, споделени от Майниг, през 1965 г. У. Кърк (WilliamKirk) разработва тезата за централното 
значение на крайбрежието за геополитическия баланс на силите. Съответно той изгражда исторически модел, в който 
основна роля играят крайбрежните цивилизации, от които културните импулси идват с по-голяма или по-малка 
интензивност в континента. 
По-късно Саул Коен (Saul Bernard Cohen) предлага в геополитическия анализ да се въведе допълнителна класификация, 
основана на разделението на основните геополитически реалности на „ядро“ и „пояс“. (Забележка: Саул Бернард Коен е 
американски географ, автор на геополитически концепции, някои от които влизат в практиката на външната политика на 
САЩ). 
Тази концепция е възприета от американски стратези като Хенри Кисинджър, който вярва, че политическата стратегия на 
САЩ по отношение на крайбрежните зони е да събере фрагментите заедно и по този начин да осигури пълен контрол над 
Съветската Евразия. Подобен възглед става импулс за промяна на политиката на САЩ по отношение на КНР, коята промяна 
оказва силно влияние върху геополитическия баланс в света от втората половина на 70-те години почти до разпада на 
СССР.(Забележка: Хенри Алфред Кисинджър /на английски: Henry Alfred Kissinger/, роден като Хайнц Алфред Кисингер /на 
немски: Heinz Alfred Kissinger/ на 27 май 1923 г. е американски политик, историк и политолог и геополитически консултант 
от германско-еврейски произход. 
Съветник по национална сигурност на президента на САЩ (1969-1975), държавен секретар на САЩ (1973–1977) и носител 
на Нобелова награда за мир за 1973 г. заедно с Ле Дък Тхо. Влиятелен политик, който въздейства до днес върху 
външнополитическия курс на САЩ.). 
Междувременно на Запад възниква концепцията на мондиализма. Съгласно тази концепция неизбежна е пълната 
планетарна интеграция, прехода от множество държави, народи, нации и култури към единно състояние - Единен свят. 
Тъй като цялата концептуална и стратегическа власт над Запада е концентрирана в САЩ именно Щатите стават главен щаб 
на мондиализма. Съответно на основата на „мондиалистката платформа“ се създават три основни мондиалистки 
организации: 
Първата е Съветът за външни отношения. Неговият създател е най-големият американски банкер Морган. Тази 
неофициална организация се занимава с разработката на американска стратегия в планетарен мащаб. Крайната цел на 
тази стратегия е пълното обединяване на планетата и създаването на световно правителство; 
През 1954 г. е създадена втората мондиалистка структура - Билдербергския Клуб (Bilderberg Group). Той обединява както 
американски анализатори, политици, финансисти и интелектуалци, така и техните европейски колеги; 
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През 1973 г. активистите на Билдербергската група създават третата най-важна структура на мондиалистите - 
„Тристранната комисия“. 
В този период Западноевропейската геополитика като нещо независимо след края на Втората световна война на практика 
не съществува. Само през доста кратък период - 1959-1968 г., когато Шарл дьо Гол е президент на Франция, се ражда 
известната теза "Европа от Атлантическия океан до Урал". Тази Европа е замислена като суверенно стратегическо 
континентално образование. 
В същия този период Съветският съюз след Сталинското ръководство, което без да обявява открито, но следва една 
достатъчно устойчива евразийска геополитическа линия, на власт идва Н.С. Хрушчов. За СССР под негово ръководство е 
характерна волунтаристка вътрешно и външнополитическа линия. Дошлият след него начело на Съветската държава 
Л.И.Брежнев се опитва да стабилизира позициите на страната и Съветския блок, но това, особено към края на неговото 
управление не се удава в редица случаи. 
В този момент възникват и такива концепции като тази за „Европа от Владивосток до Дъблин”. Белгиецът Жан Тириар /J. 
Tiriar/ (1922–1992) изгражда своята политическа теория на принципа на „автаркията на големите пространства“. Той стига 
до извода, че световното значение на европейските държави ще бъде напълно изгубено, ако не се обединят в една 
единствена империя, противопоставяща се на Съединените щати. Така се появява проектът на евро-съветската империя от 
Владивосток до Дъблин. 
Междувременно в рамките на мондиалистката теория се разработват различни модели. Първата, най-пацифистката 
версия на мондиализма е известна като „теорията на конвергенцията“. Разработена през 70-те години от група 
анализатори, ръководена от Збигнев Бжезински. 
Тази теория предполага възможността за преодоляване на идеологическия и геополитическия дуализъм на Студената 
война чрез създаването на нов културен и идеологически тип цивилизация, която ще бъде междинна между социализма 
и капитализма. 
(Забележка: Збѝгнев Кажѝмеж Бжежѝнски/1928-2017/ (на полски: Zbigniew Kazimierz Brzeziński) - американски политолог, 
геополитик, социолог и държавен служител. Бил е Съветник по Национална сигурност и член на настоятелството на 
Центъра за стратегически и международни проучвания в САЩ. На снимката е показан на Мюнхенската конференция по 
сигурността през 2014 г.). 
„Световното правителство“, което може да се появи в резултат на тази „конвергенция“, се смята, че ще позволи на Москва 
да управлява планетата заедно с Вашингтон. Теориите за сближаване като се почне от тази на Тириар и се стигне до тази 
за конвергенцията са идеологическата основа, на която се позовават Михаил Горбачов и неговите съветници, когато 
