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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев обяви служебното правителство - вижте кои са министрите  
Край на политическите догадки. Президентът Румен Радев подписа три указа вчера, с които даде категоричен отговор на 
няколко въпроса. 
Държавният глава разпуска 45-ото Народно събрание днес. Насрочи датата за извънредните избори на 11 юли, и назначи 
състава на Централната избирателна комисия с председател Камелия Нейкова. 
Вижте още в репортажа на Вера Александрова. 
Президентът Радев подписа и указа, с който обявява новото служебно правителство в следния състав: 
 
Стефан Динчев Янев за служебен министър-председател на Република България 
Роден е на 1 март 1960 г. в с. Поповица, Пловдивска област. 
Бил е директор на дирекциите „Отбранителна политика” и „Политика за сигурност и 
отбрана” на Министерството на отбраната, както и аташе по отбраната в Посолството на 
Република България във Вашингтон, САЩ. 
Измежду постовете, които е заемал след 2003 г., са началник на отдел „Отбранителна 
политика и анализи” в Дирекция „Отбранителна политика“ в МО и началник 
департамент „Трансформации” в Центъра на НАТО за борба с тероризма, Анкара, 
Турция. 
Кой е генерал Стефан Янев? 
От 1998 г. до 2000 г. работи като офицер за анализ в Департамента по планиране и 
програмиране на Групата за координиране на ПЗМ, гр. Монс, Белгия, след което е 
назначен за старши помощник-началник в отдел „Стратегии и доктрини” в Управление 
„Планиране на отбраната и въоръжените сили”. 
През 1996 г. става експерт в Дирекция „Международно сътрудничество” на 
Министерството на отбраната. 
Завършва Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) „Г. Димитров“ в гр. Шумен през 1983 г. Продължава 
образованието си във Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София и Националния военен колеж към Националния военен 
университет във Вашингтон, САЩ. 
Стефан Янев е секретар на държавния глава по сигурност и отбрана до 11 май 2021 г. Служебен заместник министър-
председател по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната през 2017 г. 
Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца. 
 
Гълъб Спасов Донев за служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и 
служебен министър на труда и социалната политика 
Гълъб Донев е роден през 1967 г. в София. 
Завършва 35-та Руска езикова гимназия в София. Придобива магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския 
университет „Ангел Кънчев“. Специализира Бизнес и мениджмънт в УНСС. 
От 2005 до 2006 г. е и.д. главен секретар на Министерството на труда и социалната политика. От 2007 до 2009 г. е член на 
Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. През 2008 г. става председател на Надзорния съвет на 
Националния институт за помирение и арбитраж. 

https://bntnews.bg/news/prezidentat-radev-obyavi-sluzhebnoto-pravitelstvo-vizhte-koi-sa-ministrite-1105590news.html
https://bntnews.bg/news/koi-e-general-stefan-yanev-1105583news.html
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От 2001 до 2007 г. Гълъб Донев е директор на дирекция “Условия на труд и управление 
при кризи” в Министерството на труда и социалната политика. 
От 2007 до 2009 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция 
по труда“, а през 2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция „Държавен резерв 
и военновременни запаси”. 
От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната 
политика. Сред длъжностите, които заема след това са зам.-директор на дирекция 
„Административно и информационно обслужване“ на и зам.-директор на дирекция 
„Вътрешен одит“ на Министерството на отбраната. 
Бил е министър на труда и социалната политика в служебния кабинет на проф. Огнян 
Герджиков. Секретар е по социални политики и здравеопазване на президента Румен 
Радев от 9 май 2017 г. до 11 май 2021 г. 
 

Бойко Илиев Рашков за служебен заместник министър- председател по обществен ред и 
сигурност и служебен министър на вътрешните работи 
Бойко Рашков има дългогодишен юридически стаж. 
В професионалната си кариера е заемал редица отговорни държавни постове като директор 
на Националната следствена служба, директор на Специализираната следствена служба, 
член на Висшия съдебен съвет, народен представител в 39-ото Народно събрание, 
заместник-министър на правосъдието, председател на Националното бюро за контрол на 
специалните разузнавателни средства. 
Бойко Рашков - от следовател до силов министър 
Той е доцент д-р по наказателен процес и ръководи Катедра „Наказателноправни науки” в 
Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. 
 

Атанас Ангелов Пеканов за служебен заместник министър-председател по управление 
на европейските средства 
Атанас Пеканов е икономист в Австрийския институт за икономически изследвания (WIFO), 
във Виена, Австрия, и лектор във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien). 
Преди това е работил в Европейската Централна Банка във Франкфурт, Германия. 
Завършил е бакалавърска степен по икономика във Виенския университет по икономика и 
бизнес и магистратура по икономическа политика в University College London. 
В момента е докторант по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес 
(WU Wien) с фокус върху темите парична и фискална политика. Член е на Съвета за 
икономическо и социално развитие към Президента на Република България. 
Два пъти е избран за стипендиант на Българската Народна Банка (2015, 2019). През 2018 
също е избран за стипендиант на Австрийската икономическа асоциация. Член на 
Инициативата за млади изследователи на Института за Ново икономическо мислене 

(Institute for New Economic Thinking). 
 
Асен Васков Василев за служебен министър на финансите 
Асен Василев е завършил икономика в Харвард и е специализирал бизнес администрация и 
право в Harvard Business School и Harvard Law School. 
Съосновател е и президент на Everbread – една от петте компании в света за ценообразуване 
на самолетни билети. Everbread е частично финансирана от Националния Фонд за Научни 
разработки на Сингапур и от първия инвеститор в Skype. 
Съосновател и директор е на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност. 
Преподавател е в програмата за икономически растеж и развитие, афилиирана със 
Софийския университет „Св. Климент Охридски” и с Центъра за стратегии и 
конкурентоспособност в Harvard Business School.  

От 1999 г. до 2004 г. Асен Василев работи като консултант в 
Monitor Group в САЩ, Канада, Европа и Южна Африка. 
Ръководи проекти за маркетинг и стратегическо развитие на големи международни 
компании в телекомуникационната индустрия, енергетиката, минното дело, 
застрахователната индустрия и в редица големи производители на потребителски стоки. 
Министър е на икономиката, енергетиката и туризма в състава на служебното правителство 
на Марин Райков. 
 
Георги Великов Панайотов за служебен министър на отбраната 
Георги Панайотов е роден през 1968 г. в гр. Поморие. 
Завършил е със златен медал Немска езикова гимназия в гр. Бургас. Магистър по 
политология от МГИМО, Москва. 

https://bntnews.bg/news/boiko-rashkov-ot-sledovatel-do-silov-ministar-1155604news.html
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Дипломат от кариерата с 25-годишен професионален опит в областта на политиката за сигурност, на многостранна, 
двустранна и регионална дипломация, права на човека и развитие. 
Бил е постоянен представител на България към ООН в Ню Йорк, заместник-ръководител на посолствата на България в САЩ 
и в Афганистан, дипломат в политическа служба в посолството в Албания, началник на отдел НАТО в дирекция „Политика 
за сигурност” на МВнР, посланик за специални поръчения по сигурността в Черно море, референт за регионално 
сътрудничество и за Албания в дирекция „Югоизточна Европа”. 
Владее английски, немски, руски и албански езици. 
 
Стойчо Тодоров Кацаров за служебен министър на здравеопазването 
Д-р Стойчо Кацаров е роден през 1964 г. в гр. Дупница. Завършва медицина през 1990 
година. Има специалност по вътрешни болести и специализация по здравен мениджмънт. 
През 2004 г. завършва магистратура по право. 
Работи последователно като участъков лекар, ординатор във вътрешно отделение. 
Избиран е за народен представител в 38-ото и 39-ото Народно събрание. В периода 1999-
2001 година е бил назначаван последователно за Областен управител на Софийска област 
и заместник-министър на здравеопазването. Участвал е в управителните органи на няколко 
лечебни заведения, бил консултант на Националния омбудсман и хоноруван преподавател 
по здравен мениджмънт. 
Основател на Центъра за защита на правата в здравеопазването и негов председател. 
 

Виолета Колева Комитова за служебен министър на регионалното развитие и 
благоустройството 
Доц. д-р архитект Виолета Комитова завършва образователна степен магистър по 
архитектура през 1980 г. в УАСГ, София. 
Доц. д-р Комитова има редица професионални специализации, между които в 
Университета Де Монтфорт в Лестър, Великобритания през 1994 и 1996 г., в Университета 
на Източен Лондон през 1999 г. и в Училището по архитектура в Дъблин, Великобритания 
през 2000 г. 
В професионалния си път се развива в областите на строителството, инвестиционните 
проекти, урбанизма и градоустройството, европейски проекти по програмите ФАР, 
Темпус, Еразъм-Сократ, ПРСР. 
Членува в Съюза на архитектите в България, в Камарата на архитектите в България, в 
Международния съвет за изследвания и иновации в сгради и строителство, Работни 
комисии W63 (Affordable Housing) и W96 (Architectural Management). 

Към днешния ден е преподавател в Архитектурния факултет на УАСГ. 
Владее английски и руски език. 
 
Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката 
Николай Денков е член-кореспондент на БАН и редовен член на европейската научна 
академия Academia Europaea, професор и доктор на науките по физикохимия. Член е на 
експертна група „Физически науки” към Европейската космическа агенция. Ръководи 
лаборатория „Активни формулировки и материали” във Факултета по химия и фармация 
на СУ "Св. Климент Охридски". 
Според класация на университета в Станфорд чл.-кор. проф. д.х.н. Денков е сред първите 
2% на най-добрите учени в света. Научните му изследвания са в областта на 
физикохимията на колоидно-дисперсните системи, повърхностно-активните вещества и 
техните многобройни приложения. 
Публикувал е над 175 научни статии, две от които в престижното списание Nature, една 
в Nature Communications и 17 обзора. Неговите разработки са цитирани над 8500 пъти в 
научната литература (h-index = 47). Изнесъл е над 90 лекции на международни 
конференции, провел е над 80 семинара в чуждестранни университети и 
изследователски институти. Има 12 патента, включително шест международни (WIPO, US, Europe) и четири чуждестранни. 
Ръководил е повече от 50 международни проекта, финансирани от чуждестранни фирми, сред които са Unilever, BASF, Saint 
Gobain, PepsiCo, Wacker, Dow Corning, Rhodia, Heineken. 
Работил е като гост-изследовател в японската научна фондация (JRDC), старши изследовател в института на фирмата Rhone-
Poulenc (Франция), водещ учен в изследователския институт на фирмата Unilever (САЩ). Бил е гост-професор в 
Инженерното висше училище по индустриална физика и химия ESPCI-Paris и в университета в Лил (Франция). 
Бил е ръководител на 14 защитили докторанти, а други шест са в процес на подготовка. 
За своите научни постижения чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков е удостоен с редица престижни отличия: наградата 
Solvay на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на 
отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда „Питагор” на 
МОН и др. 
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От 2014 до 2016 г. чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков е бил заместник-министър на образованието и науката с ресори 
висше образование и европейски структурни фондове, а през 2017 г. - служебен министър на образованието и науката. 
 

Светлан Христов Стоев за служебен министър на външните работи 
Светлан Стоев е роден на 30 август 1960 г. в гр. София. 
Завършил е УНСС, специалност „Международни отношения” през 1985 г. Има 
магистърска степен. Допълнително е завършил Международни икономически 
отношения в Дипломатическата академия в Москва (1990-1992 г.) и „Европейски 
институции и политики” в Дипломатическата академия „Густав Щреземан” в Бон (1998 г.). 
Постъпва в МВнР след конкурс през месец октомври 1985 г. и там заема различни 
дипломатически постове. До 1987 г. е стажант-аташе в отдел „Печат“. От 1987 до 1990 г. 
е аташе в дирекция „Единен държавен протокол”. 
Между 1992 и 1993 г. е Референт за Турция в управление „Международно право и 
консулски отношения”, след което до 1997 г. е Първи секретар в посолството на 
Република България в гр. Лагос, Нигерия. От 1997 до 1999 г. Светлан Стоев изпълнява 
длъжността Завеждащ сектор „Скандинавски страни” в дирекция „Западна Европа и 
Северна Америка”. От 1999 до 2002 г. е съветник в посолството на Република България в 

гр. Копенхаген, Кралство Дания. 
През следващите години е Началник отдел в дирекция „Европейски страни” и председател от българска страна на 
Смесената правителствена комисия „България - Бавария”. 
От 2005 до 2009 г. Светлан Стоев е посланик, ръководител на Дипломатическото бюро на Република България в град Бон, 
Федерална република Германия, след което до 2011 г. е Административен секретар на МВнР и председател на 
Междуведомствената комисия за имотите извън страната. 
От 2012 до 2016 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция. От 2016 до 2018 г. е 
Директор на дирекция „Държавен протокол“ в МВнР, а от януари 2019 г. е извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Кралство Дания 
Светлан Стоев е семеен, с две деца. 
Носител е на редица държавни отличия. 
Владее английски, немски и руски езици. 
 
