
1 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Мениджър 
 
√ Българският бизнес вече купува електричество и от чужбина  
Българският бизнес вече може да купува ток от чужбина, след като във вторник стартира пазарното обединение с 
европейските борси на платформите „Ден напред“ през границата с Гърция и от Гърция с Италия, съобщиха от Българската 
независима енергийна борса. 
По този начин българският бизнес и производителите на електроенергия от България ще имат достъп до много по-голям 
пазар и съответно много повече оферти. Така съмненията за манипулации в цените трябва да отпаднат. 
Към момента капацитетът на мрежата на нашата граница с Гърция е 700 мегавата, а 400 мегавата са възможностите за 
обмен на енергия между Гърция и Италия. 
Преди няколко дни обаче Асоциацията на организациите на българските работодатели, в която влизат най-големите 
бизнес организации у нас БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ, призова за отлагане на датата. Те изразиха опасения, че 
присъединяването ни към общата платформа за търговия за ток сега ще доведе до повишаване на цените. Причината е в 
това, че държави като Румъния, Чехия и Унгария, които традиционно имат близки до нашите цени на тока, се бавят. В 
обединението към момента са държави, чиято цена на електричеството е средно по-висока от българската и по този начин 
ще натисне местните производители на електроенергия да увеличат цените си, се казва още в позицията на АОБР. 
Очаква се обединението с Румъния да стане през септември. Там капацитетът на обем е по-голям – 1000 мегавата. Кога 
това ще стане зависи от момента, в който Румъния ще се присъедини към европейския пазар. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ МФ ще търси бюджетен ресурс за продължаване на мерките в подкрепа на гражданите  
Служебното правителство ще потърси ресурс за продължаване на мерките за подкрепа на гражданите и бизнеса в условия 
на пандемия, въпреки че няма право на актуализация на бюджета. Това обяви ресорният министър Асен Василев, след 
като пое поста от Кирил Ананиев. Двамата влязоха в спор дали е било необходимо предишният кабинет да обнови 
финансовата рамка. 
Държавната хазна е в много добро състояние, заяви вече бившият финансов министър Кирил Ананиев и допълни, че към 
момента не вижда необходимост от актуализация на бюджета. 
Освен това, политиките на следващия редовен кабинет трябва да бъдат осъществени през финансовата рамка, каза още 
Ананиев: "При тези условия, ако вие бяхте на мое място, щяхте ли да предложите актуализация?" 
"Аз лично бих направил актуализация в малък размер, който да обезпечи мерките като 60:40, допълнителните 50 лв. към 
пенсионерите" - опонира служебният министър Асен Василев. 
"Най-важната задача на това правителство и на Министерството на финансите, разбира се, е да обезпечи изборите. Втората 
най-важна задача е да се погрижи за фирмите, самонаетите лица, всички граждани на държавата, които са в момента в 
много тежка ситуация". 
До дни в резерва ще постъпят 511 милиона евро по схемата SURE, съобщи Ананиев. 
 
√ Кънчо Стойчев: Служебното правителство да обърне лице към малкия и средния бизнес  
Интервю на Диана Янкулова с Кънчо Стойчев в предаването ''Нещо повече'' 
"Надеждата ни е служебното правителство да обърне лице към малкия и средния бизнес", каза пред БНР социологът Кънчо 
Стойчев, председател на Съюз "Произведено в България" и добави, че обществото трябва да застави правителството, което 
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е за няколко месеца, да свърши максималното възможно за българския бизнес, защото БВП в страната се произвежда от 
хората, които се занимават с бизнес. 
По думите му позицията на организацията, обединяваща четирите национално представителни работодателски 
организации, е да бъде поставен приоритет на Плана за възстановяване и устойчивост, други приоритети са еврозоната и 
Шенген. 
"Условията за правене на бизнес в България са най-важното нещо. ... Нямаме положителни примери за печелене на 
обществени поръчки. Голям е проблемът с либерализацията на пазара на електроенергия - бизнесът в България плаща 
много повече от колегите си в Европа. Криминални са нещата в енергетиката. ... През последната година имаше 
неоправдано раздуване на щата на администрацията и увеличаване на заплатите в нея. С това може да започне да се 
занимава служебното правителство". 
Стойчев определи разкритията на бизнесмените в комисията по ревизия на управлението като нещо добре известно.  
"Пълна проверка трябва да бъде направена и да се осветли какво се заварва. Където има нарушения, трябва да се сезират 
съответните органи", посочи той. 
Интервюто на Диана Янкулова с Кънчо Стойчев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Полина Карастоянова: Необходима е нова концепция за презентиране на българския туризъм  
Интервю на Людмила Железова с Полина Карастоянова в предаването ''12 + 3'' 
"Проблемите и тяхното решаване отдавна напуснаха полето на туристическият бранш и нивото не е свързано само с 
международните ни партньори и туроператори. Те са на полето на дипломацията и затова е необходимо и очакваме 
служебният министър на туризма да работи в много добър синхрон със служебния министър на външните работи, защото 
именно там трябва да се намери решение на въпроси, свързани с това България в какви категории на сигурност и на 
безопасност се намира спрямо критериите на отделните държави и нещо повече за процедурата, свързана с 
карантиниране след връщане от България в дадена страна", каза за БНР Полина Карастоянова, изпълнителен директор на 
Националния борд по туризъм. 
По думите ѝ особен приоритет трябва да бъде привличането на туристи от Русия. 
"Там са необходими безкрайно убедителни знаци на положителни послания, на промяна в механизма за издаване на визи 
на руските туристи", допълни тя в предаването "12 + 3". 
Тя коментира, че туристическият бранш заедно с бизнеса трябва да се опита да постигне определени резултати и решения 
на проблеми. 
"Ако ние сега в рамките на следващите няколко месеца и под ръководството на служебния министър не започнем работа 
по нова концепция за нов бранд на България и начин на презентиране на българския туризъм на есенните борси с оглед 
на привличане на внимание и конкурентоспособност за 2022 година, мога категорично да заявя, че двата сезона - и 2021, 
и 2022 към този момент изглеждат еднакво застрашени", подчерта Полина Карастоянова. 
Според нея трябва ясно да се заяви, че българският туристически продукт не е евтин, а е качествен. 
"И независимо дали избира един турист настаняване в къща за гости с две стаи или петзвезден хотел, той трябва да бъде 
абсолютно сигурен и убеден в качеството на услугата и продуктите, които получава. Второто качество е качеството на 
информацията и комуникацията. Ние работим с парадигми, с визия и с модели на реклама, които са от XX век. Те са 
абсолютно старомодни, амортизирани и непроизвеждащи никакъв резултат. Това трябва да бъде прекратено мигновено 
и да се сложи началото на нова, модерна, дигитална, адекватна комуникация".  
Карастоянова заяви, че туристическият бизнес е изчерпал финансовият ресурс, с който могат да се правят допълнителни 
инвестиции, самите Covid-мерки струваха на бизнеса безкрайно големи инвестиции. 
"Сeга е моментът държавата да поеме разходите по тестовете, с които искаме туристите да влизат, било то антигенни или 
PSR тестове и да се обособят карантинните хотели и да се поемат разходите по евентуално необходимостта от настаняване 
и лечение“. 
Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Изследване за активността на политиците във Фейсбук: Партии и лидерите им използват все по-усилено социалните 
мрежи за послания 
ВМРО с най-много публикации преди изборите, БСП с най-активна страница в интернет след изборите 
Интервю на Веселина Миланова с Лилиян Никифорова 
„Изследвахме как 6 основни политически формации, които участваха в 45-тия парламент, се обръщаха към 
последователите си във Фейсбук“, каза в „Преди всички“ Лилиян Никифорова от Института за развитие на  публичната 
среда след приключване на изследването им за партийните послания във Фейсбук по време на размяната на мандати 
между политическите сили за създаване на правителство. Наблюденията обхващат периода 15 април до 5 май. 
„Включихме в изследването и патриотичните формации - "Воля" и НФСБ и техните страници в социалните мрежи, както и 
страниците на техните лидери. Патриотичните формации вложиха значителни средства за кампанията си във 
традиционните медии от началото на месец март. "Воля" и НФСБ похарчиха за целта над 1 млн. лв., ВМРО – 600 хиляди 
лева, а "Републиканци за България" почти половин милион лева“, даде за пример Никифорова. 
Тя съобщи, че всички наблюдавани партии и техните лидери са публикували в края на предизборната кампания 900 
спонсорирани материала на цена 300 хиляди лева. 
„Най-много публикации тогава има ВМРО, голяма част от тях са споделяне на съдържание от официалния сайт на партията. 
Според данните ни след изборите основните партии са продължили публикациите в социалните мрежи, общуването не е 
приключило с хората през интернет“, поясни Лилиян Никофорова. 

https://bnr.bg/post/101466562/kancho-stoichev-nadejdata-ni-e-slujebnoto-pravitelstvo-da-obarne-lice-kam-malkia-i-srednia-biznes
https://bnr.bg/post/101466544/polina-karastoanova-neobhodima-e-nova-koncepcia-za-prezentirane-na-balgarskia-turizam
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"Тези публикации са събрали над един милион и половина харесвания и реакции, 150 хиляди споделяния и над 250 хиляди 
коментара - тоест комуникацията онлайн става все по-голяма. Най-активната страница след изборите е на политическа 
партия  БСП, следват ги "Да България", ДПС също публикуват като видео-материал всяко изказване на лидера си на 
страницата на партията, така че изводът е, че социалните мрежи се използват все по-усилено от политиците", посочи още 
експертът. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Започна напоителният сезон в Сливенско и Ямболско, вода има достатъчно  
Започна напоителният сезон за земеделските площи в областите Сливен и Ямбол, съобщи управителят на „Напоителни 
системи – Клон Средна Тунджа“ инж. Пламен Иванов. Той увери, че в основния водоизточник за напояване - 
язовир„Жребчево“, има достатъчно количество вода, за да мине сезонт без проблеми. 
Към момента в язовир „Жребчево“ има 335 милиона кубични метра вода, каза инж. Иванов: "Напоителният сезон е 
гарантиран и след напоителния сезон е гарантирано, че ще остане пак едно добро количество вода. Само за сравнение – 
по-високо от нивата, с които сме започвали предната година, ще завършим и тази".   
Вече се напояват и първите площи. Към момента поливат няколко земеделци, главно със зеленчуци. Цената за напояване 
на декар площ остава същата като миналата година. Таксите са на декар, която е 12 лева и на кубик вода, която е по 15 
стотинки.  
През 2020 в региона са били напоявани около 65 хиляди декара земеделски площи, както и овощни градини и лозя, а 
очакването е тази година да няма драстично намаляване на площите.  
 