развиват своята „перестройка“. В крайна сметка, обаче, тази концепция се оказва „геополитически капан“, Като попадат в 
този „капан“, както и в други заблуди, инициаторът на „перестройката“ и групата около него със своята политика довеждат 
нещата до разпада на СССР. 
В същото време, няколко години преди началото на съветската „перестройка“, подобен проект започна да се прилага за 
Китай, но китайското ръководство, не само успява да избегне този „геополитически капан“, но обратното залага своя 
уловка - „контракапан“ по отношение на САЩ и Запада. Западът се усеща, когато, обаче, става търде късно 
Геополитически концепции, теории и автори след разпада на СССР до днес 
Фактически геополитическото развитие на атлантизма в началото на 90-те години на ХХ век достига своя връх. Разпадането 
на Варшавския договор и СССР означават триумф на атлантическата стратегия и победа на Запада в Студената война с 
Изтока. В условията, когато Съединените щати се оказват единствената суперсила без алтернатива те се доближават до 
момент на установяване на окончателна планетарна хегемония на таласокрацията /Силите на Морето/. Именно тогава в 
САЩ започват да се търсят напълно нови геополитически модели, в които съществува само една основна сила. 
Такъв нов модел се оказва доктрината „Нов Световен ред”. Тя е разработена от американската геополитика през 70-те 
години и за първи път е обявена от американския президент Джордж Буш-Старши по време на войната в Персийския залив 
през 1991 година. 
Друга направление става неоатлантизмът на Самюел Хънтингтън, изразен чрез концепцията „Сблъсъкът на 
цивилизациите“. Смисълът на теорията на Самуел П. Хънтингтън, формулиран от него в статията “Сблъсъкът на 
цивилизациите” е следният: очевидно геополитическата победа на Атлантизма над цялата планета всъщност е само 
повърхностна част от реалността. Стратегическият успех на НАТО не засяга слоевете на дълбоката цивилизация. Хънтингтън 
твърди, че стратегическата победа не е цивилизационна победа на западната либерална демокрация, на пазара и т.н. - те 
останаха без алтернатива само временно, тъй като съвсем скоро сред незападните народи ще започнат да се появяват 
цивилизационни и геополитически характеристики, аналог на „географския индивид“. 
Хънтингтън твърди, че заедно със западната (атлантическата) цивилизация, която включва Северна Америка и Западна 
Европа, може да се предвиди геополитическата фиксация на други седем потенциални цивилизации, а именно: 1) 
славянско-православна, 2) конфуцианска (китайска), 3) японска, 4) ислямска, 5) индуска, 6) латиноамериканска, 7) 
африканска. 
Затова атлантиците трябва по всякакъв начин да укрепят стратегическите позиции на собствената си цивилизация, да се 
подготвят за конфронтация, да консолидират стратегическите усилия, да ограничат антиатлантическите тенденции в други 
геополитически формации и да предотвратят опасността от свързване на континенталния съюз със Запада. 
Новата версия на мондиализма в постсъветската епоха е учението на Франсис Фукуяма, който публикува статия в началото 
на 90-те години на ХХ век - “Краят на историята”. Тя може да се разглежда като идеологическа база на неомондиализма. 
Ф. Фукуяма пише, че разпадането на СССР бележи падането на последния бастион на "ирационализма". С това се свързват 
“края на Историята” и началото на специално планетарно съществуване, което ще се проведе под знака на Пазар, 
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Демокрация/от западен тип – б.м. Н.С/ и Либерализъм, които ще обединят света в хармонично рационално 
функционираща машина. 
Друга концепция в този план става "Геоикономиката" на Жак Атали. Жак Атали вярва, че в момента настъпва третата ера - 
„ерата на парите“, които са универсален еквивалент на стойността. Доминирането на една либералдемократична 
идеология и пазарна система, заедно с развитието на информационните технологии в целия свят, води до това, че светът 
става цялостен и единен, геополитическите реалности, които доминираха досега през цялата история, се оттеглят на заден 
план. Гео-икономическият подход на Аттали води до идентифицирането на три основни региона: 
1) Американското пространство, което най-накрая обединява Америка в една финансова и индустриална зона. 
2) Европейското пространство, възникнало след икономическото обединение на Европа. 
3) Тихоокеанският регион, зона, която има няколко конкурентни центъра - Токио, Тайпе/т.е. столицата на Тайван/, Сингапур 
и др. 
Според Атали няма да има специални различия или противоречия между тези три мондиалистични пространства, тъй като 
икономическият и идеологическият тип ще бъде напълно идентичен във всички случаи. 
На фона на изменените глобални геополитически обстоятелства в Западна Европа също се възражда геополитическото 
мислене., демонстрирано от т.нар. Училище "Вътрешна геополитика" на Ив Лакост. 
(Забележка: Ив Лако́ст /фр. Yves Lacoste, род. 7.09.1929 г. в Фесе , е френски географ и геополитик. Автор и собственик на 
сп. „Херодот“, за първи път излязло през 1976 г.. Геополитическите концепции на Лакост се характеризирт с виждането, че 
„пространствата и границите са пасивни неутрални елементи“. „Решаваща е ролята на политиката, преобразуваща 
пространствата и границите“. Лакост е автор на много книги и публикации, включително за системата на ГУЛАГ, 