Янаки Боянов Стоилов за служебен министър на правосъдието 
Янаки Стоилов е роден на 8 септември 1958 г. в гр. Велико Търново. 
Завършил е право в Юридическия факултет на Софийския университет. Доктор по право. 
Преподава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“. 
Понастоящем е професор по Теория на правото и ръководител на катедрата по Теория 
и история на държавата и правото в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“. Почетен професор на университета „Джао Тонг“ – Шанхай. Автор на десетки 
научни публикации в български и чуждестранни правни издания. Член на редколегиите 
на български и чуждестранни списания. 
Янаки Стоилов - идеологът на лявата идея 
Народен представител в VII-то Велико народно събрание, в което е секретар на 
Комисията за изработване на проект на конституция. Народен представител в няколко 
парламента. Заместник-председател на 43-ото Народно събрание, Председател на 
Комисията по външна политика в 42-ото Народно събрание. Бил е ръководител и член на българската делегация в 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и в Интерпарламентарния съюз. 
Член на НС на БСП. 
Женен с дъщеря. 

 
Велислав Величков Минеков за служебен министър на културата 
Велислав Минеков е професор в Националната художествена академия (НХА). 
Завършва образованието си в Националната художествена академия и специализира в 
Хамбург, Германия. 
Служебният министър на културата Велислав Минеков с три ключови отказа 
Преподавател е по скулптура, металодизайн, художествено метолеене, художествено 
каменоделие и реставрация в България, Германия, Турция и ОАЕ. 
Представен е с монументални и кавалетни творби в България, САЩ, Германия, Русия, 
Украйна, Корея, Испания, Италия, Люксембург, Холандия, Дания, Швеция, Швейцария, 
Сингапур, Китай, Мароко, Ливан, Босна, Сърбия, Бразилия и Обединените арабски 
емирства. 
Награждаван е като участник в множество международни симпозиуми, конкурси и 
изложби. 

Член е на творчески съюзи в Европа и организации, подпомагащи закрилата на културното наследство. 

https://bntnews.bg/news/yanaki-stoilov-ideologat-na-lyavata-ideya-1155614news.html
https://bntnews.bg/news/sluzhebniyat-ministar-na-kulturata-velislav-minekov-s-tri-klyuchovi-otkaza-1155610news.html
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Проф. Минеков е граждански и политически активист. Участва в инициативи за промяна на закони в областта на културата, 
музейното дело, правния статут на колекционерите и авторските права. 
 
Асен Петров Личев за служебен министър на околната среда и водите 
Асен Личев е роден през 1952 г. в София. Магистър е по хидрогеология и инженерна 
геология. В продължение на 25 години работи в МОС и МОСВ. 
Повече от 12 години заема длъжността директор на дирекциите по водите. Експерт е по 
управление на водите на национално ниво. 
През 1997 г. участва активно в организацията и провеждането на институционалната 
реформа във водния сектор, завършила със закриването на НСВ и КГМР и със създаването 
на Министерството на околната среда и водите. Ръководи разработването на концепция 
за „Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в България до 2015 
г.“, приета от Министерския съвет през 2004 г. През същата година ръководи 
разработването на Закон за управление на водите, който по политически причини е приет 
на първо четене от Народното събрание и замразен. 
В своята дейност се ръководи от принципа „Околната среда, в това число и водата, не са 
просто търговски продукти, а по-скоро жизненоважни наследства, които следва да бъдат 
опазвани, защитени и третирани като такива“. 
 

Христо Георгиев Бозуков за служебен министър на земеделието, храните и горите 
Професор д-р Христо Бозуков е роден на 14 януари 1960 г. 
Завършва висшето си образование през 1985 г. в Аграрния университет в Пловдив със 
специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата” и специализация – 
„Растителнозащитни технологии при полските култури”. 
От 1985 г. е стажант-агроном в Института по тютюна и тютюневите изделия - Пловдив, а от 
1986 г. след спечелен конкурс е назначен за научен сътрудник III ст. по растителна защита. 
От 1989 г. е научен сътрудник II ст., а от 1993 г. - научен сътрудник I ст. 
През 1999 г. защитава научна и образователна степен „доктор по фитопатология”, а от 
2003 г. - му е присъдено от ВАК научно звание „Старши научен сътрудник втора степен” 
(доцент) по научна специалност „Растителна защита”. От 19 ноември 2014 г. е назначен на 
академичната длъжност „професор“. 
От 2013 до 2015 г. е председател на Селскостопанската академия в София. 

От 2002 г. насам е бил назначаван на длъжностите ръководител отдел „Агротехника и растителна защита”, главен секретар, 
председател на Научния съвет и директор в Институт по тютюна и тютюневите изделия, Пловдив. Председател e на 
Управителния съвет на ФНТССЗ-Пловдив, член на УС на ФНТССЗ-София и член на Съюза на учените в България. От 2015 г. е 
професор в Института по тютюна и тютюневите изделия в Марково, Пловдив. 
От януари 2018 г. е член на Съвета за икономическо и социално развитие към Президента на Република България. Бил е 
министър на земеделието и храните в Служебно правителство на проф. Огнян Герджиков. 
Носител е на Златна значка на Федерацията на научно-техническите съюзи, диплом от Съюза на изобретателите в България, 
златен медал „Проф. Асен Златаров“ за доказан творчески принос и високи резултати в областта на науката и техниката. 
почетен знак „За принос в приложната аграрна наука през 2016 г.“ от Българската асоциация за растителна защита“, Медал 
„За особен принос в развитието на аграрната наука“, от Руската академия на селскостопанските науки и редица други 
отличия и награди. 
 
Георги Георгиев Тодоров за служебен министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията 
Георги Тодоров е магистър по право. Професионалната му кариера преминава през 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Столична 
община и частния бизнес. 
През годините е бил заместник-министър на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията в три правителства, председател на Управителния съвет на ДП 
„Пристанищна инфраструктура“, председател на Съвета на директорите на 
„Информационно обслужване“ АД, председател на Съвета на директорите на „Български 
пощи“ АД, заместник-председател на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“, 
член на Съвета на директорите на „България Еър“ ЕАД и пр. 
Притежава дългогодишен експертен и управленски опит, както в сферата на транспорта, 
така и в областта на информационните технологии и съобщенията. 
Ползва английски и руски езици. 
Семеен с три деца. 
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Кирил Петков Петков за служебен министър на икономиката 
Kирил Петков е един от основатели на Центъра за Икономически Стратегии и 
Конкурентоспособност, афилииран с Харвардския университет, където преподава 
курсове по икономическо развитие и микроикономика на конкурентоспособността. 
Като предприемач, Кирил Петков развива проекти в областта на иновации с висока 
добавена стойност и неговата фирма ПроВиотик притежава няколко патента по 
биотехнологии в САЩ. Завършил е финанси в университета на Британска Колумбия във 
Ванкувър, както и Магистратура по Бизнес Администрация в Харвардския университет, 
където е класиран в топ 10% на неговия випуск. Негов преподавател е професор Майкъл 
Портър, при който е специализирал в развитието на клъстерни стратегии. 
Работил е за Макайн Груп, 6 милиардна компания, която инвестира и управлява мащабни 
производствени проекти в Северна Америка и Европа. 
През 2018 г. Петков и неговия баща организират спасителната операция за Боян Петров в 
Хималаите. 
Кирил Петков е семеен, с три деца. 

 
Андрей Стефанов Живков за служебен министър на енергетиката 
Андрей Живков е роден през 1971 г. в град Ботевград. 
Завършва средното си образование в 1-во Единно Средно Политехническо Училище 
„Кирил и Методий“ в град Кюстендил през 1989 г. 
Завършва висше образование в Техническия университет в София със специалност 
„Електроснабдяване и електрообзавеждане“ през 1996 г. 
Придобива професионална квалификация по „Управление на фирмата“ в Института за 
следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство 
през 2003 г. 
Придобива професионален сертификат по Мениджмънт от Нов български университет 
през 2006 г. 
Завършва магистърска степен със специалност Икономика през 2012 г. 
От 1996 до 2012 г. работи в „Електроразпределение Столично“ ЕАД и след продажбата му 
– в ЧЕЗ Разпределение България ЕАД, като заема различни позиции, последната от които 
е ръководител направление „Столично“. 
От 2014 до 2015 г. е член на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 
От 2017 до 2018 г. е председател на управителния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 
 

Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма 
Стела Балтова е родена през 1961 г. 
Завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на френски език „Захари 
Стоянов“ – гр. Сливен. 
През 1988 г. завършва Химикотехнологичния и металургичен университет, София, със 
специалност "Технология на полимери, текстил и кожи". Продължава образованието си 
в Университета на Северен Елзас, Франция. Магистър е по дигитален маркетинг. 
Притежава различни бизнес квалификации от европейски и световни институти. 
В периода 2002-2005 г. е на дипломатическа работа като икономически съветник, 
ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Копенхаген, Дания. По-
късно работи в дирекция "Външноикономическа политика" на Министерство на 
икономиката и енергетиката. 
През 2007-2009 г. е заместник-председател на Държавна Агенция по туризъм. 
Координатор е на Средносрочна рамкова инвестиционна програма 2008- 
BG161PO001/3.3-01/2008 по ОПРР (2008-2009). 

Ръководи проекти в областта на националния маркетинг (2008-2011). 
Стела Балтова е доцент по икономика на бизнес услугите. Преподава в магистърските програмите „Управление на туризма“ 
и „Предприемачество и иновации“ на Международното висше бизнес училище - Ботевград. 
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Директор е на Центъра за продължаващо обучение в МВБУ. 
 
Андрей Георгиев Кузманов за служебен министър на младежта и спорта 
Андрей Кузманов получава средното си образование в Централното спортно училище 
„Олимпийски надежди“, а след това завършва Националната спортна академия в София 
през 1991 г. Дипломиран учител е по физическо възпитание и треньор. Магистър е по 
„Физическо възпитание“. 
Бронзов медалист от Европейското първенство по модерен петобой през 1985 г., 
многократен републикански шампион по плуване и модерен петобой. 
В професионалния си път се е занимавал с анализиране и ръководене на учебно-
тренировъчен спортен процес по модерен петобой, организация и провеждане на 
състезания. Бил е треньор по модерен петобой в различни спортни клубове. 
Има опит в частния сектор на ръководни позиции в областта на търговията, 
производството, услугите, маркетинга и рекламата. 
Президент е на Европейската конфедерация по модерен петобой, председател на Българската федерация по модерен 
петобой и на Балканската конфедерация по модерен петобой. Член е на Комитета по бизнес въпроси на Международната 
федерация по модерен петобой. 
На 12 май 2021 г., от 9.00 часа на официална церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев 
ще представи структурата, състава и приоритетите на бъдещото служебно правителство. 
 