√ Джо Байдън подписа указ за подобряване на киберзащитата  
Американският президент Джо Байдън пописа указ за подобряване на възможностите за киберзащита на федерално ниво 
и стандартите за цифрова сигурност в частния сектор, съобщи Ройтерс.  
Указът беше издаден след хакерската атака, която доведе до спиране на работата на най-големия американски 
тръбопровод за горива.  
Според Съвета за национална сигурност документът премахва бариерите за обмен на информация между правителството 
и частните компании в областта на киберсигурността.  
Указът предвижда създаването на специален съвет, който ще разглежда съответните инциденти. Документът въвежда още 
задължението софтуерните компании, които предлагат продуктите си на правителството, да поддържат определени 
стандарти и да докладват в случай на хакерска атака срещу тях. 
 
√ САЩ изпращат заместник-държавен секретар в Близкия Изток  
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън изпраща един от заместниците си - Хади Амр, в Близкия изток в опит да 
уталожи конфликта между Израел и палестинското движение "Хамас". 
Амр ще се срещне с израелски и палестински лидери, но не и с представители на "Хамас", смятан в Съединените щати за 
терористична организация. 
Блинкън повтори позицията си, че Израел има пълното право да се защитава срещу продължаващите ракетни баражи от 
ивицата Газа, но в телефонен разговор призова премиера Бенямин Нетаняху да потърси начин за намаляване на насилието. 
Най-малко 65 жители на Газа бяха убити при израелските бомбардировки през последните две денонощия. Вчера "Хамас" 
подложи на обстрел Тел Авив и по-близките до границата израелски градове - Сдерот, Ашдод и Ашкелон. Шестима души 
загинаха при тези удари. 
По-рано снощи Съветът за сигурност на ООН се събра за втори път в рамките на два дни и за втори път Съединените щати 
блокираха желанието на останалите 14 страни-членки на Съвета за обща декларация за прекратяване на конфликта. 
 
√ Русия призова за спешни действия на ООН за конфликта в Близкия Изток  
Руският министър на външните работи Сергей Лавров призова за спешна среща на посредниците в Близкоизточния 
конфликт с цел прекратяване на насилието между израелци и палестинци. 
"Най-важната задача е свикването на квартета международни посредници - Русия, Съединените щати, ООН и Европейския 
съюз. Разчитаме генералният секретар да се постарае да организира максимално бързо такава среща в качеството си на 
координатор на квартета. Говорихме за това, че е желателно срещата да е на равнище министри на външните работи", 
заяви Сергей Лавров на обща пресконференция в Москва с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. 
"Хамас" продължи и снощи ракетния обстрел срещу израелски градове. Израелската авиация нанесе 350 удара по цели в 
ивицата Газа през последните две денонощия. Жертвите в Газа са най-малко 56. Седем цивилни загинаха в Израел. 
 
√ Татяна Голикова: В най-близко бъдеще ще възобновим полетите между Русия и още няколко държави 
В най-близко бъдеще ще бъдат възобновени полетите между Русия и още няколко държави. Това заяви руският 
вицепремиер Татяна Голикова, която оглавява оперативния щаб за противодействие на разпространението на 
коронавирусната инфекция.  
Татяна Голикова съобщи, че руските власти следят ситуацията с разпространението на коронавируса по целия свят и че не 
са се отказали от критериите си за откриване на границите си за чужденци .  
"Внимателно анализираме тази ситуация. В момента имаме няколко предложения от Европа, където епидемичната 
обстановка се подобрява", посочи Голикова.  

https://bnr.bg/post/101466715
https://bnr.bg/horizont/post/101466586/49-sa-veche-jertvite-na-srajeniata-mejdu-palestinskite-boici-i-izraelskata-armia
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Една от европейските страни, които предложиха на Русия възобновяване на полетите на взаимна основа, е България. На 5 
май българските консулства и визови центрове започнаха да издават визи за руски граждани.  
До 11 май руските санитарни и авиационни власти и министерството на външните работи трябваше да изпратят в 
правителството съгласувани предложения по въпроса за възобновяването на полетите. 
 
БНТ 
 
√ Официално: Служебният кабинет пое властта  
Президентът Румен Радев назначи служебното правителство с премиер Стефан Янев. На официална церемония 
държавният глава представи приоритетите на служебния кабинет. Новите министри се заклеха. 
Правителство на демократичното единодействие - така президентът Радев определи втория си служебен кабинет. В него 
влизат експерти от ляво, дясно и центъра, а 7 от министрите са били представители в първия служебен кабинет на Радев. 
45-ото Народно събрание не успя да излъчи правителство, но неговият живот не беше напразно, е оценката на президента 
Радев. 
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 на 
свободното слово, пропука се омертата, на която се крепи компрометираният управленски модел, каза президентът 
Радев. 
Посочи, че амбицията на новия служебен кабинет е да бъде кабинет на демократичното единодействието. 
В него влизат хора от левицата, центъра и десницата, политически неутрални професионалисти, доказани 
администратори и експерти, свободни предприемачи и изразители на общественото недоволство, личности от 
академичните среди, допълни президентът. 
Румен Радев представи служебния кабинет, министрите се заклеха 
Според държавния глава служебното правителство доказва това, което не беше постигнато в 45-ото Народно събрание - 
че е възможно демократи от различни цветове да надмогнат овехтели разделения и червени линии помежду си, и да се 
обединят около каузата за свободна и справедлива България. Вярва, че бъдещето ни като народ зависи от способността 
ни да се обединяваме около почтеността, закона и родолюбието. 
Според Румен Радев престоят тежки месеци на съпротива от силите на статуквото. А пред служебния кабинет - важни 
задачи. 
Да гарантира нормалното функциониране на държавата; да осигури честни избори, обявявайки война на купения вот; 
да разкрие, доколкото е възможно за 2 месеца, истинската картина за състоянието на държавата; и най-важното – 
да направи първата крачка към укрепването на държавността, да даде увереност на българите, че страната може 
да се управлява почтено, прозрачно и отговорно, заяви президентът. 
Според него отиващото си правителство е 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. 
Радев заръча на министрите да положат максимални усилия, за да докажат, че грижата за хората е най-важният приоритет, 
да се справят с последствията от пандемията, да вземат, по думите му, тежкото решение за Плана за възстановяване и 
устойчивост. 
Стефан Янев: Аз съм човек, който не дава празни обещания 
Новият служебен премиер Стефан Янев заяви: 
Аз съм човек, който не дава празни обещания, но залагам целия си авторитет, жизнения си опит, градени с години, за 
това, че ще работя почтено при спазване на върховенството на закона и в интерес на обществото. 
Увери, че ще са безкомпромисни пред всякакви опити за изборни нарушения, ще положат максимални усилия за решаване 
на проблемите в държавата, включително и свързаните с пандемията, ще работят за възстановяване на диалога с малкия 
и средния бизнес. 
Като най-важен акцент поставям отстояването на върховенството на закона. С моите колеги се обединяваме около 
мотото, което ще предложим да бъде мото на нашия кабинет, а именно: "Почтеност, прозрачност и 
професионализъм." 
Новите министри положиха клетва в Гербовата зала. Церемонията завърши с обща снимка за спомен. 
Новите министри се заклеха и се заеха с работа 
 
√ Служебният икономически министър: Мотивът сега е прозрачност и добро управление  
Прозрачност и отговорно управление. Ще направим всичко най-добро, което можем. Това е сега мотивът - прозрачност и 
добро управление. 
Това бяха думите на служебния министър на икономиката Кирил Петков на излизане от сградата на Министерския съвет. 
На церемония при закрити врата правителството на Бойко Борисов официално предаде властта в ръцете на служебния 
кабинет. 
"Всеки ден ни е важен. Всичко, което можем и което зависи от нас, с цялото ни знание ще го направим", увери Петков. 
 
√ Ще има ли актуализация на бюджета?  
Какво реално е състоянието на бюджета месец след последните избори и на прага на новите предсрочни? Ще се наложи 
ли актуализация и при какви обстоятелства? 

https://bntnews.bg/news/rumen-radev-predstavi-sluzhebniya-kabinet-ministrite-se-zakleha-1155645news.html
https://bntnews.bg/news/stefan-yanev-az-sam-chovek-koito-ne-dava-prazni-obeshtaniya-1155646news.html
https://bntnews.bg/news/novite-ministri-se-zakleha-i-se-zaeha-s-rabota-snimki-1104896news.html
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Редица въпроси са заложени след няколкоседмични замервания с реплики, политически спекулации и разпределяне на 
милиони от трибуната на парламента - на фона, на които Ковид кризата и мерките за бизнеса останаха на заден план. 
За първото тримесечие антиковид мерките са в размер на 1,3 млрд. лева, но в тях влизат и други харчове на кабинета. 
Моментната картина показва, че след дефицита от март, в края на април хазната е на лек излишък от 115 милиона лева. 
Без съмнение това, което помогна да се навакса част от дупката в хазната, беше авансовото плащане на новия концесионер 
на Летище София в размер на 660 милиона лева - средства , за които през годините чувахме, че ще са за БДЖ - очевидно 
няма да отидат за това презназначение. 
2 милиарда лева ръст на приходите, отчитат от Министерство на финансите към края на април. Разходите обаче също 
растат, и то с много по-голям темп. Те са над 16,5 милиарда лева, което е с 21% повече спрямо същия период на миналата 
година. 
В тях са включени и 50-те лева за пенсионерите от януари до април, което струва на бюджета 420 милиона лева. 
Изненадата дойде буквално в последния ден на кабинета "Борисов", от конвергентната програма на министерство на 
финансите за следващите 3 години, където е заложен далеч по-голям дефицит за тази година и реално излиза, че въпреки 
политическите обещания, ковид ни е ударил по-дълбоко. 
До края на тази година дефицитът е планиран да стигне до 7 милиарда лева, вместо записаните в бюджета 5 милиарда. 
Ще теглим и нови заеми. 
За това какво имаме в бюджетната хазна - вижте разговора в Бизнес.БГ с Георги Ганев, икономист и бивш 
председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси и икономиста Стефан Антонов. 
 