индустриализацията в СССР, както и усвояването на Сибир. През 2000 г. Ив Лакост е награден с премията „Вотрен Люд“/Prix 
Vautrin-Lud/, наричана също "Нобелова премия по география"). 
Концептуалното геополитическо европейско/т.е. западноевропейско/ възраждане е свързано с дейността на географа Ив 
Лакост. От негова гледна точка геополитическите съображения служат само за оправдаване на съперничещите стремежи 
на властите върху определени територии и населяващи ги хора. Това може да се отнася както за международните 
отношения, така и за тясно регионалните проблеми.Такава геополитика се нарича "вътрешна геополитика", защото се 
занимава главно с местни проблеми. 
На фона на нововъзникващи проблеми се създават теории, които търсят отговори на предизвикателствата. Така е тази за 
"Индийският океан като начин за световно господство" на Робърт Стоуърс. Същият подкрепя активното сътрудничество на 
Европа със страните от Третия свят и особено с арабския свят. В същото време той подчертава голямото значение на 
Индийския океан за бъдещата геополитическа структура на планетата. Той определя Индийския океан като “Близкия 
океан”, контролът върху който позволява стратегическо въздействие върху ключовите зони на Евразия - Близкия изток. 
Индия, Китай, Иран, Индокитай. Далечния изток, тихоокеанските региони и др. 
Поредната концепция в тази връзка е "Русия + ислям = спасението на Европа" на Карло Теракано. Той изразява най-
крайната позиция на европейския континентализъм, в непосредствена близост до евразийството, и недвусмислено заема 
позицията, че съдбата на Европа изцяло зависи от съдбата на Русия и Изтока. Напълно споделя идеята за единна 
евразийска държава, но в същото време не споделя универсализма, характерен за Ж. Тириар, настоявайки за етнокултурна 
диференциация и регионализъм. 
Руските геополитически концепции след разпада на СССР 
В периода, когато по целия свят, включително и в Русия започва да доминира виждането, че Русия е загубила едва ли не 
окончателно своята геополитическа субектност в страната се раждат нови и възраждат стари концепции и възгледи, на 
основата на които започва започва отново стъпка по стъпка да кристализира една възродена руска геополитическа 
субектност. 
От една страна това е възраждането на евразийството във формата на неоевразийство.Самото евразийство представлява 
идейно-философско течение и политическо движение, възникнала в средите на руската емиграция от 20-те до 30-те години 
на ХХ век. Основната идея на горните е, че Руската цивилизация не принадлежи нито към Европейското нито къв 
Азиатското цивилизационни пространства. Тя формира собствено цивилизационно пространство – Евразия. 
По този начин евразийците, макар и не съвсем открито подкрепят Съветския съюз, но не декларират поддръжка на целите 
на същия за въвеждане на комунизъм. Това движеиие и течение по-скоро разглежда СССР като стъпка към създаването на 
нова национална идентичност, която да отразява уникалния характер на геополитическото положение на Русия. 
Смята се, че по произход евразийството тръгва от славянофилската традиция. Не случайно евразийците са разглеждали 
старите славянофили - Алексей Хомяков, братята Аксакови, покойните славянофили като Константин Леонтиев, Николай 
Страхов и Николай Данилевски, както и Гогол и Достоевски като свои предшественици. 
Но не могат да се отрекат съществените различия със славянофилството. Така, например, евразийците са противници на 
съществуването на славянски културно-исторически тип. Те се предържат към позицията за наличието на културите на 
„евразийските народи“ - фино-угри, тюрки и други, свързани с руснаците с обща историческа съдба. За тях тези народи са 
по-близки до руската култура, отколкото културата на западните и южните славяни - чехи, поляци, словаци, словенци и 
хървати, повляни от талицизма. Поради това евразийците са склонни да отхвърлят панслависткия политически проект, 
поддържан от СССР след Втората световна война. Техен идеал е федералната евразийска държава в границите на СССР до 
1939 г. 
Съществени различия имат евразийците със славянофилите и по отношение на социално-икономическите възгледи. 
Ключов елемент във възгледите на славянофилите по този въпрос е за ролята на руската община /Руский мир/ в социално-
икономическото развитие на Руския свят. Тези идеи са чужди на евразийците. Дори в предговора към първата си сборник 
„Изход на Изток“ евразийците твърдят, че общината е историческа, преходна форма на руската култура, която трябва да 
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бъде преодоляна в хода на модернизацията на страната. В икономическата област евразийците са за широкото използване 
на енергията на частната инициатива. В същото време те са противници на чистия капитализъм и призовават за съчетаване 
на условно частна (функционална) собственост с държавна собственост. 
В евразийството като идейно течение съществуват различни етапи и тенденции. Може да се говори за класическо 
евразийство, началото на което поставя княз Николай Трубецкой. Неговата теза, с която той излиза през 1925 г., е, че Русия 
е наследник не на Киевска Рус, а на Монголската империя. Руснаците и номадите са свързани чрез специален манталитет 
или „ежедневна изповед“, която се основава на идеите за лична преданост, героизъм, духовна йерархия и вяра в най-
висшия принцип на света. Тези ценности са несъвместими с европейския филистинизъм и меркантилизъм. Евразийството 