√ 9 държави от източния фронт на НАТО осъдиха агресивните действия на Москва  
В обща декларация след виртуална среща на върха президентите на 9 държави от източния фланг на НАТО осъдиха 
агресивните действия на Москва срещу Украйна, руските саботажи в Чехия и изразиха безпокойство от подобни актове в 
България. Страната ни беше представена от държавния глава Румен Радев. Онлайн се включиха и американският 
президент Джо Байдън и генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг. 
Страните в НАТО от Източна Европа са за по-голямо военно присъствие на Алианса по Източния фланг, обяви румънският 
президент Клаус Йоханис. Заедно с полския си колега Анджей Дуда той беше домакин на среща, към която се 
присъединиха виртуално и държавните глави на Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Словакия и България. 
"НАТО трябва да продължи да укрепва способностите си за сдържане и отбрана, особено на Източния фланг от 
Балтийско до Черно море. Затова пледирах, включително в дискусиите с президента Байдън, за засилено военно 
присъствие на Алианса, с участието на Съединените щати, в Румъния и юга на Източния фланг", заяви президентът 
на Румъния Клаус Йоханис. 
Агресивните действия на Русия и укрепването на военния ѝ потенциал в непосредствена близост до НАТО, включително 
скорошната ескалация в Черно море по границите с Украйна, и в незаконно окупирания Крим, продължават да застрашават 
евроатлантическата сигурност, гласи декларация на деветимата лидери. Те осъдиха и саботажните действия на Русия в 
Чехия и България по повод взривове в складове за боеприпаси през последните години. Участниците координираха 
позициите си преди срещата на върха на НАТО през юни. 
"Обърнахме внимание на най-съществените заплахи, които се оформят, особено по отношение на Украйна, с оглед на 
последните руски действия на украинската граница и нахлуването в Крим. Обсъдихме и обстановката в Молдова, 
Беларус и в Балтийските републики", заяви президентът на Полша Анджей Дуда. 
Европейският стълб за сигурност трябва да е съобразен с развитието на НАТО, е позицията на българския президент. Той е 
посочил, че адекватната защита изисква увеличаване на технологичната и индустриална независимост и определяне на 
националните критични инфраструктури. Това пише в официално съобщение за срещата от прессекретариата на Румен 
Радев. 
Президентът Байдън е посочил, че съюзниците трябва да са по-устойчиви срещу вредни икономически и политически 
действия от страна на стратегически конкуренти, съобщи Белият дом. Американският лидер е за по-тясно сътрудничество 
с деветте държави по глобалната здравна сигурност, климатичните промени, енергийната сигурност и глобалното 
икономическо възстановяване. 
 
√ Какво успя да свърши за краткия си живот 45-ият парламент? 
Председателят на 45-тия парламент Ива Митева отчете свършеното през краткия живот на това народното 
събрание. Най-важната работа беше свършена с приемането на промените в Изборния кодекс. Върнахме 
парламентаризма, заяви Митева. Като недостатък тя посочи многото внесени закони и надделелия популизъм. 
Веднага след изборите стана ясно, че трудно ще се състави правителство и не са изключени нови избори. Но партиите и 
коалициите пристъпиха прага на новия парламент с амбициозни заявки за промени. 
От ГЕРБ-СДС обявиха, че ще работят за възстановяване на диалога между институциите, а останалите пет формация се 
заканиха да променят порочния според тях модел на управление. 
Още в първите дни депутатите създадоха комисия за проверка на управлението за последните 10 години. От втори опит 
наложиха мораториум върху определени действия на правителството в оставка. 
Отхвърлиха намаляването на партийната субсидия на един лев и тя остана осем лева. 
Успяха да гласуват преизчисляването на пенсиите, отпуснати до 2018 г. макар и само на първо четене. 
Според председателя на НС Ива Митева въпреки упреците, че парламентът не е свършил много, най-важното е, че е приел 
промените в Изборния кодекс. 
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"Върнахме парламентаризма, върнахме доверието в законодателния процес. Опитахме се с едни и поправки в 
правилника, да покажем, че искаме да работим по един нов начин, искаме по-бавно законодателство, по-обмислено 
законодателство, а не с лекота и безгрижие да приемаме законите и да ги променяме ежедневно", каза Митева. 
Въпреки краткия живот на 45-ото Народно събрание, в него бяха внесени 77 законопроекта и над 30 проекторешения. Това 
според Ива Митева е основният недостатък и популизма, който надделя е свързан с очакваните избори. 
"Няма как това да не се случи при положение, че всички очакваха изборите и с надежда да влязат в следващия 
парламент. Така че очаквахме да има много законопроекти, но аз поне съм доволна, че не допуснахме много 
законопроекти да се гледат", каза председателят на НС Ива Митева. 
За пръв път в работещ парламент, при 45-ия нямаше ясно мнозинство, гласуванията на отделни предложения бяха с 
плаващо мнозинство, а скандалите в залата дълго ще се помнят. Особено този, свързан с преизчисляването на пенсите. 
Но най-много спорове и скандали в парламента предизвика временната комисия за проверка на управлението през 
последните 10 години. 
Сред най-скандалните заседания беше това с участието на бизнесмените Светослав Илчовски и Иван Ангелов. Илчовски 
твърди, че е бил рекетиран от управляващите и фирми, свързани с хора на ГЕРБ. Ангелов заяви, че ще го даде на 
прокуратурата за лъжа. В крайна сметка прокуратурата образува проверка по казаното от тях.  
Ще запомним този парламент и с това , че премиерът Бойко Борисов така и не се яви на изслушване в него по Националния 
план за възстановяване и устойчивост - първо беше опериран, а след това излезе в отпуск. 
Какъв ще бъде следващият парламент засега можем само да гадаем, но със сигурност може да се каже, че сегашният 45-
ти, въпреки краткия си живот, никак не беше скучен. 
 
√ Отново масови нарушения при следвеликденските "разпродажби" 
Послания "Разпродажба", "Само сега", "Топ цена" върху червени етикети примамват потребителите за следпразнични 
покупки при съмнителни условия. Търговци масово опитват да пласират изостаналата продукция с некоректни 
съобщения за отстъпки. Това е установила проверка на Националната асоциация за защита на потребителите 
(НАЗП) на състоянието на пазара този уикенд, след като по Великден също регистрира множество нарушения, когато 
граждани сигнализираха за нелоялни практики в търговската мрежа. 
През последната седмица хит при "намаленията" са липсващи стари цени и период, в който ще се прилага отстъпката. По 
закон всяко съобщение за намаление на цените задължително трябва да посочва срока, през който стоките и услугите се 
продават с намалени цени. Целта е потребителят да е наясно докога ще може да се възползва от условията на офертата и 
да не взима импулсивни решения. 
Където пък е посочен период на намалението на Великденски лакомства (шоколадови зайци, яйца, пилета и пр.) и играчки, 
често той е с продължителност близо два месеца, което също е нарушение. Съгласно чл. 66 ал. 1 от Закона за защита на 
потребителите съобщението за намаление не може да се прилага по-дълго от един месец. В тези примери търговците са 
направили опит да се "застраховат", като са изписали думата "Разпродажба", но това в случая не ги прави по-малко 
нарушители. 
По закон периодът на една разпродажба може да продължи до шест месеца, но изрично са изброени случаите, в които 
търговецът има право да обяви такава. 
При пълна или частична разпродажба на стоковите наличности при продажба на търговския обект или при частично 
преустановяване на търговската дейност и то при условие, че това основание не е било използвано през последните три 
години, при извършване на преустройство и строителни работи в търговския обект със срок над 30 работни дни или при 
прехвърляне на предприятието или неговата ликвидация. 
Най-вероятно нито едно от тези обстоятелства не е налице, тъй като "разпродажбата" не обхваща всички стоки в обекта и 
засяга такива, които редовно се предлагат там. 
Проверките на Асоциацията за защита на потребителите установиха и случаи, в които Великденски продукти като яйца и 
козунаци се предлагат на намалени цени, но етикетът е поставен така, че старата цена изобщо не се вижда и потребителят 
не може да разбере какъв е размерът на отстъпката. Това му става известно евентуално на касата, но докато стигне до нея, 
може да е забравил, да не успее да прецени за краткото време или пък да изпита неудобство да откаже покупката, ако 
отстъпката не е толкова изгодна, колкото е очаквал. 
Предлагането на "нов продукт" на "промоция" е друга нелоялна практика, която е направила впечатление на Националната 
асоциация за защита на потребителите при последните проверки. Въпросният търговец е възприел формулировката 
"промоция" като равносилна на намаление (при него всички намалени стоки са обозначени по този начин). 
А съгласно Закона за защита на потребителите всяко съобщение за намаление на цените трябва да съдържа старата цена, 
която търговецът е прилагал през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената. 
Тогава как продуктът хем е нов, хем вече е предлаган на редовна цена известно време преди да бъде намален? Или 
едното, или другото не е вярно. 
Тук обаче отново липсва контролният орган – Комисията за защита на потребителите, който да установи това, независимо, 
че през цялата седмица медиите активно обсъждаха установените от Асоциацията нарушения по Великден и те 
продължават да се срещат, като към тях се прибавят и нови. 
 
√ Електронните рецепти: Какви са притесненията на лекари и фармацевти  
От първи юни всички рецепти ще бъдат само електронни. Лекари и фармацевти вече имат готовност да издават и да 
обработват рецептите. В по-малките населени места в страната общопрактикуващите лекари сигнализират за възможни 
проблеми, като например с интернет. 
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Въпреки че почти всички лични лекари вече имат необходимите програми за издаване на електронни рецепти, те имат и 
редица притеснения относно това. 
Лекари са притеснени, че попълването на електронни рецепти ще отнема много повече време от това на хартиени. А 
причината е че в електронните се изисква да се отбележат повече подробности за предписваните лекарствени продукти 
като това дали лекарството да е под формата на таблетки, дражета, капсули или сироп, кога да се приема преди или след 
хранени и други. 
Над 95% от аптеките в Югозападна България също са готови да работят само с електронни рецепти. 
Фармацевти обаче се притесняват дали здравните записи ще бъдат достатъчно добре защитени. Техните опасения са да 
не се стигне до пробиви или срив в системата, в която ще се попълват и обработват електронните рецепти. 
Лекарската практика на доктор Каракостова е в Кочериново. Тя е притеснена, защото в по-отдалечените населени места, 
достъпът до интернет е ограничен, а понякога е възможно дори да няма такъв. 
"Аз работя с флашка на един от големите оператори, не използвам стационарен интернет, но така се случи. Какъвто 
и интернет да използваш, в един момент има проблеми", каза общопрактикуващият лекар Виктория Каракостова. 
В електронната рецепта лекарят трябва да попълни подробно всички данни за лекарствения продукт, както и за употребата 
му. Нанасяне на данните в системата обаче само за един пациент, може да продължи около половин час. 
Според д-р Каракостова все още не е ясно и как ще се процедира с рецептурните книжки както и как пациентите ще взимат 
лекарствата. 
"По отношение на получаването в аптеката, кое ще удостоверява от името на пациента, че рецептата му е 
написана, само с ЕГН ли ще е - това са неща, които технически все още за нас не са ясни", каза д-р Каракостова. 
Според лекари и фармацевти електронните рецепти няма да бъдат проблем за по-възрастни хора, тъй като няма да им се 
налага да попълват нищо по електронен път. 
От месец юни електронни рецепти ще се издават само за лекарствата, които се отпускат изцяло или частично от здравната 
каса. Постепенно, това ще стане и за останалите лекарствени продукти. 
 
√ ВТУ е първият чуждестранен университет с филиал в Скопие 
Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" е първият чуждестранен университет, който ще има филиал в 
Република Северна Македония. Новината за това дойде вчера от премиера Зоран Заев навръх празника на висшето 
училище в старата столица. Така от следващата академична година по програмите на университета в Република Северна 
Македония ще обучават над 100 магистри и около 50 докторанти. 
Още преди три години Великотърновският университет направи първите стъпки към разкриването на филиал в Република 
Севрна Македония. 
"Веднага щом приеха закона преди три години, който даваше право на чуждестранен университет да открие свой 
филиал на територията на Северна Македония, ние и нашите партньори от Международния славянски университет 
в град Свети Николе, решихме да стартираме процедурата“, каза ректорът на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" проф. 
дфн Христо Бонджолов. 
Новината, че от новата академична година това ще бъде факт, Ректорът на Великотърновския университет получил по 
телефона лично от премиера Зоран Заев. 
"С него говорих малко преди да започне тържеството, 15 минути. Мисля, че и той беше радостен от новината от 
това, че ще направим пробива, ще направим първата крачка, за да затоплим нашите отношения", каза проф. дфн 
Христо Бонджолов. 
По думите на проф. Бонджолов това е важна крачка не само за Великотърновския университет, но и в отношенията между 
двете държави. 
 