√ "Гласът на Бизнеса": Как малка семейна фирма стигна до големите пазари за ток 
В "Гласът на Бизнеса" тази седмица ви срещаме с иновативна българска разработка, която е изстреляла роден бизнес от 
семейна фирма до световна международна компания. 
Това, което произвеждат, са токозахранващи системи. Пазар са им всички места по света, където няма ток и където няма 
и условия да се изгради инфраструктура за постоянно електрифициране. Един от най-големите им пазари и клиенти е 
Саудитска Арабия - които имат проблем с горещината, пясъка и липсата на ток. 
Технологията за производство и съхранение на енергията е разработена от българи, у нас, а развойният център е на 
компания IPS. 
Първоначално започват само на родния пазар, но за последните 10 години набират скорост в 57 държави. 
 
√ Италия стартира нов фонд от 3 млрд. евро в помощ на компаниите, засегнати от ковид  
Италия стартира нов фонд, финансиран с първоначални 3 милиарда евро, за да помогне на своите компании, засегнати от 
коронавируса да наберат капитал. Това съобщават двама държавни служители пред Ройтерс. 
Новият фонд, наречен "Patrimonio Rilancio", ще бъде финансиран главно чрез специални дългови емисии и ще 
функционира като инструмент със специално предназначение, управляван от държавния кредитор и инвеститор в акции 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP). 
170-годишният CDP, който хазната контролира със 83% участие, играе все по-активна роля в Italy Inc, за да държи 
стратегическите активи в национални ръце и да смекчи икономическите щети, причинени от пандемията. 
Държавният дълг на Италия, пропорционално най-високият в еврозоната след Гърция, достигна рекордните 155,6% от БВП 
в края на 2020 г. и се прогнозира, че ще се изкачи до 159,8% тази година, най-високото ниво в следвоенната история на 
Италия. 
Възползвайки се от по-гъвкавия подход на ЕС за държавна помощ в условията на рецесия, фондът е насочен към 
нефинансови предприятия в остри затруднения с приходи над 50 милиона евро. 

 
В. Монитор 
 
√ Марияна Николова с равносметка за отминалия си мандат 
Поех поста министър на туризма в много сложен период. От първия ми ден в Министерството на туризма започнах срещи 
и разговори с представители на бранша. Към днешна дата мога да отчета, че проведох над 90 срещи с представители на 
туристическия бранш от страната. Работните ми посещения в страната са над 100, а работните ми срещи с чуждестранни 
посланици надхвърлиха 35. Това гласи публикация на бившия вицепремиер и министър на туризма Марияна Николова в 
социалните мрежи.  
По думите й България е част от туристическите дестинации с печат за безопасност и хигиена (Safety and hygiene travel 
stamp), издаден от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC).  Припомняме, че през октомври 2020 г. и март 2021 г. 
Министерство на туризма въведе единни правила за дейността на курортите в условия на пандемия. 
България бе единствената страна в Европа, която имаше работещи зимни курорти. 
Указанията са изпратени на всички чуждестранни посолства в България, а също и на българските дипломатически мисии в 
чужбина. Освен това, националните туристически представителства на България в Москва, Франкфурт на Майн и Варшава 
регулярно организират срещи с местни туроператори и заинтересовани лица, по време на които информират за 
предприетите действия от българските власти с цел осигуряване на безопасна почивка на туристите в България. Именно 
това е и основната цел на програмата за национална туристическа реклама през 2021г. - налагане на положителен имидж 
на България като сигурна и предпочитана туристическа дестинация, предлагаща устойчив, разнообразен и 
висококачествен туристически продукт през четирите сезона на годината. 
През 2020 г. стартираха комуникационни кампании на 18 приоритетни пазара: 

https://bntnews.bg/news/glasat-na-biznesa-kak-malka-semeina-firma-stigna-do-golemite-pazari-za-tok-1155705news.html
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Гърция, Сърбия, Северна Македония, Румъния, Турция, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Дания, Норвегия, Финландия, 
Швеция, Германия, Русия, Украйна, Молдова и Израел. Стартът на рекламата на всеки пазар е съобразен с нагласите, 
интереса, възможностите за пътуване, актуалната противоепидемична обстановка, съобразявайки се с мерките, които 
страната ни предприема с цел ограничаване разпространението на коронавируса. С цел постигане на устойчивост и през 
2021 година, е планирано комуникацията да се извършва след провеждане на анализи и проучвания за всеки пазар и 
включва различни канали - събития, уебинари, e-mail маркетинг, външна реклама, печатна реклама.  
През март 2021 г. страната ни отвори национално туристическо представителство (НТП) във Варшава, НТП в Полша отговаря 
и работи с туристически пазари Чехия, Словакия, Унгария, Литва, Латвия и Естония. 
Мерки в подкрепа на бизнеса:  
Министерството на туризма разработи целеви пилотен проект от 10 млн. лв. за „Подкрепа на предприятия, регистрирани 
по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19“. По ОПИК бяха договорени и 3 129 600 лева за подпомагане на близо 1500 екскурзоводи и 
планински водачи. 
Друга мярка, която Министерството на туризма успя да договори с Министерството на финансите, е в размер на 51 млн. 
лв. за помощ на туроператори и туристически агенти. 
В допълнение, за преодоляване на последиците от пандемията е осигурена държавна помощ в размер на 35 евро за 
седалка в чартърните полети. Мярката 60/40, която за сектор туризъм е 80/20, пък спомогна за запазването на близо 30 
000 работни места в секторите туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, а също и транспорт. 
По схемите на Министерството на икономиката предприятия от секторите ресторантьорство и хотелиерство до този 
момент са получили 23 млн. лв. 
"Ще се радвам тази активна наша позиция да има възможност да бъде надградена и диалогът с бизнеса да бъде 
продължен в името на по-добър летен сезон спрямо този от миналата 2020 година. Благодаря на всички партньори, колеги 
и приятели за пълноценното сътрудничество в съвместната ни работа.", обобщава тя.  
 
√ Говорителят на ЦИК: Машините за гласуване са защитени срещу хакери 
За ЦИК няма да има никакво извинение, ако не успее да изпълни Закона такъв, какъвто е и не осигури честни избори. Това 
заяви пред Нова телевизия говорителят на ЦИК Цветозар Томов. 
Все още не е пресметнато колко машини за гласуване ще бъдат необходими за предсрочните избори на 11 юли, но според 
Томов те ще бъдат с около 400-500 повече. Фирмата – изпълнител на договора може да ги осигури. 
„Не мисля, че машините са от Венецуела. Те са производство на фирма, която е частично притежавана от венецуелското 
правителство. Това е връзката. Smartmatic е една от най-големите корпорации за производство на системи за машинно 
гласуване и един от основните конкуренти на световния пазар”, обясни говорителят на ЦИК. 
Според Томов машините по принцип могат да бъдат обект на хакерска атака, но има и предпазни средства срещу това. 
Първото такова е, че машините не са свързани в мрежата. Съществуват и начини да се провери има ли несъответствие 
между разписките и машинния протокол. Говорителят на ЦИК съветва гласоподавателите да си проверяват разписките, 
след като са подали своя вот. 
„Рискът е по-малък, отколкото известните практики за манипулиране на вота при хартиените бюлетини. Аз призовавам 
хората да бъдат спокойни при изборния вот. Ние сме длъжни да правим проверки. Могат да се правят контролни проверки, 
може да се следи има ли пълна идентичност между машинния вот и разписката”, увери Томов. 
„Хората трябва да преодолеят страха си, да видят, че машинното гласуване не е по-сложно от хартиеното, и да му повярват. 
Това е работа до голяма степен и на ЦИК, която трябва да проведе разяснителна кампания”, категоричен е говорителят на 
Избирателната комисия. 
 
√ ЕК: БВП на България ще се повиши с 3,5% през 2021 г. 
Очаква се икономическата активност у нас да отбележи „отскок“ от втората половина на тази година и да набере скорост. 
БВП ще се повиши от 3,5% през 2021 г. на 4,7% през 2022 г. в зависимост от усвояването от страна на властите на фондовете 
за възстановяване, одобрени през април. Това се посочва в пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия 
(ЕК). 
След 4 години отново се наблюдава бюджетен дефицит, който се очаква да продължи като прогнозата е за тежка рецесия 
и стабилно възстановяване на страната ни. Заради пандемията от Covid-19 икономиката ни се е свила с 4,2 на сто през 2020 
г.  Инвестициите са спаднали рязко през първата половина на годината заради голямата икономическа несигурност. Вносът 
пък се е свил с 6,6%. 
Предвижда се износът на стоки да бъде в основата на възстановяването тази година. Динамиката на износа на услуги ще 
зависи до голяма степен от ситуацията в туристическия сектор. Тя обаче ще остане с близо една четвърт под равнището от 
преди кризата тази година преди да намали разликата през 2022 г. 
Процентът на безработица е скочил от началото на пандемията, но е започнал да се стабилизира през втората половина 
на 2020 г.  Миналата година той се е задържал на 5,1. Според хода на възстановяването се очаква процентът на заетостта 
постепенно да се покачи с 0,6 на сто и 1,3 на сто съответно през 2021 и 2022 г. Реалните заплати ще продължат да растат.  
 