по своята същност се явява подновена антитеза на Западничеството. Октомврийската революция, болшевиките и СССР 
подсъзнателно изпълняват евразийския проект на съпротива на Запада в сътрудничество с азиатските народи. 
Друг евразиец Пьотр Савицки обогатява този мироглед с понятията „месторазвитие“, явяващо се руски аналог на 
германската идея за „жизнено пространство“, без нейния агресивен нюанс, както и за „идеокрацията“, т.е. подчиняване 
на човешкия живот на висши идеи. 
Самото емигрантско евразийство възниква в руската емигрантска общност в България през 1921 година. Началото му 
започва с лингвиста Николай Трубецкой, географаи икономист Пьотр Савицки, историкът и религиозният мислител Георги 
Флоровски, музикалният писател Пьотр Сувчински. Основният резултат от тяхната интелектуална дейност е сборникът 
статии „Изход на Изток. Предчувствия и постижения. Одобрение на евразийците. Книга 1 "(София, 1921). 
В евразийството съществуват и различни тенденции. Така, например, през 1927 г. във Франция се появява „ляво 
евразийство“, което започва да се ориентира все повече и повече към СССР. Тази тенденция включва Л. Карсавин, С. Ефрон, 
Д. Святополк-Мирски и други 
Неоевразийството се появява в края на 60-те години на ХХ век. Неговото възраждане е свързано с идеите на историка, 
этнографа, географа Лев Николаевич Гумильов (1912-1992 г.), с неговите идеи за евразийската пасионарност. 
С концепцията за “Евразийската пасионарност” Лев Гумильов. Гумильов развива и довежда до логична граница общата 
евразийска идея, че етническите руснаци, украинци и белоруси не са просто клон на източните славяни, а специален етнос, 
формиран на базата на тюрко-славянското сливане. Оттук косвено следвавалидността на руския контрол върху 
евразийските земи, обитавани от тюркски етнически групи. Гумильов, следвайки Шпенглер и Тойнби, различава цикъла на 
цивилизациите и културите, както и на съответните етнически групи. 
Евразийството на Гумильов предлага следните геополитически изводи: 
1) Евразия е пълноправна, плодородна, богата почва на етногенезата и културния генезис. 
2) Геополитическият синтез на Гората и Степите в основата на Великата руска държавност е ключова реалност, която 
създава условия за културен и стратегически контрол над Азия и Източна Европа. 
3) Западната цивилизация е в последния, низходящ етап на етногенезата, следователно центърът на тежестта непременно 
ще се премести в по-младите народи. 
4) В близко бъдеще ще се случи някакъв непредвидим и непредвиден „страстен натиск“, който драстично ще промени 
политическата и културна карта на планетата. 
След разпада на СССР един ключов идеолог на „неоевразийството“ става професорът от Московския държавен 
университет „М.В€ Ломоносов“ Александр Гелиевич Дугин.Той първоначално следва идеологията на национал-
болшевизма. В областта на геополитиката въвежда редица нови за Русия концепции, такива като: 
В идейния комплекс на евразийството се добавя концепцията за „Третия път”, съчетаващ капитализъм и социализъм; 
В руските геополитически възгледи виждане за евразийството като телуризъм, т.е. евразийството като движение, част от 
силите на Сушата. То се противопоставя на атлантическата англосаксонска таласокрация, т.е. силите на Морето, 
представени от САЩ и НАТО; 
Третата нова концепция е тази за Съветския консерватизъм, т.е. СССР като евразийска сила, противостояла на либерализма 
и неолиберализма на англо-американците. 
Във времето А.Дугин изразява много други оригинални идеи, една от които е тази в книгата „Четвёртая политическая 
теория. Россия и политические идеи ХХI века. СПб.: Амфора, 2009“.Четвъртата политическа теория е концепция, въведена 
от А. Г. Дугин в едноименната му книга. Тя се основава на философските и геополитически трудове на такива философи  
като Ален де Беноа, Карл Шмит, Мартин Хайдегер. Според самия автор, „Четвъртата политическа теория“ засега е само 
„покана“ за преосмисляне на съществуването, в рамките на което човечеството е днес. Това изисква колективни усилия, 
за да се превърне в ръководство за действие и да се реализира под формата на нова идеология на 21 век. Също така 
отчасти принципите на Четвъртата политическа теория и необходимостта от нейното формиране са описани в книгата 
„Теория на многополюсния свят“ от А. Г. Дугин“(вж.http://www.geopolitica.ru/sites/default/files/tmm-new-alltry2.pdf, 
Последно влизане 30.04.2021). По думите на самия Дугин „Четвъртата политическа теория, гласи, че трябва да надхвърлим 
либерализма, комунизма и фашизма. Всички тези идеологии принадлежат към ерата на европейската модерност. Но 
Модернът е изчерпан, либерализмът победи комунизма и фашизма. И когато спечели, той стигна до своя край. 
Либерализмът разкри своята тоталитарна същност, с която ясно си имаме работа. Съвременният либерализъм е 
тоталитарен, глобален. 
И за да му се противопоставим, в никакъв случай не трябва да се връщаме нито към комунизма, нито към фашизма, нито 
дори към техния национал-болшевишки кръст, защото това е същият Модерн. Четвъртата политическа теория предлага да 
се премине отвъд границите на политическата модерност, отвъд границите на либерализма, комунизма и фашизма и да 
се свърже бъдеще - постмодерност, постмодерността - с традицията, с връщане към традицията, интерпретирана като 
нещо вечно, а не като нещо минало...“(вж. в https://zavtra.ru/blogs/chetvyortaya_politicheskaya_teoriya. Последно влизане 
30.04.2021). 