БНР 
 
√ Служебното правителство встъпва в длъжност  
От днес България ще бъде управлявана от служебно правителство, назначено от президента. 45-ото Народно събрание се 
разпуска с указ на държавния глава. Това е първият парламент в най-новата ни история, който не успя да излъчи кабинет. 
Румен Радев насрочи избори за нов парламент на 11 юли. 
Президентът ще представи структурата, състава и приоритетите на новото правителство на церемония в Гербовата зала на 
"Дондуков" 2. Това е вторият служебен кабинет в рамките на мандата му. Първият президентът Радев назначи в първите 
дни, след като встъпи в длъжност като държавен глава. 
"Основна мисия на служебното правителство е организирането, подготовката и провеждането на свободни и честни 
избори", каза президентът. Това ще бъде и основната задача и на служебния кабинет на Стефан Янев, до момента съветник 
на президента по сигурност и отбрана, а от днес служебен премиер. 
В служебния кабинет Гълъб Донев ще е вицепремиер по икономическите и социалните политики и служебен министър на 
труда и социалната политика. Бойко Рашков ще е служебен заместник министър- председател по обществен ред и 
сигурност и служебен министър на вътрешните работи. Атанас Пеканов ще е вицепремиер по управление на европейските 
средства. 
Седем от 19-те членове на кабинета са били част и от първото правителство на Радев. Сред тях са министърът на туризма 
Стела Балтова, на земеделието  - Христо Бозуков и на образованието - Николай Денков, които ще бъдат на същите позиции 
и в този кабинет. 
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Дипломати от кариерата застават начело на две министерства - Светлан Стоев ще бъде служебен министър на външните 
работи, а министър на отбраната - Георги Панайотов. 
За финансовото министерство ще отговаря Асен Василев, а за министерството на икономиката - Кирил Петков. Янаки 
Стоилов става служебен министър на правосъдието. 
За здравеопазването ще отговаря Стойчо Кацаров, а министър на културата ще бъде скултурът Велислав Минеков, едно от 
знаковите лица на протестите срещу правителството на Бойко Борисов миналото лято. 
Служебното правителство трябва да осигури нормалното функциониране на държавата до следващ редовен кабинет, 
както и да организира провеждането на предсрочния парламентарен вот по променени изборни правила.  
Всички министри в служебния кабинет вижте тук 
След представянето на служебното правителство от президента Румен Радев ще се проведе и традиционната „Церемония 
по приемственост в изпълнителната власт“ в Гранитната зала на Министерския съвет, но този път без присъствие на 
медиите. 
Как третият кабинет на Бойко Борисов ще предаде изпълнителната власт на служебното правителство с премиер Стефан 
Янев ще стане ясно след самата церемония, когато ще бъдат разпространени снимки и видео от нея. 
Церемонията по приемственост традиционно преминава с химните на България и ЕС и с кратки слова на двамата премиери 
– бивш и настоящ. 
Последно когато Бойко Борисов встъпи в длъжност на 4 май 2017 г. той пое управлението от служебния премиер Огнян 
Герджиков с думите: 
„Да ви уверя, че ще положим всички усилия, старание, мъдрост да стане по-добре в България. И да избегнем хаоса. Това 
мога да го обещая от името на всички, че максимално старание ще положим. Ако имаше по-добри, щяха да са в парламента 
или щяха да са ни победили“. 
Сега Борисов сдава изпълнителната власт след пълен мандат, но отново на служебен премиер, назначен от президента. 
От състава на правителството, с което стартира Борисов преди 4 години, накрая финишираха само вицепремиерите 
Томислав Дончев, Красимир Каракачанов и Екатерина Захариева, както и министрите Красимир Вълчев, Красен Кралев, 
Теменужка Петкова, Боил Банов. 
Преди 4 години служебното правителство започна с ревизия на „Борисов 2“ и смяна на областните управители. 
 
√ Предаването на властта - без медии  
Церемония по приемственост в изпълнителната власт ще се проведе днес в гранитната зала на Министерския съвет. Тя ще 
е закрита за медии, става ясно от съобщение на правителствената информационна служба. 
Как третият кабинет на Бойко Борисов ще предаде изпълнителната власт на служебното правителство, начело със Стефан 
Янев, ще трябва да научим чак след като по-късно бъдат разпространени снимки и видеозапис от церемонията. 
В съобщението не се посочва дори в колко часа ще се проведе сдаването и приемането на властта. 
Президентът Румен Радев ще представи в 9,00 ч на официална церемония на "Дондуков"2 структурата, състава и 
приоритетите на назначеното от него служебно правителство. 
 
√ Заради нулевите лихви през последните години: Банки отказват разкриването на стандартни срочни депозити 
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''12+3'' 
Големи банки отказват разкриването на стандартни срочни депозити и пренасочват парите на клиентите към спестовни 
сметки или спомагателни фондове. Новата политика е резултат от нулевите лихви през последните години и 
икономическата и здравна криза. 
От пет години насам средната лихва по депозити за домакинствата е под 1%. Затова все повече банки ще заменят срочният 
депозит с алтернативи като спестовните сметки или инвестиции в спомагателните фондове, казва финансовият анализатор 
Дeсислава Николова. 
Къде минава границата между доходност и сигурност на спестяванията в този случай? 
„Риск и доходност във финансите са свързани. Когато има възможност да се получи по-висока доходност, съответно и 
рискът е по-висок. Рискът от гледна точка на това, в сравнение с депозита е, че всеки един, който притежава определена 
сума, има възможност да загуби от тази сума. Докато при депозита ние сме свикнали да вложим една фиксирана сума и 
след това да получим определена доходност. И всъщност в това, че можеш да загубиш, се състои рискът за клиента“. 
 
√ Боряна Димитрова: Действията на служебното правителство ще се водят от визията на президента  
Интервю на Диана Дончева с Боряна Димитрова 
„Ген. Стефан Янев не е широко разпознаваем, до момента не е бил политическо лице. Важният факт в този избор е, че 
президентът Радев избира за премиер възможно най-близък до него човек, личност, на която безпрекословно се 
доверява. В случая можем да сметнем, че изцяло действията на Министерския съвет ще се водят от визията, от 
разбиранията на президента Радев. Той може да очаква пълна лоялност, пълно доверие.“ Този коментар направи в 
интервю за БНР социологът Боряна Димитрова преди встъпването в длъжност на служебното правителство. Според 
Димитрова е съвсем нормално служебните правителства да бъдат натоварвани и с допълнителни очаквания, тъй като по 
Конституция и определение се появяват, когато има политическа криза. 
Наблюдаваме ситуация, в която се тестват обществени нагласи за съсредоточаване на повече правомощия и ресурси в 
лицето на президента, припомни своя теза Боряна Димитрова. 
„Това е по-дълъг процес. Колкото повече се задълбочава кризата на политическите партии, колкото повече расте 
недоверието към политическите партии (а е факт, че в България доверието към политическите партии, към политиците е 

https://bnr.bg/post/101465906/koi-koi-e-v-slujebnoto-pravitelstvo
https://bnr.bg/horizont/post/101465823/koi-e-stefan-anev
https://bnr.bg/post/101466121/slujebnoto-pravitelstvo-vstapva-v-dlajnost
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ниско), колкото повече се дискредитира доверието в партиите, толкова повече се отварят възможностите – чисто 
исторически, чисто теоретично – за тежнения към по-силна ръка и президентски правомощия.“ 
Ако говорим за възраждане на парламентаризма, това означава силни и отговорни партии в парламента, а не абдикация 
от парламентаризма в полза на друг подел, подчерта още Боряна Димитрова. 
Можем да предполагаме, че и на предстоящите избори, както и на отминалите, до урните ще отидат много хора, които до 
момента са се чувствали непредставени в политическия живот, обясни социологът. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Дефицитът на чипове - бич за автомобилната индустрия  
Дефицитът на чипове ще остане в хроничен проблем през следващите няколко години, заяви в десетия епизод на подкаста 
за пътешествия в света на икономиката и финансите „На всяка цена“ експертът по автомобилостроене Калоян Желев. По 
думите му пандемията от Ковид-19 е само един от факторите, които затрудняват производството и доставката на тези 
ключови компоненти за изработка на различни устройства.  
Към нарушените вериги на доставки – било заради пандемията, било заради казуса в Суецкия канал, било поради съвсем 
различни причини, трябва да прибавим различни природни катаклизми и редица други фактори, за да начертаем пълната 
картина на проблемите в този отрасъл, смята експертът. 
Дефицитът на чипове се отразява изключително много в автомобилната индустрия, тъй като планирането на 
производството в нея се прави по много по-различен начин. Големите производители разчитат на „часовникарска точност“ 
на доставките на компоненти, които не съхраняват дълго в складовете си, а пускат директно в следващия етап от 
изработката на автомобила. Нарушените доставки правят процеса много по-трудно управляем. Освен това недостигът на 
чипове се обяснява и с ключовото им значение при изработката на различни комуникационни устройства, а пандемията 
промени радикално мащаба на употребата им.   
Заедно с трансформацията на автомобилната индустрия, започнала още преди пандемията и регулативния подход на 
Брюксел, отрасълът е изправен пред множество предизвикателства – подробности за част от тях може да чуете в звуковия 
файл.   
 
√ Проф. Милен Георгиев: Имаме дълг към обществото да обясняваме науката на достъпен език  
Милен Георгиев е професор в Института по микробиология – БАН. Той е ръководител на лабораторията по метаболомика 
към същия институт. 
В класацията на Станфорд на най-добрите 2% от учените в света попаднаха и българи, той е един от тях. Той е съредактор 
и член на редакционните колегии на дузина международни списания в областта на биотехнологиите и химията на 
природните молекули. Организатор на международна конференция по рационално оползотворяване на природните 
продукти. 
Проф. Милен Георгиев е главен герой в “Нашият ден“ 
“Ако трябва да се върна в началото, имаше доста трънлива част от пътя. Имаше хронично недофинансиране на науката в 
България. Бяха времената около 2002 г., когато аз започнах да се занимавам с наука, до към 2006-2008 г. 
Годините бяха много трудни за научни изследвания за правене на наука. В същото време тогава бях в Германия на една 
дългосрочна специализация. Имах една много сериозна дилема дали след края на специализацията да се върна в 
България, или да остана в Германия, където имах предложение. 
Но това са времена, които отминаха. Доста неща се промениха. Най-малкото е, че се смениха десетина министъра на 
образованието. В последните години за радост тази турбуленция, която имаше в началото на десетилетието, понамаля.“ 
Науката 
“Винаги казвам, че ако човек не може да обясни на баба си и дядо си с три изречения това, което прави, със сигурност не 
е много успешен, независимо от това дали прави наука, сателити в Космоса или модерни телефони. 
Нещо повече, научните занимания в по-голямата си част се финансират с пари на данъкоплатците. Имаме дълг към 
обществото да обясняваме на един достъпен език за какво се използват тези пари." 
Растенията 
“Това, което ние работим – стъпваме на едно многовековно използване на растенията и познаването на лечебните 
свойства на част от тях. Нуждата от използване на растенията и евентуално третиране на заболявания чрез тях е дълбоко 
позната във вековете. 
Съвременната наука се прави от едни големи колективи и в повечето случаи знанието, което създаваме, си го споделяме. 
И създаването на един конкретен продукт – лекарство или ново знание – е следствие на колективен труд.“ 
Разговора можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Ги Верхофстад: ЕС няма да оцелее в този вид през XXI век, ако работи както досега  
"Този ЕС няма да оцелее в този вид през 21-ви век, ако работи както досега" - това каза евродепутатът от "Обнови Европа" 
и бивш премиер на Белгия Ги Верхофстад на онлайн конференция, с която бе дадено началото на българското участие в 
Конференцията за бъдещето на Европа: 
"Не сме достатъчно устойчиви, не сме достатъчно ефективни, не действаме достатъчно демократично. Начинът, по който 
работехме, може би беше добър за 20-ти век, но не е достатъчен за 21-ви век". 
Верхофстад допълни, че Европа е слаба спрямо Китай и другите суперсили и трябва да може да защитим интересите на 
гражданите си и на континента. В тази връзка той открои тяхната роля на Конференцията, която ще обобщи идеите им и 

https://bnr.bg/post/101466153/borana-dimitrova
https://bnr.bg/post/101466079/deficitat-na-chipove-bich-za-avtomobilnata-industria
https://bnr.bg/post/101466079/deficitat-na-chipove-bich-za-avtomobilnata-industria
https://bnr.bg/post/101465780
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ще ги предаде на евроинституциите, за да ги превърнат в законодателство. Като особено належащи въпроси той подчерта 
създаването на Здравен съюз и премахването на гласуването с единодушие във външната политика.  
Домакинът на конференцията - евродепутатът Илхан Кючюк подкрепи идеята за промяна на ЕС: 
Стартът на Конференцията за бъдещето на Европа бе даден в неделя в Европейския парламент в Страсбург. Граждани от 
целия Съюз ще обсъждат в продължение на година идеите си за това каква Общност искат. 
 