Investor.bg 
 
√ Служебният кабинет няма да промени позицията на България за Македония 
Всичко е в ръцете на официалните представители на Скопие, казва служебният външен министър Светлан Стоев 
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Смяната на властта в София няма да доведе до промяна на позицията на страната по отношение на членството на Северна 
Македония в Европейския съюз, стана ясно при символичното предаване на властта в Министерството на външните 
работи. 
„Рамковата позиция на България за Република Северна Македония е приета с консенсус от всички политически сили в 
парламента. Ние нямаме оторизация да променяме тази позиция. Каквото зависи от служебния кабинет и от министъра 
на външните работи, ще бъде направено за продължаване на диалога“,  заяви служебният министър на външните работи 
Светлан Стоев. 
По думите му оттук нататък всичко е в ръцете на официалните представители на Македония. Те, според Стоев, който прие 
поста от външния министър в оставка Екатерина Захариева, са много насяно каква е българската позиция и не би трябвало 
да спекулират с това, че ще има някаква промяна през следващите 2-3 месеца, докато трае това служебно правителство.  
България продължава да блокира пътя на Северна Македония към ЕС заради името на езика, наред с други възражения. 
Окончателното решение за начало на преговорите на Албания и Северна Македония трябва да бъде договорено от всички 
държави членки, някои от които в миналото се аргументираха срещу отделянето на двете кандидатки. Все пак според 
информация на Bloomberg от преди няколко дни е възможен точно такъв подход – преговори да започнат само с Тирана. 
Ако напредва само Албания, възприятието на Северна Македония за закъснение в присъединяването вероятно ще се 
задълбочи. Това би усложнило ситуацията и за управляващата коалиция в Скопие, която заложи доверието и 
политическото си бъдеще на присъединяването към ЕС. 
„Готови сме за преговори и вярваме, че трябва да има нов опит" за деблокиране на преговорите, заяви Зоран Заев, 
министър-председател на Северна Македония на среща в Брюксел в понеделник. „Но нашите колеги в България и всички 
в ЕС трябва да знаят, че нито ще обсъждаме, нито ще преговаряме за нашата идентичност“, остана твърд той. 
Служебният външен министър Стоев очерта като основен принцип в периода на своето управление екипността. По време 
на предаването на властта той отчете, че досегашният министър Екатерина Захариева е откривала посолства, а не е 
закривала, като така е спазила основен принцип – търсенето на диалог. 
Церемонията премина в приятна атмосфера като в нейния край Стоев и Захариева си размениха подаръци. 
 
√ България е с най-голям спад на емигрантските преводи през 2020 г. от 37 държави 
Понижението на паричните преводи от физически лица към страните с ниски и средни доходи е по-малко в сравнение 
със спада на ПЧИ, констатира Световната банка 
България е страната с най-силен спад на емигрантските преводи за периода от април до декември 2020 г. заради 
пандемията от общо 37 изследвани държави – всичките от групата с ниски и средни доходи, показват данни на Световната 
банка. 
През второто тримесечие на миналата година емигрантските преводи се понижават с почти 80 на сто на годишна база. 
През третото тримесечие спадът се забавя до около 60%, а през четвъртото – до малко над 50%. 
На второ място по спад на емигрантските преводи е Боливия, на трето е Нигерия. 
Същевременно за същия период в Бразилия, Самоа, Пакистан, Мексико, Непал, Доминиканска република и други се 
наблюдава лек ръст на имигрантските преводи, въпреки блокадите и ръста на безработицата в световен мащаб, сочат още 
данните. 
България – сред дестинациите с най-високи такси за парични преводи 
Статистиката на Световната банка показва още, че преводите от Турция до България са най-скъпи и дори поскъпват още 
повече през последното тримесечие на 2020 г. на фона на повсеместен спад на разходите за парични трансфери. Средната 
такса надвишава 12%. 
Паричните преводи от Великобритания до България са на четвърто място по най-висока такса, но поевтиняват през 
последните три месеца на миналата година и достигат от средно около 10% до 8%. 
На второ място по най-скъпи такси са паричните преводи от Швейцария до Албания, на трето – от Великобритания до 
Албания, и на пето – от Чехия за Унгария. 
Същевременно най-евтини са паричните трансфери от Русия до Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Казахстан и Молдова. 
Устойчивост на емигрантските преводи 
Като цяло очакванията за спад на емигрантските преводи към семействата в държавите на произход не се оправдават, с 
някои изключения. Официално регистрираните потоци на парични преводи към страни с ниски и средни доходи достигат 
540 млрд. долара през 2020 г., което е само с 1,6% под общата сума за 2019 г. (548 млрд. долара), отчита Световната банка. 
Спадът в регистрираните потоци на парични преводи през 2020 г. е по-малък от този по време на световната финансова 
криза през 2009 г. (4,8%), отбелязва институцията. Понижението е по-малко и в сравнение със спада на потоците от преки 
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) към страните с ниски и средни доходи, които, с изключение на потоците към Китай, се 
свиват с над 30 на сто през миналата година. 
Потоците от парични преводи към страните с ниски и средни доходи дори надминават ПЧИ (259 млрд. долара) и 
отвъдморските помощи за развитие (179 млрд. долара) през 2020 г., сочат данните. 
Основните двигатели за стабилния поток са фискалните стимули, които водят до по-добри от очакваното икономически 
условия в приемащите страни, преминаване на потоците от парични към цифрови и от неформални към официални 
канали, както и циклични движения в цените на петрола и обменните курсове, посочва се в доклада. 
Истинският размер на паричните преводи, който включва формални и неформални потоци, се смята, че е по-голям от 
официално докладваните данни, въпреки че степента на въздействие на COVID-19 върху неформалните потоци е неясна, 
казват икономистите на банката. 
Регионални потоци 

https://www.investor.bg/analizi/91/a/svetovnata-banka-ochakva-20-spad-na-migrantskite-pari-kym-bednite-strani-302862/
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Притокът на парични преводи нараства в Латинска Америка и Карибите (6,5%), Южна Азия (5,2%) и Близкия изток и Северна 
Африка (2,3%). 
Същевременно обаче се регистрират намаления за региона на Източна Азия и Тихия океан (7,9%), за Европа и Централна 
Азия (9,7%) и за Субсахарска Африка (12,5%). Намаляването на преводите към Африка на юг от Сахара се дължи почти 
изцяло на спада от 28% на потоците от парични преводи към Нигерия. Като се изключат потоците към Нигерия, паричните 
преводи към Африка на юг от Сахара се увеличават с 2,3% и също демонстрират устойчивост. 
С глобалния растеж, който се очаква да се възстанови допълнително през 2021 и 2022 г., се очаква потоците от парични 
преводи към страните с ниски и средни доходи да се увеличат с 2,6% до 553 млрд. долара през 2021 г. За 2022 г. се очаква 
забавяне на ръста до 2,2% до 565 млрд. долара. 
Икономистите обаче предупреждават, че перспективите са несигурни предвид динамиката на пандемията и въпреки 
напредъка на ваксинационните кампании в повечето приемащи страни с високи доходи. 
 
√ Възлага ли твърде много надежди на Китай глобалната петролна индустрия? 
Дори малка корекция в перспективите за търсенето на петрол от азиатската страна ще има огромни последици за 
глобалния пазар, предупреждават от Oxford Energy  
Китайският внос на петрол е сред най-наблюдаваните показатели, отразяващ световните тенденции при търсенето на 
суровината. Много анализатори вярват, че ако Китай купува, всичко е добре и цените на петрола ще се повишават. Ако 
Китай намали своите покупки, перспективите веднага биват помрачени, пише за Oilprice Ирина Слав. 
Напоследък обаче нещата не изглеждат толкова прости. Китайският внос на петрол през април е по-голям отпреди година, 
но се понижава спрямо март. Това доведе до съмнения относно възстановяването на Китай от пандемията. 
Първоначално представените данни показват, че китайският внос на петрол нараства с 5% на годишна база, но се свива с 
11 на сто на месечна. Официалните митнически данни в последствие обаче разкриват, че вносът се понижава с 0,2% и на 
годишна база. Дори един такъв лек спад е достатъчен, за да предизвика тревога относно темпа на възстановяване на 
китайската икономика, докато много петролни трейдъри продължават да възлагат надежди на устойчивия, непрекъснат 
растеж на икономиката на азиатската страна.  
Въпреки че вносът през април е намалял спрямо същия месец преди година, както и спрямо март, има и други фактори, 
освен търсенето, които трябва да бъдат оценени. Това е сезонът на планирана профилактика на китайските рафинерии. 
Следователно е нормално операторите да забавят темпа на преработване, а оттам и поръчките на суров петрол, особено 
след месеци на рекордно високи покупки на фона на ниските цени на суровината. 
Сега цените на петрола се възстановяват, което също възпира купувачите, които свикнаха на евтини и изобилни доставки. 
Според изчисленията Китай добавя около 1,29 млн. барела на ден петрол към своите стратегически запаси през 2020 г. Не 
е ясно дали и сега страната купува петрол за своите резерви, тъй като Китай не публикува данни относно запасите си. 
Според някои анализатори при дневни покупки от под 10 млн. барела на ден е малко вероятно Пекин да заделя за 
резервите си. При обеми над 11 млн. барела може да се предполага, че част от количествата отиват към запасите. 
Този въпрос има по-голямо значение за краткосрочните решения за търговия с петрол, отколкото в дългосрочен план. 
Потреблението на петрол в Китай нараства трикратно през последните две десетилетия – от 4,7 млн. барела на ден през 
2000 г. до 14,1 млн. барела на ден през 2019 г., сочат данни на Oxford Energy, публикувани през 2020 г. 
В същото време се очаква търсенето на петрол от страна на Китай да продължи да нараства през следващите години 
въпреки плановете на Пекин за стимулиране на възобновяемата енергия. Според Oxford Energy този растеж ще бъде по-
бавен поради гореспоменатите планове и амбиции, но той все пак ще бъде налице. И ще бъде важно колко точно нараства 
търсенето. 
"Дали търсенето на петрол в Китай ще се увеличи с 3 или 4 млн. барела на ден през следващите две десетилетия е 
изключително важно за световните пазари, особено в контекста на глобалния енергиен преход и опасенията за достигане 
на пиковото търсене", пишат анализаторите от Oxford Energy „Дори малка корекция в перспективите за страната, която 
консумира 14 млн. барела на ден петрол през 2019 г., ще има огромни последици за доставчиците, рафинериите и 
търговците по целия свят“, предупреждават те. 
 