http://www.geopolitica.ru/sites/default/files/tmm-new-alltry2.pdf
https://zavtra.ru/blogs/chetvyortaya_politicheskaya_teoriya
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Вместо заключение 
Вместо заключение следва да се опитаме да отговорим на един важен въпрос и да отбележим няколко ключови момента. 
Най-важният въпрос е този, доколко тези идеи, теории и концепции, издигани от различни автори, имат отношение към 
реалната геополитика. При американските геополитици подобна връзка като че ли действително съществува, ако 
разгледаме такива фигури като Х. Кисинджър и Зб. Бжежински. При западноевропейските автори, може би поради ниската 
геополитическа субектност на страните от Западна Европа в периода от Втората световна война до днес, такива отношения 
с реалната геополитическа действителност са значително по-трудно забележими. 
В случая с Русия, ситуацията е още по-сложна за разгадаване. Такива геополитически теоретици като Гумильов и Дугин са 
в определени опозиционни взаимоотношения с властта в Москва. Но постепенно във времето, когато Русия след разпада 
на СССР все повече възвръща своята субектност, се наблюдава ситуацията, че редица техни идеи влизат в реалната 
политика, макар и може би не в техния първосъздаден вид. 
Но във всеки случай трябва да се направи извода, че знанието на различните геополитически теории, концепции и идеи, 
даже когато те не са „влезли в действие“, е важно. Важно, защото е нужно да сме наясно с ключови процеси в света, както 
и с възможните варианти на същите. Но също така и за да се създадат условия ако не днес, то поне утре, да чертаем, 
основавайки се на нашите интереси, ала и на научното, експертното знание, трудните и понякога, като че ли невъзможни 
проекции за успешно развитие на нашето Отечество. 
 