√ Висш военен във Франция: Заплашилите с гражданска война да напуснат армията  
Началникът на генералния щаб на френските въоръжени сили генерал Франсоа Льокунтр призова подчинените му, които 
са подписали анонимното писмо от неделя, с което заплашват с гражданска война, да подадат рапорти за напускане на 
армията, предаде Франс прес. 
"Най-рационалната стъпка за вас е да напуснете, за да можете свободно да изразявате идеите и убежденията си", обърна 
се на свой ред генерал Льокунтр към недоволните в писмо, адресирано до всички военнослужещи. 
Анонимните недоволни смятат, че Франция е на ръба на гражданска война заради отстъплението, според тях, на 
президента Еманюел Макрон пред ислямизма. 
Най-висшият френски военен обясни предложението си с това, че макар и никой не забранява на военните на активна 
служба да изразяват мнения и убеждения, те са длъжни недвусмислено да разграничават военния и гражданския си дълг. 
 
√ РСМ облекчава противоепидемичните мерки  
Властите в Република Северна Македония облекчават от днес до 18 май противоепидемичните мерки. 
Полицейският час ще започва в 0 часа и ще продължава до 4 ч. сутринта. 
Работното време на ресторантите на открито ще бъде до 23:30 ч. 
Ще могат да се провеждат всякакви мероприятия на закрито при запълване на 30 % от капацитета на затворените 
помещения. 
Ще бъдат отворени фитнес центровете и спортните зали. 
 
Земя 
 
√ 6,9 млрд. лева дупка в хазната тази година  
ГЕРБ завещава на служебния кабинет дефицит с 2 млрд. лв. по-голям от планирания 
Новото правителство ще се сблъска с много по-голям дефицит от официално планирания в бюджета. Въпреки уверенията 
на финансовия министър в оставка Кирил Ананиев, че няма проблем за финансите на страната, приетата от правителството 
в началото на май конвергентна програма за периода 2021–2023 г. показва сериозно разминаване между очакванията на 
финансовото министерство и дефицита, при който е разчетен държавния бюджет.  
През 2021 г. се очаква бюджетното салдо да бъде отрицателно в размер на 5.6% от брутния вътрешен продукт (БВП), се 
посочва в конвергентната програма. Това означава дупката в бюджета да бъде 6.9 млрд. лв., вместо планираните 4.9 млрд. 
(3.9% от БВП), пише сайтът segabg.com.  
Както стана известно през първото тримесечие на годината правителството направи рекордни разходи, заради които за 
първи път от много години хазната излезе на дефицит още в края на март. Съществена част от нарасналите с 25% разходи 
през януари-март в сравнение с миналата година, не се дължат на мерките за овладяване на ковид-кризата, а на чисто 
предизборни харчове, заложени още през 2020 г. — увеличение на заплатите в бюджетната сфера, бонусите от 50 лв. за 
всички пенсионери, по-големи социални плащания.  
Отделно правителството още в началото на годината наля стотици милиони в общините за ремонти на местната инфраст-
руктура. Новото правителство ще бъде изправено пред проблема как да запълни по-голямата дупка в хазната. Според 
закона за държавния бюджет максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет в рамките 
на 2021 г., е 4.5 млрд. лв. Сумата е недостатъчна да покрие недостига от близо 7 млрд. лв., още повече че държавата вече 
пласира дълг от 800 млн. лв. с емисия на ДЦК.  
Служебен кабинет няма правомощия да тегли заеми и ако през следващите два месеца хазната отново излезе на червено, 
ще трябва да запълва недостига с пари от изтънелия фискален резерв. От Министерството на финансите разясниха, че 
разминаването в очакванията за дефицита през тази година се дължи на различните методики, по които се представя той 
— в закона за държавния бюджет недостигът е изчислен по националната методология, докато този в Конвергентната 
програма е по европейската методология.  
“Реално заложеният в бюджета за 2021 г. дефицит от 4,9 млрд. лв. (3,9% от БВП) е 5% или 6,2 млрд. лв. по европейската 
методология“, посочва финансовото министерство. Завишението идвало от това, че за Брюксел бюжетните дефицити на 
страните членки се определят на базата на поетите през годината задължения за разходи (т.е. на начислена основа), а не 
на база на платените разходи (на касова основа).  
Всъщност финансовото министерство упорито продължава години наред да използва два различни начина на отчитане на 
бюджетния дефицит — един за пред Брюксел и друг, със значително по-благоприятни стойности, пред обществеността у 
нас. Така например правителството на Бойко Борисов се хвалеше, че въпреки коронакризата е успяло да удържи дефицита 
за 2020 г. да не надвиши 3% (3.531 млрд. на касова основа, което е точно 3% от БВП). Пред Брюксел обаче сме докладвали, 
че на начислена основа той всъщност е 4.056 млрд. лв. или 3.4% от БВП. 
 
 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101465546/frenski-voenni-preduprejdavat-makron-za-opasnostite-ot-nadigashtia-se-islamizam
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√ Намалява продължителността на живота у нас, отчита статистиката  
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за 
периода 2018 — 2020 г., е 74,6 години, като спрямо предходния период (2017 — 2019 г.) намалява с 0,3 години, съобщи 
Националната статистика. Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, 
изчислена за периода 2018 — 2020 г., е 74,6 години, като спрямо предходния период (2017 — 2019 г.) намалява 
с 0,3 години, съобщи Националната статистика. Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в 
градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната 
продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока — 78.2 години. За 
периода между 2010 и 2020 г. увеличението при мъжете е с 1.1 години, а при жените — с 1.0 години. Средната продъл-
жителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.5 години) отколкото на населението в селата 
(72.6 години). Спрямо 2010 г. за населението в градовете увеличението е с 1.5 години, а за населението в селата — 
с 0.3 години. За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.8 години, 
като за мъжете и жените тя е съответно 13.6 и 17.5 години. За периодa 2010 — 2020 г. очакваната продължителност на 
живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 0.4 години. Очакваната продължителност на живота варира 
от 71.8 години в област Видин до 76.7 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. 
Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област 
Кюстендил (8.8 години), а най-малка — в област Кърджали (6.0 години). 
 
√ Русия предлага обсъжданене на сигурността и контрола на въоръженията на срещата Путин-Байдън  
Русия е предложила обсъждане на въпроси за сигурността и контрола на въоръженията за подготвяната среща на върха 
между президентите Владимир Путин и Джо Байдън, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс. 
Лавров каза, че Москва все още чака отговор от Вашингтон по предложената среща на върха между двамата държавни 
глави. Постоянният представител на САЩ по въпросите на въоръжението Робърт Уд каза, че работата по подготовката на 
срещата продължава. “Президентът Байдън и президентът Путин са се съгласили да обсъдят стратегическата стабилност 
по редица теми за сигурността и контрола на въоръженията“, заяви той. 
Лавров същевременно изтъкна, че Русия е предложила стратегическата стабилност да се обсъжда “с отчитане на всички 
фактори без изключение и всички системи без изключение, както настъпателни, така и отбранителни, които влияят непос-
редствено на тази стабилност“. “Нашите предложения бяха предадени още в последната година на администрацията на 
Тръмп и бяха потвърдени, когато се смени обитателят в Белия дом. Според първите признаци обаче американците искат 
съществено да ограничат дневния ред и в преговорите да бъдат включени далеч не всички фактори, които оказват същес-
твено влияние на съвременното състояние на нещата в тази област“, отбеляза руският външен министър. 
 
Investor.bg 
 
√ Връща се интересът към почивки и пътешествия у нас през март 
Над 24% се увеличава броят на пренощувалите лица в местата за настаняване до 202 хиляди през миналия месец в 
сравнение с година по-рано, отчете НСИ  
Връща се интересът към почивки и пътешествия въпреки пандемичната обстановка от една година насам. Ръстовете са 
далеч от стойностите преди разпространението на коронавируса, но в Националния статистически институт (НСИ) 
регистрират през март увеличение при нощувките, пренощували лица и приходите на хотелиерите. 
Наблюденията показват, че туристите предпочитат да нощуват в по-луксозни хотели. Принос за увеличение на приходите 
на хотелиерите имат обаче само българите, защото достъпът на чужденци все още е ограничен заради COVID-19. 
В НСИ отчитат, че през март, по време на продължаващата епидемична обстановка в България, са функционирали 1719 
обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 
49 хиляди, а на леглата – 98,8 хиляди. 
В сравнение с март 2020 г., когато за първи път беше въведено извънредно положение в страната във връзка с 
разпространението на COVID-19 в световен мащаб, общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, 
се увеличава с 3,4%, докато броят на леглата в тях намалява с 5,3%. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март, е 439,5 хиляди, или с 15,4% повече 
на годишна база, като най-голямо увеличение (с 32,1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. 
През март 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37,5% - на 
българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16,1% от нощувките на чужди граждани и 30% - на българи, 
докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10,8 и 32,5%. 
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Реализирани нощувки по категории на местата за настаняване и месеци 

 
 
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март се увеличава с 24,3% в сравнение със същия месец на 
миналата година и достига 202 хиляди, като е регистрирано увеличение при българските граждани с 51,1%, и намаление 
при чужденците - с 38,2%. 
Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март, са 171,9 хиляди и са реализирали средно по 2,1 
нощувки. Чуждите граждани са 30,1 хиляди и са реализирали средно по 2,7 нощувки, като 75,8% от тях са нощували в 
хотели с 4 и 5 звезди. 
 

Пренощували лица по категории на местата за настаняване през март 2021 година 
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Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март е 14,6%, като се увеличава с 1,3 процентни пункта в 
сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 18,4%, следват 
местата за настаняване с 3 звезди - 14%, и с 1 и 2 звезди – 11,4%. 
 

Заетост на леглата по категории на местата за настаняване и месеци 

 
 
Приходите от нощувки през март достигат 24,6 млн. лв., или с 16,6% повече в сравнение с година по-рано. 
Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 57,7%, докато приходите от чужди граждани намаляват 
с 29,7%. 
                                          

Приходи от нощувки в местата за настаняване по месеци 

 
 
 
√ Започва ремонт на 4 км от пътя София - Перник 
Дейностите по обновяването на отсечката от жп гара Владая до пътен възел Даскалово ще продължат до края на 
годината  
От 12 май, започва поетапен ремонт на 4-км пътна отсечка от трасето между София и Перник през Владая и с. Драгичево, 
съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. 
Стойността на ремонта е 6,7 млн. лева с ДДС. 
В първия етап от ремонта ще се работи на 3-км отсечка от жп гара Владая до кръстовището за Рударци и Кладница в с. 
Драгичево. 
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За изпълнение на ремонтните дейности ще бъде ограничено движението в платното за София и трафикът ще преминава 
двупосочно в платното за Перник. 
Планира се този първоначален етап на ремонта да приключи през юли. След това работата ще продължи в платното за 
Перник, а движението ще се прехвърли в ремонтираното платно за София. 
През септември ремонтните дейности ще продължат в отсечката от Драгичево до пътния възел „Даскалово“. Целият 
ремонт ще приключи в края на годината. 
Заради ремонта Драгичево ще бъде забранен левият завой за Рударци на кръстовището в с. Драгичево. Драгичево ще бъде 
забранен левият завой за Рударци. 
Ремонтът на отсечката между жп гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“ включва полагане на нова асфалтобетонова 
настилка, подсилена с геомрежа по цялата ширина на платното. Ще бъде подобрено отводняването и ще бъдат 
възстановени прилежащите водостоци. Пътят ще е с нови бетонови бордюри, ще се подменят мантинелите, ще се поставят 
и нови пътни знаци. 
Ремонтите дейности са възложени на „Пътища Перник“ ДЗЗД, с което Агенцията има договор за поддържане на 
републиканските пътища на територията на област Перник. 
В тежко състояние остава настилката на пътя, който преминава през столичния кв. Княжево, до жп гарата Владая. До 
изграждането на магистрала Люлин това беше най-натоварената връзка между София и Югозападна България (областите 
Перник, Кюстендил, Благоевград). За ремонта на бул. „Цар Борис III“ се говори от години, но все още няма проект и се 
водят дискусии дали да бъдат запазени паветата, или да бъде положен асфалт по пътната артерия, която е една от 
основните в София. В момента тече ремонт на трамвайното трасе от Съдебната палата до кв. Княжево. 
Междувременно пътната агенция си промени решението и обяви, че няма да променя организацията на движение в 
участъка, за да не се затруднява движението за предстоящите почивни дни около 24 май. Институцията е решила първо 
поетапно да се извършват подготвителни работи и предвидените ремонтни дейности извън пътното платно, а след това 
около средата на юни ще се пристъпи към същинските строително-ремонтни работи.  
 