Сега 
 
√ 1500 средни фирми осем месеца чакат спасителни ковид-помощи 
Туроператори и нощни заведения останаха без компенсации за локдауна през март и април 
Близо 1500 средни предприятия, кандидатствали през август за спасителни ковид-грантове и одобрени през декември 
миналата година, още чакат парите си. 
До момента по схемата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 
COVID-19“, стартирала през лятото на 2020 г., помощи реално са стигнали само до 190 фирми, показва справка на 
Министерството на икономиката. 
В началото на декември (повече от три месеца след крайния срок на кандидатстване) ведомството публикува списък с 1703 
фирми, одобрени да получат безвъзмездни помощи между 30 000 и 150 000 лв. Впоследствие бяха сключени договори 
с 1548 от тях с обща сума на грантовете 212.8 млн. лв. Пет месеца по-късно става ясно, че едва на 11% от компаниите са 
преведени 25.5 млн. лв. 
С тези печално бавни темпове на разглеждане, одобрение, подписване на договори и превеждане на 
средства процедурата за подпомагане на пострадалите от коронакризата средни предприятия засенчи друга схема, която 
се прослави със своята мудност - подпомагането на микро и малки фирми. Близо 26 000 дребни предприемачи чакаха 
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повече от 4 месеца - от май до август 2020 г. - първо да им бъдат разгледани заявленията, а след това повечето от тях чакаха 
още толкова, за да сключат договори и да получат символичните между 3000 и 10 000 лв. 
Сравнително по-бързата процедура за компенсиране на затворените от началото на декември бизнеси, в която бе 
включена Националната агенция за приходите (НАП), все още не е изплатила парите на всички над 8100 одобрени 
фирми. Всъщност НАП бе най-експедитивна само за ресторантьорите - те първи получиха през март компенсации за 
локдауна през декември и януари в размер на 20% от месечния оборот преди пандемията. После през април започна 
изплащането на помощта за февруари и първата половина на март. По-голямата част от затворените търговци, 
туроператори и обучителни центрове обаче бяха компенсирани последни, като някои от тях още очакват грантовете си.  
Няма никаква яснота кога ще стартира третата фаза на схемата за подкрепа чрез оборотен капитал на засегнатите от 
локдуана бизнеси. Тя обхваща тези икономически дейности, които останаха затворени от средата на март до края на април 
- туроператорите и нощните заведения. В края на март от Министерството на икономиката и НАП съобщиха, че работят по 
нов механизъм и предстои да обявят параметрите за кандидатстване. След парламентарните избори обаче работата по 
новата процедура е спряла. "Обясниха ни, че заради приетия от новото Народно събрание мораториум върху някои 
действия на правителството в оставка, то няма право да се разпорежда и с финансови обезщетения", заявиха за 
"Сега" туроператори. А средства за помощи по третата фаза на компенсациите през НАП би трябвало да има - ОПИК отпусна 
156 млн. лв. общ бюджет, а поискани до момента от бизнеса са 115 млн. лв. 
Никакъв напредък не личи и по програмата за подпомагане на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. За тях от ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" бяха пренасочени 78.2 млн. лв., като определената безвъзмездна помощ е 50 000 лв. 
По схемата в началото на март кандидатстваха над 6000 фирми, които още се оценяват от администрацията на ОПИК. 
Очаква се списъкът с одобрените фирми да бъде доста орязан, защото в момента заявленията им четирикратно надхвърлят 
бюджета. 
 
√ Спецпрокурорът, който ще разследва главния, не оцеля в КС 
ЕК към България: Завършете реформата за отчетността на обвинител N1 
Няма как без промяна в основния закон да се създава орган за разследване на главния прокурор, обясни КС. 
Конституционният съд уважи искането на президента Румен Радев и отмени законови текстове, с които се регламентираше 
фигурата на специален прокурор, който да разследва главния прокурор. С тази екстравагантна уредба ГЕРБ опита да 
отговори на критиките на Европа за безконтролния и недосегаем главен прокурор. България вече над 10 години не решава 
този проблем, очертан и в решението по делото "Колеви" на Европейския съд по правата на човека. Законът само 
привидно създава гаранции за провеждане на независимо разследване срещу главния прокурор. Макар законодателят да 
твърди, че като извежда спецпрокурора извън пирамидалната структура на ръководство и контрол в прокуратурата, 
създава гаранции за неговата независимост, той не е осигурил реални и ефективни средства за това, приема 
Конституционният съд. 
Решението на КС е прието с единадесет гласа. Съдия Филип Димитров остана на особено мнение, съобщи институцията. 
Докладчик по делото бе Павлина Панова. 
Според решението спецпрокурорът е отклонение от конституционно предвидената структура на прокуратурата, той 
е едноличен и самостоятелен орган, без това отклонение да има своето конституционно основание. В закона не е посочено 
неговото място в структурата на единната прокуратура, а в предварителната оценка на въздействието към законопроекта 
изрично се подчертава, че той "е извън структурата на ПРБ", пише в решението. Съдиите приемат, че специалният прокурор 
е равен с главния. 
Конституционните съдии казват още, че законодателят е застрашил правилното прилагане на закона във фазата на 
досъдебното производство в противоречие с основната конституционно закрепена функция на прокуратурата – да следи 
за спазване на законността. 
Създавайки прокурор по разследването на главния прокурор с присъщите му характеристики да упражнява правата си 
автономно, без да е ограничен от установените законови механизми и гаранции за законосъобразност на неговите 
действия, законодателят е ограничил в конституционно недопустима степен приложимостта на принципа на независимост. 
Действията, бездействията и актовете на този орган (с изключение на постановленията за отказ за образуване на 
досъдебно производство, за спиране и за прекратяване на наказателното производство) не подлежат на никакъв контрол, 
какъвто се упражнява по отношение на всеки прокурорски акт.  
Липсата на законова възможност за отвеждане на спецпрокурора представлява заплаха за обективното, безпристрастно и 
правилно осъществяване на поверената на този прокурор функция. Така създаденият нов орган вместо да осигурява 
гаранции за независимостта на разследването срещу главния прокурор буди сериозни съмнения относно постигане на 
декларираната от законодателя цел. 
"Фигурата на прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник не би могла да бъде учредена без 
наличието на изрична конституционна уредба. Без промяна на Основния закон не може да се създаде държавен орган, 
който да бъде считан за част от прокуратурата, но същевременно да е изключен от общия ред за контрол в нейната 
вътрешна система, предвиден в Конституцията", заключва КС. 
Президентът сезира КС за спецпрокурора, който ще разследва главния 
Президентът Румен Радев оспори пред Конституционния съд промените в Наказателно-процесуалния кодекс, с които бе 
създадена странната фигура на специален прокурор, който да разследва главния. 
ЕК: Завършете реформата за отчетността на главния прокурор 
Европейската комисия е получила писмото от българската прокуратура, което информира за "оказвания безпрецедентен 
политически натиск от страна на парламентарно представени партии в 45-ото Народно събрание" за закриването на двете 

http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/a4b67d2a-45f2-4cf7-8682-566c38ef4ddf
https://segabg.com/node/173747
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спецпрокуратури, съобщи БНР, като цитира Комисията. Предложението за закриването на специализираните съдилища и 
прокуратури бе направено от "Демократична България" и бе прието на първо четене от парламентарната правна комисия. 
Краткият живот на 45-ото НС обаче не стигна проектът да бъде разгледан и в залата. ЕК наблюдава направените наскоро 
законодателни предложения в контекста на доклада за върховенството на закона, посочва още Брюксел. 
И подчертава, че е важно събитията в България да не обръщат хода на напредъка, констатиран в последния мониторингов 
доклад от 2019 г., както и да завърши прилагането на препоръките, най-вече за наказателната отчетност на главния 
прокурор и заместниците му.  
Комисията ще продължи да наблюдава отблизо ситуацията, тъй като това е изключително важно в контекста на 
предстоящия доклад за върховенството на закона, се казва в нейния отговор до БНР. Еврокомисарят по правосъдието 
Дидие Рейндерс каза, че мониторингът върху България продължава. 
 
√ Новите министри започнаха кадрови рокади 
Бивши депутати на БСП влизат във втория ешелон на властта 
Попълването на втория ешелон на изпълнителната власт започна. Вече са известни първите зам.-министри, които ще 
влязат в екипите на новите министри. Назначенията все още не са обявени официално от Министерския съвет - заместник-
министрите по закон се назначават и освобождават от министър-председателя, но част от министерствата обновиха 
сайтовете си с новите имена. Очаква се в следващите дни да бъдат сменени и областните управители, които се назначават 
от Министерския съвет. 
Служебният здравен министър Стойчо Кацаров ще има трима заместници, които комбинират богат опит в системата и в 
политиката. От тях най-близо до пандемията е д-р Тома Томов, който е началник на COVID отделението в 
"Александровска", инфекционист, асистент в катедра по инфекциозни болести към МУ-София. 
Общото между другите двама заместници е, че и двамата са колеги на Кацаров от 38-ото Народно събрание, където бяха 
депутати от ОДС. Д-р Александър Златанов ще бъде ценен с опита си като директор на две регионални здравни инспекции 
- в София-област и в Перник, както и на Центъра за спешна медицинска помощ в София. Д-р Димитър Петров пък беше и 
управител, и подуправител на НЗОК, откъдето почти неизменно си тръгва заради несъгласие с водената от министерството 
политика. 
Кацаров обяви своя избор на страницата на Центъра за защита на правата в здравеопазването, чийто шеф е до влизането 
си в МЗ, тъй като сайтът на министерството все още е на вълна стария министър проф. Костадин Ангелов. 
На сайта на социалното министерство също се появиха нови заместник-министри. В политическия кабинет на Гълъб Донев 
има едно име от стария екип - Лазар Лазаров, който рядко се разделя с този пост независимо кой е министър. Кариерата 
му започва като съветник на Емилия Масларова в правителството на Тройната коалиция. Другите две имена са Иван 
Кръстев и Надя Клисурска. Надя Клисурска е бивш депутат от БСП и е сред най-активните критици на социалната политика 
на предишните управляващи. Неведнъж е заемала позиция срещу решения на мнозинството, включително и защитавани 
от Лазаров. Иван Кръстев също е червен кадър - беше зам.-министър на образованието в кабинета на Орешарски, 
ръководил е дирекция "Европейски фондове" в Агенцията по заетостта, на последните избори беше кандидат-депутат на 
БСП. 
Външният министър Светлан Стоев ще има двама заместници. Зам.-министър на външните работи ще бъде Калин 
Анастасов, който отговаряше във Външно за последните три гласувания в чужбина. До април Анастасов бе главен секретар 
на МВнР, а веднага след изборите стана посланик в Армения. Вторият зам.-министър в МВнР ще бъде дългогодишният 
дипломат от кариерата Василий Такев, който последно бе ръководител на генералната дирекция “Двустранни отношения” 
в министерството. 
Проф. Велислав Минеков също обяви своите заместници. С ресор сценични изкуства в екипа му влиза проф. Борислава 
Танева, изявен пианист, преподавател в музикалната академия и организатор на музикални събития. Проф. Танева е сестра 
на бившия министър на просветата Тодор Танев. Другият заместник ще бъде Весела Кондакова, изпълнителен директор 
на Българската музикална асоциация. Третият зам.-министър е историкът доц. Пламен Славов, бивш депутат от БСП. 
Служебният министър на отбраната Георги Панайтов сменя зам.министрите, съобщава БНР. В новия екип влиза като 
зам=-министър Пламен Йорданов. През 2004-та е назначен в Съвместното оперативно командване. До тази година заема 
експертни и ръководни длъжности в областта на командването и управлението на съвместните операции. 
Другият зам.-министър е Александър Петков. Той е бил финансов мениджър в “НУРТС България” и експерт по 
корпоративни финанси в "Български енергиен холдинг”. 
В ПЕНСИЯ 
Бойко Рашков започна с кадровите промени само часове след влизането си в сградата на ул. "Шести септември". С негова 
заповед бе освободен от длъжност административният секретар на МВР Бойко Славчев. Според официалната версия той 
си отива по закона за държавния служител, поради придобито право на пенсия. Фигурата на административния секретар 
на МВР бе въведена преди няколко години, при поредни големи промени в Закона за МВР. Оттогава този пост се заема от 
Славчев, който работеше и в БОРКОР, а в периода 2009-2013 г. беше началник на кабинета на вътрешния министър Цветан 
Цветанов. Според публикации сред първите освободени ще са и шефовете на "Вътрешна сигурност" и на "Инспектората". 
Като един от вероятните нови зам.министри пък се споменава Енчо Мирчев. Това е човекът, който беше кадровик и шеф 
на човешки ресурси в МВР по време на кабинета "Орешарски", когато вътрешен министър беше Цветлин Йовчев. 
 