√ Белгийски фермер без да иска измести границата с Франция  
Белгийски фермер във валонския град Ерквелин извади камък, който блокирал пътя на трактора му и по този начин 
промени, без да има намерение, границата между Франция и Белгия, съобщиха местните медии във вторник. 
Преди повече от седмица специалисти и запалени по местната история забелязаха аномалия в гората в Монтини-сюр-Рок, 
малък граничен град. Те са намерили ориентир - граничен маркер с надпис - „1819", чието местоположение не съответства 
на местоположението му на картите. По-късно местен жител потвърди, че камъкът е отстранен от собственика на 
съседното поле, който искал да го изоре безпрепятствено. По този начин несъзнателно той разширил белгийската 
територия с 2,2 квадратни метра, като ощетил със същото съседния френски град Бусини-сюр-Рок. 
Кметът на Ерквелин Дейвид Лаво помоли фермера да върне забележителността на място, като обясни, че в противен 
случай външното министерство може да се заеме със случая. „Границите са договорени между кралете на Франция и 
Холандия през 1819 г., след възстановяването на монархията и след битката при Ватерлоо. Граничните маркери никога не 
са се движили оттогава. Досега", каза Лаво. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Изборни промени и предсрочни избори - ясни ли са правилата и какво предстои след новите консултации за 
излъчване на председател на ЦИК - анализ в студиото; 