Класа 
 
√ Европа връща часовника, за да спаси авиокомпаниите  
Европейските правителства се върнаха в миналото. След като преди две десетилетия стартира приватизацията в авиацията, 
коронавирусната криза доведе до рязък политически обрат – страните отпуснаха милиарди евро държавна помощ, за да 
спасят националните си превозвачи. 
Париж увеличи своя дял в Air France-KLM до близо 30%, Берлин взе 20% дял в Lufthansa, а Рим притежава 100% от Alitalia, 
тъй като повече от 20 млрд. евро бяха инвестирани в компании, считани за твърде стратегически важни, за да фалират, 
пише FT. 
Реакциите срещу държавната подкрепа обаче нарастват. Конкурентни превозвачи се опасяват от неравнопоставеност и 
изкривена конкуренция. Докато правителствата защитават инвестициите, за да спасят авиокомпаниите, изправени пред 
безпрецедентни краткосрочни рискове за оцеляването им, критиците твърдят, че публичните пари могат да позволят на 
подпомогнатите авиокомпании да избегнат тежки решения, необходими за дългосрочния им растеж. 
Най-яростният критик е шефът на Ryanair Майкъл О’Лиъри, който е завел 16 дела за проверка на правилата за държавна 
помощ в европейските съдилища. Той твърди, че подкрепата, предоставяна само на национални превозвачи, е 
дискриминационна и подкопава единния пазар на ЕС в областта на въздушния транспорт. 
Той казва, че компании като Air France никога няма да могат да изплатят правителствената помощ, но ще „потискат 
конкуренцията през следващото десетилетие“ заради субсидиите.  
Ryanair изгуби 5 от делата, но О’Лиъри коментира пред медията, че смята, че има „много голяма вероятност“ неговата 
нискотарифна авиокомпания да отмени решенията с обжалванията. 
Пандемията също така подчертава различията между континенталните европейци, където правилата за държавна помощ 
бяха облекчени, за да помогнат на компаниите да оцелеят от кризата, и САЩ и Великобритания.  Британците и 
американците спряха с придобиването на дялове в компаниите, въпреки че предлагат милиарди заеми и друга финансова 
подкрепа. Това кара някои да твърдят, че техните авиокомпании ще станат по-силни, тъй като са били принудени да правят 
агресивни съкращения, за да управляват кризата.  
„Когато излезем от това, ще бъде изключително освобождаващо за компаниите, които нямат правителства в регистъра си, 
да извършват непрекъснати подобрения, да бъдат пъргави“, казва Шай Вайс, изпълнителен директор на Virgin Atlantic, 
пред FT. 
О’Лиъри се съгласява, че правителствената намеса създава дългосрочна възможност за авиокомпании като неговата „да 
стават все по-ефективни и конкурентоспособни, само за да оцелеят срещу милиардите държавни помощи“. Подкрепата 
подчертава и значението на авиокомпаниите като  големи работодатели и стратегически активи, които правителствата не 
искан да пропуснат по време на кризата.  
Компаниите не само приветстваха подкрепата за справяне със срива на пътникопотока, но и падащите цени на акциите ги 
направиха по-евтини цели за поглъщане от страна на чуждестранни конкуренти. „В Европа тази криза съживи стари 
опасения“, казва Мартин Виал, който управлява френските държавни капиталови инвестиции, пред FT. Той намеква за 
потенциалната заплаха от американски или китайски групи, които искат да придобиват местни компании в Европа. 
Правителствата "трябва да се уверят, че някои от най-големите предприятия в тези страни, частни или държавни, няма да 
станат жертви на хищници, защото очевидно кризата ще отвори възможности", добавя той. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zapochva-remontyt-na-tramvainoto-trase-ot-sydebnata-palata-do-kv-kniajevo-v-sofiia-325751/


17 

 

Виал, който е член на борда на Air France-KLM, също подчертава, че авиокомпаниите са важни стратегически „за Франция, 
както и за другите европейски страни“. „Трябва да вземете предвид, че през последната година около 15 авиокомпании 
са получили държавна капиталова подкрепа. Air France-KLM не е изключение“, казва той. 
Анализаторите са съгласни, че има сериозен аргумент за разглеждането на националните авиопревозвачи като 
стратегически. „Да приемем, че някоя средно голяма компания от Франция иска да построи ново производствено 
предприятие в Братислава. Ще построи ли този завод в Братислава, ако не можеше да разчита на постоянни въздушни 
услуги до това място“, казва Даниел Роеска, анализатор в Bernstein.  
Той вярва, че много авиокомпании не биха оцелели без държавна подкрепа. „Виждали сме като цяло държавите да 
инжектират пари, за да поддържат услуги и да помагат на тези компании да оцелеят. Ако правителствата не бяха направили 
това, щяхме да имаме поток от фалити“, смята той. 
В Италия правителството национализира Alitalia през 2020 г., като планира да го възобнови чрез нова компания, наречена 
ITA. Въпреки че призна, че е „много натъжен“ от загубата на старата марка, италианският премиер Марио Драги се надява, 
че ITA в крайна сметка ще може да оцелее без обществена подкрепа. Преди Рим да обмисли план за излизане от 
компанията обаче, първо трябва да се пребори с Брюксел за условията за държавна помощ. 
Предишното правителство на Италия задели 3 милиарда евро за новата национална авиокомпания, но Европейската 
комисия настоява за значително намаляване на летищните слотове - едно от най-честите оплаквания от конкуренти, и 
съкращаване на работни места, за да се даде зелена светлина на плана. 
Във Франция и Германия пълната държавна собственост не е на дневен ред. Париж е категоричен, че няма да 
национализира Air France-KLM, обещавайки да намали инвестициите си в акции с течение на времето и с печалба, докато 
германското правителство заяви, че също се надява да направи малка печалба и да продаде дела си, когато 
авиокомпанията е готова. 
Air France-KLM се очаква да се нуждае от допълнителни мерки за рекапитализация, вкл. и от нидерландската страна, докато 
акционерите на Lufthansa този месец одобриха бъдещо увеличение на капитала, за да помогнат за изплащане на част от 
държавната подкрепа. 
Възстановяването на здравето на авиокомпаниите може да отнеме повече време от очакваното. Превозвачите ще имат 
белези от кризата в продължение на години, докато се борят да намалят задлъжнялостта си, за да се адаптират към по-
малкия пазар. Цената ще бъде по-нисък растеж. 
Превозвачите се сблъскват и с някои ограничения в замяна на държавната подкрепа, включително спазване на нови 
екологични стандарти. Във Франция министрите подкрепят законите за забрана на полети, ако има алтернативна опция за 
влак под два часа и 30 минути.  
Подобни интервенции пораждат по-дълбоки опасения. Андрю Чарлтън, авиационен анализатор, ръководил 
приватизацията на австралийския превозвач Qantas през 90-те години, твърди, че е трудно за правителствата да поддържат 
граница между лоялната конкуренция и собствените си интереси. Притеснението е, че няма да имат връзка със света, но 
наистина едва ли много хора ще летят от Париж до Берлин например оттук нататък. 
 
√ Търговци купуват бензин от Европа след прекъсване на тръбопровода в САЩ  
Търговци са резервирали поне шест танкера - досега - за да започнат да доставят бензин от Европа за САЩ, след 
прекъсването на мрежата на Колониалния тръбопровод, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни от Refinitiv. 
Colonial Pipeline Co. затвори в петък мрежата си, която доставя близо половината от бензина и дизела, които консумира 
Източното крайбрежие, след атака срещу инфраструктурата, причинена от рансъмуер. Това породи опасения за недостиг 
на гориво и скокове на цените. 
Всъщност цените на фючърсите на бензина и петрола в Ню Йорк се повишиха след новините, въпреки експертните 
коментари, че недостигът на доставки може да възникне само ако тръбопроводната мрежа, с капацитет за 2,5 милиона 
барела горива на ден, остане затворена за повече от три дни. 
Colonial Pipeline Co. заяви в изявление в неделя, че докато четирите й основни линии са останали затворени, тя е започнала 
да рестартира някои по-малки линии между терминалите и пунктовете за доставка. 
„Ние сме в процес на възстановяване на услугата за други странични продукти и ще върнем пълната ни система онлайн 
само когато смятаме, че е безопасно да го направим, и в пълно съответствие с всички федерални разпоредби", каза още 
компанията. 
За да сведе до минимум риска от недостиг на гориво на Източното крайбрежие, Вашингтон в неделя издаде спешен отказ 
от забраните за транспортиране на гориво по шосе, съобщи по-рано Би Би Си. Отказът ще даде на шофьорите на цистерни 
по-гъвкаво работно време в 18 щати. 
Би Би Си цитира енергийния анализатор Гаурав Шарма, който казва, че проблемите с доставките могат да възникнат още 
във вторник въпреки отказа, освен ако мрежата не бъде рестартирана изцяло, като първите щати, които ще почувстват 
въздействието са Джорджия и Тенеси. 
 
Мениджър 
 
√ Радев: Макар и кратък, животът на 45-ото НС не беше напразен  
Държавният глава представи състава, структурата и приоритетите на служебния кабинет, който ще управлява страната до 
извънредните избори. Това стана на официална церемония в Президентството. На церемонията министрите положиха 
клетва, а служебният премиер Стефан Янев заяви, че залага целия си авторитет, жизнения си опит, граден с години, за това, 
че ще работи почтено, при спазването на върховенството на закона и в интерес на обществото. 
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В началото на церемонията Румен Радев заяви, че животът на предишното правителство не е бил напразен и изрази 
надежда, че следващото 46-о Народно събрание ще успее да излъчи нов кабинет.  
"45-ото Народно събрание беше белязан с много емоции. Макар и кратък, неговият живот не беше напразен. Той ще остане 
като един драматичен жалон в излизането на нашето общество от авторитаризма и корупцията. Хората вложиха в него 
очаквания, чуха се дълго премълчавани мнения. Възроди се духът на парламентаризма и свободното слово. Пропука се 
омертата, на която се крепи компрометираният управленски модел. Този парламент обаче не сбъдна очакванията на 
хората за ново правителство, основано на здравите основи на почтеността и закона и това е урок за всички партии в 
навечерието на новата предизборна кампания", заяви Радев.  
По думите му, макар и служебен, кабинетът, който назначава, имал амбицията да бъде кабинет на демократичното 
единодействие. "В него влизат хора от Левицата, Центъра и Десницата, и политически неутрални професионалисти, 
свободни предприемачи иизразители на общественото недоволство, личности от академичните среди. Той доказва онова, 
което не беше постигнато от 45-ото НС - че е възможно демократи от различни цветове да надмогнат овехтели разделения 
и червените линии помежду си и да се обединят около каузата за свободна и справедлива България", каза той.  
"Предстоят ни тежки месеци, тежко наследство и засилена съпротива от силите на статуквото. Пред този служебен кабинет 
стоят важни задачи - да гарантира нормалното функциониране на държавата, да осигури честни избори, обявявайки война 
на купения вот, да разкрие до колкото е възможно за два месеца истинската картина за състоянието на държавата. И най-
важното - да направи първата крачка към укрепването на държавността", посочи президентът.  
По думите на Румен Радев, отиващото си правителство изцедило хазната със спорни проекти и безразборни предизборни 
харчове. "Абдикира от отговорност и не внесе в парламента актуализация на бюджета. Остави в най-трудния момент без 
финансова подкрепа пенсионерите, медиците и бизнеса. Вие, уважаеми министри, трябва да положите максимални 
усилия, за да докажете, че грижата за хората е най-важният приоритет на всяко едно управление. Вие ще трябва 
преодолявате последствията от пандемията, да въведете ред в хаоса с ваксинацията, да вземете тежкото решение за Плана 
за възстановяване и устойчивост", каза още Радев. По думите му, планът е бил изработен без ясни публични критерии от 
предишното правителство, което е отказало да го внесе в европейските институции.  
Държавният глава представи поименно министрите от служебния кабинет с кратка биография за тях. Ето и обявения от 
Румен Радев състав на служебното правителство:  
Стефан Динчев Янев - служебен министър-председател на България.  
Гълъб Спасов Донев - служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и 
служебен министър на труда и социалната политика 
Бойко Илиев Рашков - служебен заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър 
на вътрешните работи 
Атанас Ангелов Пеканов - служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства 
Асен Васков Василев - служебен министър на финансите 
Георги Великов Панайотов - служебен министър на отбраната 
Стойчо Тодоров Кацаров - служебен министър на здравеопазването 
Виолета Колева Комитова - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 
Николай Денков Денков - служебен министър на образованието и науката 
Светлан Христов Стоев - служебен министър на външните работи 
Янаки Боянов Стоилов - служебен министър на правосъдието 
Велислав Величков Минеков  - служебен министър на културата 
Асен Петров Личев - служебен министър на околната среда и водите 
Христо Георгиев Бозуков  - служебен министър на земеделието, храните и горите 
Георги Георгиев Тодоров - служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Кирил Петков Петков - служебен министър на икономиката 
Андрей Стефанов Живков - служебен министър на енергетиката 
Стела Иванова Балтова - служебен министър на туризма 
Андрей Георгиев Кузманов - служебен министър на младежта и спорта 
"Благодаря за доверието. Да бъда министър-председател е висока чест, но и огромна отговорност, аз съм човек, който не 
дава празни обещания. Но залагам целия си авторитет, жизнения си опит, граден с години, за това, че ще работя почтено, 
при спазването на върховенството на закона и в интерес на обществото. Това ще очаквам и от служебните министри", 
посочи служебният премиер Стефан Янев. 
 