√ Поне 800 млн. лв. са откраднати от санирането 
Комисията "Манолова" установи, че се е плащало за мазета и помещения, в които работници не са влизали 
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Шокиращи разкрития направи в понеделник парламентарната комисия, която разследва управлението на ГЕРБ. "За 
санирането човек може да онемее. Около 3 млрд. лв. са отделени за над 2000 сгради, като предстои да се санират още", 
отчете в социалните мрежи председателят на органа Мая Манолова. Така излиза, че на сграда се падат по около 1.5 млн. 
лв. Сметките на Манолова сочат още, че са откраднати около 800 млн. лв. Министърът на регионалното развитие в оставка 
Петя Аврамова напусна заседанието на комисията, така че не стана ясно каква е версията на ГЕРБ. 
Манолова описа основните схеми, по които е ставало точенето на пари чрез програмата за 
"безплатно" саниране  - надписване на квадратура и на дейности, фиктивни ремонти на подземни части, на сградите 
(мазета, абонатни станции за парното и т.н.), калкулиране на измислени "непредвидени" разходи. "Така от програмата се 
отклонявят от 28 % до 52% на саниран блок! Само за един блок в Бургас отклонените средства са 469 хил. лв. Узаконена 
схема за поне 800 млн. лева", коментира тя. 
Че от санирането се краде, българите знаят отдавна. Приносът на комисията е, че вкара темата на възможно най-високо 
ниво - парламента. А събраните документи ще бъдат предадени на прокуратурата и служебния министър. 
МОДЕЛЪТ 
Манолова онагледи прахосването на парите на данъкоплатците, като описа конкретен случай в Бургас - блок жк  "Зорница", 
но уточни, че на много места се прилагат същите хватки.  
Блокът е с обща площ 9484 кв. метра площ, от които 1128 кв. м са под земята. Подземните части също са включени в 
сметката за извършени дейности, макар че според техническия паспорт на сградата те не се нуждаят от саниране. При 
разход по 139 лева на кв. метър надписаните средства за конкретната сграда са 157 хил. лева, поясни Манолова. 
И това не е всичко.  Дограмата на апартаментите в сградата била качествена и не било необходимо да се сменя, но и тази 
дейност е влязла в сметките за извършено саниране и сумата е 208 хил. лева.  
По програмата се допускат допълнително оскъпяване до 10% за непредвидени разходи и тази възможност масово е 
използвана за щяло и нещяло - вкл. и за бургаския блок, като усвоената по тази линия сума е 120 хил. Ето така само за една 
сграда са били разплатени 1.324 млн. лева от парите на данъкоплатците, като близо половин милион лева (469 хиляди) са 
надписани, прахосани средства,  обобщи председателката на комисията по ревизията. 
 
√ Сигнал до Борисов: Само избрани ще имат достъп до "Еразъм+" 
Разпределяме свободно ресурса по европейската програма, уверява управляващата агенция 
Огромни суми по образователната програма "Еразъм+" тази година ще са достъпни само за 40-50 "избрани" 
образователни институции. За това сигнализират организации, работещи по програмата, в писмо до премиера в оставка 
Бойко Борисов и Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС". 
Програмата се управлява от Центъра за развитие на човешките ресурси, който е под шапката на МОН. В последните години 
около нея имаше доста сигнали за наредности, финансиране на свързани фирми и безсмислени дейности, като последният 
й шеф Татяна Калканова дори подаде оставка през 2018 г. заради тези съмнения. Сега недоволството е заради процедура, 
която се представя като облекчение, но всъщност може да ограничи достъпа до ресурса по програмата. 
Става дума за възможност кандидатстващите организации да получат специална акредитация - знак за качество, което 
отваря път към облекчена процедура за заявяване на проекти. Поканата за кандидатстване е публикувана на сайта на 
центъра през август 2020 г. 
Според сигнала до Борисов промяната не е популяризирана по никакъв начин, а се явява условие за достъп до 50% от 
европейските средства през 2021 г., което остава скрито от кандидатстващите. Въпросните проценти са 
заложени в документа за разпределение на финансирането по програмата за България през 2021 г. Той е публикуван на 
сайта на ЦРЧР на 29 април (http://hrdc.bg/news/erasmus_budget_2021/). От него става ясно, че бюджетът на "Еразъм" тази 
година за страната ни е над 40 млн. лв. - 15 млн. лв. са за сектор висше образование, 9 млн. лв. - за професионално 
образование, 7.3 млн. лв. - за училищно образование, 3 млн. лв. - за образование за възрастни и 6 млн. лв. за сектор 
"Младеж".  
Разпределението на сумите е публикувано седмици преди крайните дати за подаване на проекти през 2021 г. (средата на 
май). Според авторите на сигнала то "ограничава по безобразен начин" достъпа до програмата на 
училища, професионални гимназии и други, предлагащи образователна мобилност в сферата на професионалното  и 
училищното образование, обучението за възрастни и младежките дейности. 
За всеки образователен сектор са одобрени само няколко организации, които ще имат "ексклузивен достъп до милиони 
евро", твърдят още недоволните от правилата. За училищно образование например  
са одобрени акредитации само на 6 детски градини и училища, които ще имат достъп до 50% от 4 млн. евро.  
"Сектор образование за възрастни: одобрени са акредитации само на 4 институции, които ще имат достъп до 50% 
от 950 243 евро! Сектор Професионално образование: одобрени са акредитации само на 26 институции, които ще имат 
достъп до 50% от 5 336 333 евро!", изреждат те. 
РЕАКЦИЯ 
"Никакъв достъп не се ограничава, не е вярно това, което се твърди в сигнала", коментира пред "Сега" новият шеф на ЦРЧР 
Петьо Кънев. По думите му разпределението на бюджета не е забавено. "Самият бюджет на програмата беше определен 
от ЕК през март, ние бяхме номинирани за агенция по "Еразъм" в края на април, как по-рано да пуснем бюджет?", пита 
Кънев. Според него разпределението 50:50 е било измислено ориентировъчно. 
Кънев уверява, че няма как половината средства да отидат в малък кръг организации. "За всяка акредитирана организация 
има финансов таван, определен от ЕК. Когато акредитираните организации получат този таван при одобрение на проектите 
им, останалата сума до 50% ще се разпредели към неакредитираните организации", уверява той. Според него дори може 

http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2020/08/2020-CALL-ERASMUS-KA120-VET-SE-AO.pdf
http://hrdc.bg/news/erasmus_budget_2021/
http://hrdc.bg/news/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8/
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да се окаже, че 90% от бюджета ще се разпредели на общо основание. " Няма как една детска градина да получи например 
500 хил. за образователна мобилност", коментира той. (Подобно разяснение бе публикувано на 5 май на сайта на центъра). 
Относно липсата на прозрачност и на достатъчно ясно разгласена информация шефът на ЦРЦР коментира, че са 
провеждани обучения за всичко и подозира умишлено създаване на напрежение в системата.  
 