- Рецептите на хартия валидни до края на месеца - има ли хаос с издаването им и как се подготвя системата да 
премине към електронните варианти; 

- Въпроси и отговори за образованието: как ще завърши учебната година - зам.-министър Таня Михайлова; 
- Стартът на летния сезон - има ли туристи и какъв е спасителният план след анулираните полети на някои 

чуждестранни туроператори?; 
- Михаил Белчев с награда „Икар“ за изключителен принос към музиката - гост на предаването; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Партиите при президента в пореден опит за избор на ЦИК. На живо от „Дондуков" 2; 
- Предсрочни избори през юли и служебен кабинет по време на пандемия. Кога ще излезем от политическата 

криза?; 
- Насилие по време на футболен мач. Любителско видео засне побой над момиче. На живо от Благоевград; 
- Деца откриха загубен портфейл и го върнаха. Среща с малките герои. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Преговори за 1,5 млрд. лв. за нови БТР-и оставят на служебното правителство; 
в. Труд - Мая разиграва нов Костинброд; 
в. Монитор -  16 инвалиди дебнат за едно паркомясто в София; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ГЕРБ върна ЦИК отначало, Радев спешно пита партиите кой да й е шеф; 
в. 24 часа - 45-ото народно събрание c 9 заседания живот, но депутатите си назначиха сътрудници; 
в. Труд -  Бързите кредити ни дерат 6 кожи; 
в. Труд - Фермите намаляха 3 пъти за 10 години; 
в. Телеграф - ГЕРБ оттегли Ципов за шеф на ЦИК; 
в. Телеграф - Армията полетя и залови терористи за Гергьовден; 
в. Монитор - Нови консултации за шеф на ЦИК, след като ГЕРБ оттегли Ципов; 
в. Монитор - Вдигаме имунитета срещу C0VID-19 с 2% на седмица; 
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Водещи интервюта 
в. 24 часа - Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика: Политическата криза е малкото зло, 
стига да не се посегне на фискалната стабилност и пътя към еврото; 
в. Труд - Професорът по конституционно право Пламен Киров пред "Труд": Предизборната кампания почна отдавна, 
трябва да сме наясно с това; 
в. Телеграф - Математикът от БАН проф. Николай Витанов: До 10 дни ще знаем дали сме се издънили по празниците; 
в. Монитор - Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и социалната политика: Редукцията от 9 % на 
пенсията от първия стълб ще увеличи тази от втория; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кой да е служебен премиер? Само не генерал!; 
в. Труд - Един зелен призрак броди из Европа; 
в. Телеграф - Стига с добрите пожелания; 
в. Монитор - Във финикийския капан на туризма. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 07 май 
София 

- От 08.00 ч. на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще проведе допълнителни консултации с 
парламентарно представените партии и коалиции за излъчване на председател на ЦИК поради оттеглянето на 
единствената номинация за поста от страна на ГЕРБ-СДС. 

- От 09.00 ч. ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание.  
- От 11.00 ч. ще се проведе уебинар по повод Световния ден за борба с рака на яйчниците под надслов „Силни 

Заедно". 
- От 14.30 ч. в зала 130 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по здравеопазването. 
- От 14.30 ч. в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе заседание на Временната комисия по проверка 

за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, 
министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие 
през последните 10 години. 

*** 
Благоевград 

- От 11.00 ч. на пл. „Георги Измирлиев" ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя с участието на ученици 
от Второ основно училище „Димитър Благоев" по повод 97 години от смъртта на Димитър Благоев. 

*** 
Добрич 

- От 10.00 ч. в малката заседателна зала на Общината ще се състои пресконференция с д-р Емилия Баева и 
диригентът на БКО Иван Янакиев по повод Седмицата на камерната музика. 

- От 10.10 ч. в СУ „П. Р. Славейков" ще се проведе неформално обучение на тема „Живот под водата". 
*** 
Шумен 

- От 11.00 ч. в . в лекционната зала на Областния информационен център ще се проведе информационно събитие 
за старта на информационна кампания на центъра в област Шумен в периода: 10 - 21 май 2021 г. 

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