√ Служебният премиер: Мотото на кабинета ще бъде почтеност, прозрачност и професионализъм  
Мотото на нашия кабинет ще бъде почтеност, прозрачност и професионализъм. Залагам целия си авторитет за това, че ще 
работя почтено при спазването на върховенството на закона и в интерес на обществото. Това заяви служебният министър-
председател Стефан Янев на официалната церемония в Президентството по представянето на структурата, състава и 
приоритетите на служебното правителство. 
"Благодаря за доверието. Да бъда служебен министър-председател е висока чест, но и огромна отговорност. Аз съм човек, 
който не дава напразни обещания, но залагам целия си авторитет, жизнения си опит, градени с години за това, че ще 
работя почтено при спазването на върховенството на закона и в интерес на обществото. Това ще очаквам и от служебните 
министри", заяви Янев.  
Той беше категоричен, че ще работят заедно и в полза на гражданите. "Наш основен приоритет е организирането на 
свободни, честни и демократични избори при стриктно спазване на законовите разпоредби. Очаквам всички институции 
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да работят синхронизирано. Кратък е периодът за работа на служебното правителство. Не мога да се ангажирам, че ще 
успеем да решим трупаните през годините проблеми", каза още служебният премиер.  
"Единственото, което мога да заявя, е, че ще дам всичко от себе си, за да може поне да започне процес по решаване на 
проблемите. Честно и отговорно управление на служебния кабинет може да възстанови поне от части загубеното доверие 
в институциите. Ще настоявам кабинетът, всичките ми колегии и институции да работят при пълна прозрачност и отчетност 
пред гражданите в техен интерес", заяви Янев.  
Той подчерта, че ще положат необходимите усилия, за да имат по-ефективна политическа комуникация, което обществото 
очаква. 
"Световната пандемия предизвика една комбинирана здравна, икономическа и световна криза в цял свят, от което 
България не е изключение. Единственият начин за справяне с подобни кризи е обединението на нацията. Ще работя, за да 
подадем ръка и да възстановим диалога с българския бизнес, включително по отношение на малкия и средния, който е 
особено засегнат от COVID пандемията", добави Янев. 
Според него именно малките и средни фирми и предприятия са основен работодател и осигуряват прехраната на хиляди 
български семейства.  
"Отдавам заслужена благодарност към здравния сектор, който вече повече от година полага усилия за овладяване на 
кризата и в помощ на българските пациенти. Заедно със здравната гилдия благодаря и на българските учители, защото 
здравето и образованието са основните ценности на едно развито общество. Мотото на нашия кабинет ще бъде почтеност, 
прозрачност и професионализъм", каза още Стефан Янев.  
 
√ Норвегия ще похарчи рекордни 50 млрд. долара за възстановяване  
Норвегия разчита на своя държавен фонд за богатство от 1,3 трилиона долара повече от всякога, тъй като страната 
увеличава разходите, без да се обръща към пазарите на облигации, за да осигури икономическо облекчение от 
пандемията. 
Правителството повишава така наречения структурен ненефтен фискален дефицит за 2021 г. до 403 млрд. крони, или почти 
50 млрд. долара, в сравнение с 369 млрд. крони миналата година. Тегленията, като дял от най-големия фонд за богатство 
в света, ще достигнат 3,7%, в сравнение с прогнозата на централната банка от 3,3%, предава Bloomberg.com. 
Фондът за богатство, изграден върху приходите от петрол в Северно море на Норвегия, предпази най-богатата 
скандинавска икономика от най-лошата пандемия. Интензивността на изтеглянията от правителството от фонда принуди 
гигантския инвеститор да започне да ликвидира активи миналата година, отбелязвайки исторически момент за Норвегия. 
Оттогава фондът генерира почти рекордна възвръщаемост, когато пазарите се възстановиха, посочва изданието. 
"Фискалната суперсила на Норвегия даде възможност за бърза и пълна подкрепа по време на пандемията, намалявайки 
икономическия удар от вируса. Предизвикателството сега е да се приспособят мерките, така че икономиката да се върне 
към работа", коментира Йохана Жансон, скандинавски икономист.  
Континенталният БВП, който се приспособява към норвежката петролна и офшорна индустрия, се очаква да нарасне с 3,7% 
тази година след 2,5% свиване през 2020 г., съобщи министерството. 
 
√ Американският бизнес търси 8 млн. работници, все по-трудно се намират желаещи  
Новите разкрити работни позиции в САЩ са надхвърлили 8 млн. броя в рамките на март месец. Това е рекорд, невиждан 
от 2000 г., съобщи Министерството на социалните политики на страната. Тази бройка е с цели 8% над нивото за февруари. 
Американските бизнеси обаче не могат да намерят толкова работници. Данните сочат, че в рамките на същия месец са 
били назначени малко над 6 млн. души. Много хора предпочитат да не работят, след като могат да получават същите, а 
понякога и повече пари от помощи за безработни – поне до края на септември.  
Според анализаторите на Си Ен Би Си бизнесът очаква много скорошно икономическо възстановяване, за което ще са му 
нужни нови работници. Невъзможността да се осигури толкова работна ръка обаче може да  забави производителността 
на американската икономика. Бизнесът в САЩ се раздвижи чувствително поради бързото ваксиниране. Към момента в 
страната са поставени близо 80 ваксини на 100 души население, което позволи на много щати значително да  отхлабят  или 
да премахнат изцяло противоепидемичните мерки. 
Интересно е да се отбележи, че най-голям ръст има в новите позиции в държавните институции или организации – те са 
обявили, че търсят 833 хил. души през март, което е с 27% повече в сравнение с февруари. 
Най-чувствително обаче се подобрява нивото на заетостта в сферата на изкуствата, забавленията и развлеченията, където 
новите позиции представляват 11% от всички спрямо 7% за февруари. Средно за страната това ниво бележи ръст  от 5% на 
5,3%. 
 
√ Кога електромобилите ще са по-евтини от колите на бензин?  
През това десетилетие електрическите автомобили и микробуси ще достигнат паритет в цената с колите на бензин, което 
означава, че ще станат и по-масово достъпни. Това се посочва в проучване на BloombergNEF за екологичната федерация 
Transport&Environment. 
Според проучването, през 2026 г. ще бъде еднакво евтино да се произвеждат седани в сегментите C D и електрически 
джипове, и аналозите им на бензин. За най-малките сегменти, по-конкретно B - сегментът на комуналните услуги, ще 
трябва да се изчака до 2027 г., когато спадът в цените на батериите и масовото производство ще намалят разходите, дори 
без да се вземат предвид помощите и субсидиите, пише изданието, цитирано от abc.es.  
"Ценовата бариера за електрическите превозни средства ще изчезне", уверява Изабел Бушел, директор на T&E за Испания, 
която иска за това да се харчат разумно европейските фондове за възстановяване. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/norway-to-spend-record-50-billion-of-oil-wealth-on-recovery?srnd=premium-europe
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Паритетът може да означава, че до 2035 г. 100% от новите автомобили, продавани в Европа, ще бъдат електрически. Това 
проучване прогнозира, че електрическите превозни средства ще бъдат по-евтини от тези с дизелов двигател след 2025 г., 
а в случая с тежките търговски превозни средства - след 2026 г. 
Това намаляване на разходите ще бъде постигнато благодарение на по-достъпните батерии, но също така и по-доброто 
използване на платформи, предназначени за електрически превозни средства. Например, за автомобил с пробег от 400 
километра разходите преди данъци ще паднат от 38 000 евро през 2020 г. на 20 000 през 2025 г. и 16 000 през 2030 г. 
Следователно по-голямата част от спада ще бъде концентриран през следващите пет години, с намаление от 50%. 
В резултат на това през 2030 г. средната цена на електрическото превозно средство ще бъде с 18% по-ниска от тази на 
неговия бензинов еквивалент. 
 
√ Петролът поевтиня въпреки блокирания тръбопровод в САЩ  
Петролът поевтиня въпреки блокадата на най-големият тръбопровод за нефтени продукти в САЩ, предаде Блумбърг. 
Цената на един барел от сорта брент се понижи с 0,82% до 68 долара, а на американския лек суров петрол с 0,83% до 64 
долара. 
Причината за това са негативните предварителни очаквания от поредния доклад на потреблението на петрол на 
ОПЕК,  който инвеститорите очакват, за да решат накъде ще поеме цената на петрола. 
Междувременно от компанията, която управлява тръбопровода „Колониал“ обявиха, че доставките ще бъдат 
възстановени до края на текущата седмица. Дейността на тръбата, с която се доставят 45% от всички петролни продукти по 
Източното крайбрежие на САЩ, бе спряна в петък, след като хакерска група DarkSide направи успешна  атака и настоя за 
откуп от 2 млн. долара. В противен случай хакерската група ще публикува 100 мегабайта информация, източена от 
сървърите на компанията. 
Вчера от DarkSide неочаквано се извиниха за предизвикания срив на доставките, като съобщиха, че не са целили да 
навредят на обществото, а единствено да изкарат пари от откупа. Въпреки това вече има последствие за населението от 
тяхната атака – някои бензиностанции започнаха да привършват запасите си от гориво. Щатът Северна Каролина обяви 
извънредно положение. 
 
√ Влошава се прогнозата за растеж на доставките на петрол от страни извън ОПЕК  
Обемът на доставките на петрол от страни извън ОПЕК през 2021 г. ще нарасне с 0,7 милиона барела на ден до 63,6 
милиона барела на ден. Тази оценка е с 0,2 милиона b/d по-ниска от тази от март. Това се посочва в априлския доклад на 
ОПЕК, получен от ТАСС. 
Прогнозата за влошаване се дължи до голяма степен на спад в производството на САЩ с 2,2 милиона барела на ден през 
февруари тази година, причинен от силни студове и снежни бури. ОПЕК също понижи прогнозите си за производство в 
Норвегия и Канада поради продължителния ремонтен сезон. 
Канада, Бразилия, Китай и Норвегия ще станат основните двигатели на растежа на производството на течни въглеводороди 
през 2021 г., докато в САЩ тази цифра ще намалее с още 0,1 милиона барела на ден на годишна база. 
 
√ Спад по европейските борси след разпродажбите в САЩ 
Европейските борси вчера се оцветиха в червено и отбелязаха спад, като по този начин последваха разпродажбите на 
технологичните акции в САЩ от предния ден и негативната посока, зададена по-рано вчера на борсите в Азия. 
Към 11 ч. българско време показателите бяха следните: 
Германският DAX отбеляза спад от 1,8%. 
Британският FTSE се понижава с 2,2%. 
Френският CAC40 бележи спад от 1,7%. 
Паневропейският Eurostoxx600 се понижава с 1,7%. 
Технологичните компании в Европа изгубиха 2,2% от стойността си, предаде Ройтерс. 
Вчера понижение имаше в акциите на компании като Apple и Microsoft, като се счита, че инвеститорите прибират печалби 
от представянето. 
Индексът на технологичните компании в сектора на облачните технологии например имат спад от цели 16% от началото 
на годината. 
Инвеститорите чакат с особено внимание данните за инфлацията в САЩ, която ще бъде публикувана в сряда. 
 