√ НАП е осъдена да плати обезщетение за теча на лични данни 
Приходната агенция отказва експертиза по киберсигурност 
През юли 2019 г. изтекоха данните на общо 6 074 140 физически лица. 
Една от жертвите на теча на изтичането на лични данни от НАП през лятото на 2019 г. окончателно осъди приходната 
агенция да й плати обезщетение от 500 лв. Това се вижда от решение на Върховния административен съд (ВАС) от 10 май. 
Казусът стига до ВАС, тъй като НАП обжалва решение на долната инстанция от септември 2020 г. Административният съд - 
София град (АССГ) гледа иск по Закона за отговорността на държавата, свързан с Европейския регламент за защита на 
личните данни (GDPR). Делото е заведено от К.С., която претендира за 1000 лв. неимуществени вреди, настъпили 
от неправомерното бездействие на НАП да изпълни задължението си да защити по сигурен начин данните й като 
гражданин. Пробивът в информационната система на НАП е довел до публичното разкриване на личните й данни, твърди 
жалбоподателката. Съдът приема, че тя не е пострадала повече от обичайното и оценява вредите й на 500 лв. Върховните 
съдии Марина Михайлова (председател на състава и докладчик), Здравка Шуменска и Донка Чакърова се съгласяват с 
аргументите на първата инстанция. 
Прокурорът по делото - Тодор Мерджанов, заема страната на НАП и настоява искът на К.С. да бъде отхвърлен. 
В решението на АССГ се припомня, че на 15 юли 2019 г. се разбира, че са изтекли данните на общо 6 074 140 физически 
лица - 4 104 786 живи български и чужди граждани, и 1 989 598 починали. Сред хората с разкрити лични данни е и 
К.С. Съдът обяснява, че всеки, който е претърпял материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на 
регламента за личните данни, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия данните. АССГ 
предлага на НАП да бъде назначена експертиза и специалист по киберсигурност да отговори на поставени от агенцията 
задачи. НАП обаче отказва. Така съдът приема, че приходната агенция не е доказала, че е предприела всички нужни мерки, 
за да защити данните на хората. Магистратите приемат за доказано, че К.С. се е почувствала притеснена и несигурна, тъй 
като личните й данни са станали общодостъпни и злоупотребите с тях не са изключени и в бъдеще. 
К.С. не е единствената, която съди НАП за вреди. Преди време се разбра, че 7 души са спечелили на първа инстанция дела 
срещу агенцията.  
НАП не се предава 
Комисията за защита на личните данни прие, че НАП не е приложила подходящи технически и организационни мерки, в 
резултат на което е осъществен неоторизиран достъп, неразрешено разкриване и разпространение на лични данни на 
физически лица. За това НАП бе глобена с 5,1 млн. лв., но обжалва наказателното постановление и делото още виси в 
Софийския районен съд. 
Отделно от това КЗЛД издава на НАП разпореждане за предприемане на подходящи технически и организационни мерки. 
Разпореждането е оспорено пред АССГ, който още не е се е произнесъл по спора и поредното заседание по делото е идната 
седмица.  
Наказателното дело 
Прокуратурата все още не е приключила разследването за скандала "НАП-лийкс". В края на юли 2019 г. по делото бе 
арестуван шефът на фирмата за киберсигурност "Тад Груп" Иван Тодоров. Той бе обвинен за кибертероризъм заедно с 20-
годишния си служител Кристиян Бойков. Търговският директор на дружеството Георги Янков получи обвинение за 
подбудителство. Тодоров изкара в ареста до февруари 2020 г., когато бе пуснат под гаранция от 100 000 лв. 
 
√ Шепа чиновници са на път да вгорчат летния сезон 
Стотици българи не могат да се освободят от карантината, защото РЗИ-та нямат капацитет за обработка на 
документите 
"Ние мислехме, че на отиване ще е много тежко, а на връщане е още по-тежко". Това е равносметката на хиляди българи, 
пътували до Гърция за празниците. Благодарение на бюрокрацията, техните преживявания са на път да се повторят в още 
по-кошмарен вариант през лятото, когато интензивният трафик през границата ще стане ежедневие. 
Проблемът идва от изискването българите, които се прибират у дома без тест и ваксина, да спазват 10-дневна карантина, 
от която могат да се освободят, ако представят негативен тест за COVID-19 до 24 часа след завръщането. Тъй като 
предписанията в случая се пишат от регионалните здравни инспекции, към които спада съответният граничен пункт, 
няколко РЗИ-та в страната ще трябва в следващите месеци да обработят огромно количество пътуващи, за което част от 
тях нямат никакъв ресурс. Така на практика нашите власти създават невъобразими тапи, докато на думи претендират, че 
първи са открили летния сезон. 
Репортажи от границата с Гърция в края на голямата серия празници показаха изумени хора, които се оплакваха, че са 
чакали по 2 часа на опашка, за да бъдат вписани в регистрите на РЗИ-Благоевград за карантина. Тази инспекция е една от 
най-натоварените и най-трудно справящите се в страната. Очевидно обаче министърът в оставка Костадин Ангелов и 
главният здравен инспектор Ангел Кунчев не са взели никакви мерки екипът там да бъде подсилен. Така за голямото 
прибиране от Гърция на ГКПП "Кулата" бе пратена една-единствена чиновничка, която за допълнителен абсурд бе 
въоръжена с таблет. 

http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2021/05/Budget-additional-info-2021.pdf
https://www.segabg.com/node/141674
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/shefut-na-tad-grup-e-osvoboden-sreshtu-100-000-lv-garanciya
https://nova.bg/news/view/2021/05/10/325962/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
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"Служителката е една, и тя чука с един пръст на таблетче, на което и аз ще трябва 15-20 минути да пиша, за да обработя 
един човек", разказа минаващ през границата човек в репортажа. По негово време колоната на границата е била от 50 
коли, а чакането - 2 часа. Другите гранични пунктове също бяха натоварени, но чак такова чакане нямаше никъде. 
С преминаването на границата ходенето по мъките не свършва, разказаха пътували пред "Сега". 10-дневната карантина се 
назначава с предписание от шефа на съответната РЗИ и се отменя с... предписание на същия човек. За целта 24 часа след 
прибирането човек трябва да представи по имейл отрицателен резултат от антигенен тест, а РЗИ има 24 часа, за да отмени 
предписанието, което също става по мейла. Пътували и до Гърция, и до Сърбия се оплакват, че 2-3 дни след изпращането 
на теста нямат никаква реакция от РЗИ, а така или иначе трябва да ходят на работа. 
За бърза реакция докладват пътували до Македония, където събирането на данните за карантина се движи от РЗИ в 
Кюстендил - тази инспекция отменя карантината в рамките на часове след получаване на резултатите от теста. Няма 
оплаквания и от организацията на летище София - там за организираните пътувания често има специален транспорт за 
пътниците до избрана лаборатория, която прави антигенни тестове, изпраща резултатите в рамките на час-два, а РЗИ 
отменя карантина в рамките на 24 часа. 
В същото време получаването на мейл с отменено предписание е задължително, твърдят от инспекциите. То например 
може да не е от голямо значение за страната, където никой не следи карантинираните, но може да препъне ново пътуване 
в чужбина в рамките на 10 дни от първото пътуване. 
Не е ясно защо при очевидната невъзможност да бъде обработен целият поток от хора през границите предписанията не 
отпадат автоматично след представяне на отрицателен тест, а информацията не се обменя по служебен път между 
различните инспекции - по пътуване и по местоживеене, а също и с МВР, вместо гражданите да стават заложници на 
документооборота. Не е ясно и кога властите ще се задействат с въвеждане на ред по сухопътните граници - още в края на 
април министърът на туризма Марияна Николова обещаваше бърза писта за ваксинирани, допълнителни пунктове за 
автомобилния трафик и пр. облекчения, по които нищо не е правено. 
ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
На летище София и на границата с Турция властите признават и документ, който не е посочен изрично в заповедите на 
министъра - епикриза, която доказва, че човек е бил болен с COVID-19, показват разкази на пътували през празниците. Това 
е голямо облекчение за хората, които са лежали в болница. В масовия случай те нямат копие на резултатите от правените 
в лечебното заведение тестове, а то отказва да издаде нов документ за тях. Резултатите обаче са вписани в епикризата и 
именно в случая тя може да изиграе ролята на документ, удостоверяващ болестта.  
Всички правила за влизане в България 
 
√ Австрийската прокуратура разследва канцлера Себастиан Курц  
Австрийският канцлер Себастиан Курц заяви, че срещу него е започнало предварително разследване заради 
предполагаеми неверни изявления пред парламентарна комисия, която разследва корупция, съобщи АФП.  Говорител на 
прокурорите твърдят, че са започнали разследването след подадени няколко жалби, но и че е рано да се каже дали ще 
бъдат повдигнати обвинения, предаде ''Блумбърг''. Престъплението лъжа под клетва предвижда затвор до три години. 
"Информирам ви, че прокурорите са започнали разследване срещу ръководителя на моя кабинет Бернхард Бонели и 
срещу мен самия", заяви Курц пред репортери. Той отрече да е казал нещо невярно и дпълни, че е отговарял честно на 
всички въпроси, които комисията му е задала. 
Разследването идва след като опозиционните социалдемократи (СПА) и партиите NEOS обвиниха Kурц, че не казва истина 
пред комисията на депутатите, която разследва последиците от така наречения скандал "Ибисагейт", който свали 
предишното правителство на Курц през 2019 г.  Гласуването срещу него последва скандала с видеозапис от вила в Ибиса. 
Клипът, разпространен от германския в. "Зюддойче цайтунг" и сп. "Шпигел", показа как бившият вицеканцлер и 
председател на АПС Хайнц-Кристиан Щрахе обещава щедри обществени поръчки на мнима племенница на руски олигарх.  
Сегашното разследване е свързано с изявления, които Курц даде пред комисията миналата година, в които той отрече да 
е имал влияние върху назначаването на ръководителя на държавния холдинг OeBAG Томас Шмид, предава БГНЕС. През 
последните месеци обаче се появиха текстови съобщения между Курц и Шмид, които предполагат, че двамата наистина 
са обсъдили назначаването на Шмид и попълването на консултативния съвет на OeBAG. Курц заяви, че е бил наясно, че 
отговаря на въпросите на парламентарната комисия под клетва и е отговорил честно. Той каза, че е трудно ''да запомните 
всяка една дата, всеки един разговор, всяка част от всяко изречение'' с ''неща, които смятате, че не са били важни по това 
време''. 
 
Мениджър 
 
√ Първо заседание на служебния кабинет  
Новото служебно правителство с премиер Стефан Янев провежда първото си заседание днес. Основен приоритет на 
новия кабинет е организирането на честни избори. 
След първия си пълен мандат Бойко Борисов вчера предаде властта на служебния премиер Стефан Янев. Президентът 
Румен Радев поиска от новото правителство да води война с купения вот и да осветят, доколкото е възможно, състоянието 
на държавата. А Янев отговори, че залага целия си авторитет и жизнен опит за това, че ще работи почтено при спазването 
на върховенството на закона и в интерес на обществото.  
"Да гарантира нормалното функциониране на държавата, да осигури честни избори, обявявайки война на купения вот, да 
разкрие, доколкото е възможно за 2 месеца, истинската картина за състоянието на държавата. И най-важното да направи 

https://www.segabg.com/hot/mz-opovesti-novi-pravila-za-vlizane-bulgariya
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първата крачка към укрепването на държавността, да даде увереност на българите, че страната може да се управлява 
почтено, прозрачно и отговорно", каза Радев на новия служебен премиер. 
"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 от 
своя страна 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 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", 
добави служебният премиер.   
Бойко Борисов също пожела успех на новото управление. "Аз мисля, че вашият избор като отличен офицер и дипломат 
заслужава поздравление", каза Бойко Борисов.  
Днес ще се проведе и първото заседание на новия служебен министър на правосъдието Янаки Стоилов във Висшия 
съдебен съвет. Той ще председателства заседанието на пленума на съдебните кадровици. По закон министърът на 
правосъдието ръководи заседанията, но няма право на глас. За днес е предвидено кадровиците да обсъждат темата със 
законопроекта за закриването на спецправосъдието. 
Междувременно, Съдийската колегия на ВСС възстанови вече бившия правосъден министър Десислава Ахладова като 
съдия в Административен съд-София област, а не в Перник, където работеше по-рано.  
 