Cross.bg 
 
√ Новият български суперкомпютър ще заработи до седмици  
Hoвият бългapcĸи cyпepĸoмпютъp ce oчaĸвa дa зapaбoти пpeз юли. Toвa cъoбщиxa oт ĸoмпaниятa дocтaвчиĸ - Аtоѕ, чиитo 
eĸипи в мoмeнтa извъpшвaт тecтoвe нa ĸoнфигypaциятa. Cпopeд инфopмaциятa вeчe имa и пъpви зaявĸи зa peшaвaнe нa 
пpaгмaтични зaдaчи oт oблacтитe xимия, мeдицинa и биoлoгия. 
Бългapия бe избpaнa пpeз 2019 г. дa cтaнe дoмaĸин нa eдин oт oceмтe нoви cyпepĸoмпютъpa oт мpeжaтa ЕurоНРС нa 
Eвpoпeйcĸия cъюз. Πpoeĸтът e финaнcиpaн oт нaциoнaлния бюджeт и нa ЕurоНРС ЈU, ĸaтo oбщaтa инвecтиция възлизa нa 
11.5 милиoнa eвpo. Аtоѕ бe избpaна зa дocтaвчиĸ oт Cъвмecтнoтo пpeдпpиятиe зa eвpoпeйcĸи виcoĸoпpoизвoдитeлни 
изчиcлитeлни тexнoлoгии (ЕurоНРС ЈU) и ĸoнcopциyмa „Πeтacĸeйл Cyпepĸoмпютъp - Бългapия" c вoдeщ пapтньop „Coфия 
Tex Πapĸ" AД. 

https://tass.ru/ekonomika/11342513
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Πeтacĸeйл мaшинaтa e бaзиpaнa нa мoщнaтa ВullЅеquаnа ХН2000 apxитeĸтypa нa Аtоѕ. Oчaĸвa ce cyпepĸoмпютъpът в 
Бългapия дa e нaй-мoщният в Изтoчнa Eвpoпa. Haдeждaтa e , чe c нeгoвaтa пoмoщ cтpaнaтa мoжe дa ce пoзициoниpa ĸaтo 
лидep в oблacттa нa виcoĸитe тexнoлoгии в peгиoнa. Цeлтa мy e дa cпoмoгнe зa пoдoбpявaнe нa eвpoпeйcĸитe нayчни 
изcлeдвaния и дa нacъpчи инoвaциитe, ĸaтo пpeдocтaви дocтъп дo нaй-cъвpeмeннaтa инфpacтpyĸтypa зa 
виcoĸoпpoизвoдитeлни изчиcлeния (НРС) нa шиpoĸ ĸpъг пoтpeбитeли oт нayчнoизcлeдoвaтeлcĸaтa oбщнocт, 
пpoмишлeнocттa и пyбличния ceĸтop. 
Cyпepĸoмпютъpът щe cлyжи oщe зa paзвитиeтo и нa мнoгo дpyги oблacти, ĸaтo биoинфopмaтиĸa, фapмaция, мoлeĸyляpнa 
динaмиĸa и мexaниĸa, ĸвaнтoвa xимия и биoxимия, изĸycтвeн интeлeĸт, мeдицинa, биoинжeнepcтвo, мeтeopoлoгия и бopбa 
c измeнeниeтo нa ĸлимaтa. 
Beчe имaмe и пъpвитe зaявĸи зa peшaвaнe нa пpaгмaтични зaдaчи oт oблacтитe xимия, мeдицинa и биoлoгия. Paзбиpa ce, 
глeдaмe и ĸъм бъдeщeтo - paзгoвapямe c Аtоѕ зa дoбaвянe нa oпитa и плaтфopмaтa нa фиpмaтa в oблacттa нa ĸвaнтoвитe 
ĸoмпютpи", ĸoмeнтиpa Πeтъp Cтaтeв, пpeдceдaтeл нa Haдзopния cъвeт в „Coфия Tex Πapĸ" AД. 
 
√ Световната банка: Трудът на черно пречи на възстановяването на икономиката от COVID-19  
Трудът на черно е над 70 процента от общата заетост в страните с нововъзникващи пазари и развиващите се страни и при 
такова равнище има риск да спре възстановяването на тези икономики. Това се посочва в доклад на Световната банка, 
цитиран от Франс прес. 
Учудващо висок процент работници и компании упражняват дейността си извън полезрението на правителствата на 
страните с нововъзникващи пазари и на развиващите се икономики, подчертава институцията в комюникето. 
Ако правителствата не задействат пълен пакет от политически мерки, за да се се справят с този проблем, то 
икономическото им възстановяване след рецесията, провокирана от пандемията, е застрашено. 
Проучването, озаглавено "Дългата сянка на сивата икономика: Предизвикателства и политики" е първият цялостен анализ, 
направен от банката, който изследва мащабите на феномена и евентуалните последствия върху икономическото 
възстановяване. 
"Скритият" пазар на труда създава една трета от брутния вътрешен продукт (БВП) на тези страни, което намалява 
способността им да мобилизират необходимите бюджетни ресурси, за да подкрепят икономиката в случай на криза, да 
провеждат ефективни макроикономически политики и да укрепят човешкия капитал за дългосрочно развитие, обобщават 
авторите на проучването. 
Постъпленията в държавната хазна на страните с нововъзникващи икономики и развиващите се страни, при които работата 
на черно надвишава средното равнище, са около 20 процента от БВП или с от 5 до 12 процентни пункта по-малко, отколкото 
равнището в другите страни. 
Държавните разходи също са по-ниски с 10 процентни пункта от БВП. 
Способността на централните банки да подкрепят икономиките също е ограничена от слаборазвитите финансови системи, 
които се свързват с повсевместното неспазване на установените правила, според Световната банка. 
Освен това работата на черно има дискриминационен характер, тъй като засяга най-вече жените и необразованите млади 
хора. 
Това проучване трябва да насърчи политиците да се заемат с този феномен, което ще е от първостепенно значение в 
бъдеще, когато ще се стремим към екологично, устойчиво и всеобхватно развитие, заключават авторите на проучването. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Директно от президентството - официалната церемония по представянето на служебния кабинет, в студиото - 
коментара на анализаторите; 

- Екатерина Михайлова и Георги Пирински - за функциите и възможностите на служебния кабинет; 
- Рокадите по високите етажи на ГЕРБ - говори Деница Сачева; 
- Румен Петков - между приоритетите в политиката и енергетиката; 
- На живо от Варна - за и против влизането с автомобили в Морската градина; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Новите министри - на живо от Президентството, Румен Радев представя служебното правителство; 
- След конгреса на ГЕРБ - Даниел Митов за рокадите в ръководството на партията; 
- Крясъци и обиди в детска градина - тормозила ли е възпитателка деца в Плевен. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Слабите ученици ще влизат в час и през ваканцията; 
в. Монитор - Служебните министри - от тъмносини до яркочервени; 
в. Телеграф - Крадците във великденски отпуск; 
в. Труд - Президентът назначи шарено правителство; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Радев подписа срещу Русия, но го спотаи и обяви министрите, докато Борисов отчита 10-те си години власт; 
в. 24 часа - ГЕРБ - Бургас бламира махането на кмета Николов като зам.-шеф; 
в. 24 часа - "24 часа" преброи едни 73 милиона лева за вота на 11 юли, но без парите за хора, които ще се грижат за 
машините в чужбина; 
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в. 24 часа - Конституционният съд: Суперпрокурорът, който ще разследва главния, е извънреден. Не трябва да го има; 
в. 24 часа - Най-дълъг живот имат в Кърджали, най-кратък - във Видин; 
в. Монитор - Забавени търгове оставят 4060 студенти в мизерия; 
в. Монитор - 560 лв. повече взимат софиянци от останалите в страната; 
в. Монитор - Студената пролет изяде с 8% повече ток; 
в. Телеграф - 220 000 ученици се потят на матури; 
в. Телеграф - Суперкомпютърът дойде, пускат го през юли; 
в. Труд - Биотехнологиите с бурно развитие в София; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката: Часовете задължителни след края на 
годината само за учениците с пропуски; 
в. Монитор - Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба: Главната грешка на Каролев е, че е бил сам; 
в. Телеграф - Димитър Дилчев, изпълнителен директор на Центъра за градска мобилност: Плащаме билета в автобуса с 
банкова карта; 
в. Труд - Д-р Цветеслава Гълъбова, директор на държавната психиатрична болница "Свети Иван Рилски", пред "Труд": В 
Народното събрание винаги ще има хора ветропоказатели; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Иска ли Радев президентска република, или само се шегува; 
в. Монитор - Старата песен на нов глас; 
в. Телеграф - Президентът няма голяма полза да бъде реваншист; 
в. Труд - Възражда ли се европейският консерватизъм. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 май 
София 

- От 09.00 ч. на официална церемония в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще представи 
структурата, състава и приоритетите на бъдещото служебно правителство. 

- От 08.45 ч. пред Министерски съвет ще се проведе протест с искане за незабавно прекратяване на дейността на 
фермата за норки в с. Маджерито. 

- От 10.20 часа пред паметника на Роналд Рейгън в Южния парк председателят на СДС Румен Христов и 
представители на партията ще поднесат венец и цветя по повод четвъртата годишнина от издигането на 
монумента по инициатива на СДС. 

- От 10.30 ч. в Министерството на външните работи Екатерина Захариева и служебният министър на външните 
работи Светлан Стоев ще направят изявление за медиите. 

- От 11.00 ч. в Централното управление на Българския спортен тотализатор ще бъдат отбелязани 64 години от 
неговото създаване. 

- От 19.00 ч. в театър „Възраждане" с пърформанс-четене на „Стари грижи" от Мария Милисавлйевич ще бъде 
поставено началото на първото издание на Фестивал за нова драматургия, организиран от Гьоте-институт 
България. 

*** 
Враца 

- От 18.00 ч. в РБ „Христо Ботев" ще се състои „Нощ на литературата“. 
*** 
Добрич 

- От 18.30 ч. в концертна зала „Добрич" ще се проведе концерт на Български камерен оркестър - Добрич. 
*** 
Монтана 

- От 18.00 ч. в четири читателски гнезда в града ще се проведе литературно четене като част инициативата Нощ на 
литературата. 

*** 
Плевен 

- От 11.45 ч. във фоайето на Телекомуникационния център на Медицински университет - Плевен ще бъде открита 
фотоизложбата „Българският принос в културно-историческото многообразие на обединена Европа (из 
художествено-документалното наследство на БАН)". 

*** 
Пловдив 

- От 10.00 ч. до 16.00 ч. в Конгресния център на Международен панаир Пловдив ще се проведе издание на 
кариерния форум „Национални дни на кариерата".  

- От 11.30 часа при кръстовището за с. Марково ще се състои брифинг след направена инспекция на ремонтирания 
участък на Околовръстния път на Пловдив. 

- От 17.30 ч. в залата на Общинския съвет на ул. „Авксентий Велешки" №20 ще се проведе обществено обсъждане 
за поемане на общински дългосрочен дълг. 

*** 
Сопот 
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- От 17.30 ч. на площад „Иван Вазов" ще се проведе публично обсъждане на тема „Приходите и разходите на 
Община Сопот до 30.04.2021 година". 

*** 
Стара Загора 

- От 18.00 до 21.45 ч. в „Читателски гнезда" в целия град ще се проведе десетото издание на Нощта на литературата. 
- От 21.45 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески ще се състои томбола за събралите 5 печата като част от 

инициативата Нощ на литературата. 
*** 
Тервел 

- От 11.00 ч. в залата на „Претоварна станция за отпадъци Тервел" ще се състои заключителна пресконференция по 
проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци - гр. Тервел". 

*** 
Шумен 

- От 18.00 ч. в РБ „Ст. Чилингиров" ще се състои представяне на съвременна европейска литература като част от 
инициативата Нощ на литературата. 

*** 
Ямбол 

- От 14.00 ч. в конферентната зала на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев" ще бъде открито 11-
то издание на националното състезание „Млад фермер“. 

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