√ 1150,92 лева е средният осигурителен доход за март  
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2021 
г. е 1150,92 лв.  
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1.04.2020 г. до 31.03.2021 г. е 1099,27 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец април 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Росица Матева и Цветозар Томов са новите говорители на ЦИК  
Росица Матева от "Изправи се! Мутри вън" и Цветозар Томов от "Демократична България" са новите говорители на ЦИК. 
Това реши комисията по време на първото си заседание. "За" кандидатурите им гласуваха 10 от членовете на ЦИК. 
"Против" бяха четиримата представители на ГЕРБ в комисията с мотива, че те са и заместник-председатели и ще бъдат 
натоварени с много ангажименти покрай предстоящите избори. 
Припомняме, че във вторник президентът Румен Радев подписа указ за назначаване на състава на Централната 
избирателна комисия. За председател на ЦИК държавният глава назначи Камелия Нейкова, а за нейни заместници - 
Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица Матева и Цветозар Томов. 
Севинч Солакова ще бъде секретар на ЦИК. Членове на комисията са Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 
 
√ Гърция е първа в света по отпуснати помощи заради коронакризата  
Гърция е първа в света по отпуснати помощи за икономиката, като голяма част от тях идват от Фонда „Следващо поколение“ 
на ЕС, пише електронното издание на вестник Kathimerini, позовавайки се на последния доклад на банка ING.  
Събирайки различните мерки за подкрепа, предприети от гръцкото правителство, и средствата, които Брюксел ще отпусне 
на Атина, базираната в Нидерландия мултинационална компания изчислява, че общият пакет, който гръцката държава ще 
хвърли за справяне с последиците от пандемията, възлиза на 32,1% от брутният вътрешен продукт на страната - най-
високият процент в света, надхвърлящ дори този на САЩ.  
ING е изчислила какви допълнителни фискални разходи са направили държавите или са обещали да направят в отговор на 
Covid-19, а сумата на САЩ достига 25,5% от техния БВП. Това включва одобреното предложение за американския план за 
възстановяване, но не и новите предложения от президента Джо Байдън, които тепърва трябва да бъдат приети в Конгреса. 
За Eврозоната този процент достига 12,4% след добавянето на Механизма за възстановяване и устойчивост към 
националните фискални разходи. Този процент може в действителност да е надценен, тъй като някои проекти може да са 
били преброени два пъти, тъй като са били планирани както на национално, така и на европейско ниво, предава Агенция 
"Фокус".  
Италия се нарежда на трето място в световен мащаб, след Гърция и САЩ, със своите мерки на обща стойност 21,9% от БВП.  
ING подчертава, че положителното въздействие върху гръцката икономика вероятно ще бъде по-малко, тъй като част от 
гръцкия план се отнася до заеми от фонда „Следващо поколение“, които са предназначени за частично финансиране на 
частни инвестиции. От банката отбелязват, че вече договорената подкрепа за икономиката в САЩ има далеч по-голям 
ефект от италианските и гръцките планове.  
Холандската банка посочва още, че гръцкият план е много балансиран, заедно с този на Португалия, тъй като съдържа 
много проекти освен зелените и цифровите преходи. Гърция, отбелязва ING, поставя приоритет на инвестициите, свързани 
с човешките ресурси, тъй като уменията и заетостта представляват основни сектори, в които страната изостава след 
световната финансова криза. Също така финансовата институция предупреждава, че макар заемите от „Следващо 
поколение“ да са основна част от инструмента на ЕС, търсенето на тези ресурси остава ниско.  
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√ Сянката на COVID започва да се вдига от европейската икономика  
Европейската комисия подобри значително прогнозата си за представянето на икономиките на страните от ЕС в пролетната 
си прогноза, обявена днес.През февруари в зимната прогноза Еврокомисията обяви, че очаква ЕС да приключи годината с 
ръст от 3,7% и с 3,9% през 2022 г. Актуалните данни обаче показват, че възстановяването на икономиката ще се случи по-
бързо. Очаква се тази година БВП да нарасне с 4,2%, докато през следващата – с 4,4%.„Сянката на COVID над  европейската 
икономика започва да се вдига“, коментира еврокомисарят по икономическите въпроси Паоло Гентилони. 
Наскоро голяма част от страните в ЕС обявиха, че премахват нова част от противоепидемичните мерки. Гърция приема 
туристи от този петък. Белгия ще премахне почти всички мерки от 9 юни. Границата между Испания и Португалия също 
беше отворена отново. 
Сред 10-те основни външнотърговски партньори на България, които формират 85% от износа ни към ЕС и близо 60% от 
общия износ на страната ни, най-силна прогноза за развитието на икономиката през тази година има Испания. Най-важната 
за българските експортно ориентирани компании германска икономика също чувствително ще се възстанови – с над 3% 
през 2021 г. и с 4,1% през следващата година. 
 

Прогноза на ЕК за представянето на най-големите 
търговски партньори на България 

      
Прогноза за 
ръст на БВП (%) 

    

Български 
износ 
през 2020 
г. (млрд. 
лв.) 

2021 
г. 

2022 
г. 

1 Германия 8.78 3.40% 4.10% 

2 Румъния 4.98 5.10% 4.90% 

3 Италия 3.76 4.20% 4.40% 

4 Гърция 3.65 4.10% 6% 

5 Франция 2.10 5.70% 4.20% 

6 Белгия 1.88 4.50% 3.70% 

7 Нидерландия 1.44 2.30% 3.60% 

8 Полша 1.36 4% 5.40% 

9 Испания 1.31 5.90% 6.80% 

10 Чехия 1.27 3.40% 4.40% 

Източник: НСИ, Европейска комисия 

 
Основен проблем обаче в идните години ще бъдат държавните дългове. Средното за ЕС ниво дълг към БВП ще се повиши 
до 94% до края на годината. Най-много това ще се усети в Гърция – там това съотношение ще бъде 209% до края на 2021 
г., а в Италия – 160%. 
Комисията отчита, че съществуват редица рискове, като например дали няма да възникнат нови по-опасни щамове на 
вируса и колко дълго ваксините ще действат. 
 
√ Стратегията на ЕС за Западните Балкани губи подкрепа в региона  
Европейският съюз трябва да признае, че западнобалканските страни, стремящи се към членство, губят вяра в 
дългосрочната стратегия на Брюксел за разширяване, влошавана и от първоначалния неуспех на съюза да осигури ваксини 
за COVID-19. Това се казва във вътрешен документ, до който агенция Ройтерс е имала достъп.  
Европа и САЩ казват, че Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Сърбия един 
ден ще станат членки на клуба от 27 държави след етническите войни от 90-те години, довели до разпадане на Югославия. 
Китай и Русия обаче, чиито търговия и инвестиции на Балканите са далеч по-малки от тези на ЕС, печелят влияние с 
изпреварването на ЕС в снабдяването на региона с ваксини.  
"Трябва да признаем, че въпреки твърдата решимост за интеграция в ЕС хората в региона изпитват чувство на дълбоко 
разочарование от процеса на разширяване", се казва в неофициалния документ, подготвен за срещата на външните 
министри от ЕС в понеделник, на която беше обсъдена интеграцията на Западните Балкани, но не бяха взети официални 
решения, предава БТА.  
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В документа се добавя, че мудността в доставките на ваксини срещу COVID-19 от страна на съюза допълнително е 
подхранила разочарованието. 
След години на пренебрегване на региона Хърватия организира в ЕС Среща на върха през май 2020 г., за да даде нов тласък 
на интеграцията на Западните Балкани. Република Северна Македония и Албания трябваше да започнат преговори за 
членство в края на миналата година, но България наложи вето за Република Северна Македония заради спорни въпроси, 
припомня Ройтерс.  
Министрите от ЕС вчера не успяха да намерят изход от задънената улица и да решат дали двете страни да започнат 
преговори заедно или да бъдат разделени. 
Преговорите със Сърбия и Черна гора също бяха забавени, а Босна и Херцеговина и Косово още не са обявени официално 
за кандидати за членство. 
"Широко разпространеното усещане в Западните Балкани е, че перспективата за присъединяване се отдалечава, а 
вдъхновението се губи заради сложния набор условия и процедури", се казва още в документа.  
Европейският съюз сега изпраща 650 000 дози ваксини на шестте западнобалкански страни, но едва след като Китай и 
Русия им доставиха милиони дози свои ваксини.  
 
√ ЕК ще се стреми към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвите до 2050 г.  
Европейската комисия прие плана за нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата до 2050 година. Предвижда се 
дотогава замърсяването на природата да не причинява повече вреди за човешкото здраве и околната среда.  
В плана се определя интегрирана визия за 2050 г.: свят, в който замърсяването е намалено до нива, които вече не са вредни 
за човешкото здраве и естествените екосистеми, както и стъпките за постигане на това. Документът свързва всички 
съответни политики на ЕС за борба със замърсяването и предотвратяването му, като поставя специален акцент върху 
начините за използване на цифрови решения за справяне със замърсяването. Предвидени са прегледи на съответното 
законодателство на ЕС, за да се установят оставащите пропуски в законодателството на ЕС и къде е необходимо по-добро 
прилагане, за да се изпълнят тези правни задължения.  
За да се насочи ЕС към целта за 2050 г. за по-здрави хора и планета, в плана за действие се определят ключови цели за 
2030 г. за намаляване на замърсяването при източника в сравнение с настоящото положение, и са очертани редица водещи 
инициативи и действия.  
Заедно със Стратегията за устойчивост в областта на химикалите, приета миналата година, планът за действие е израз на 
амбицията на ЕС за нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда. Той съответства на целите на ЕС за 
неутралност по отношение на климата, здраве, биологично разнообразие и ефективно използване на ресурсите и се 
основава на инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, храните, кръговата икономика и 
селското стопанство.  
 
√ Британската икономика отбеляза спад за първото тримесечие  
Икономиката на Великобритания се е понижила с 1,5% през първите три месеца на 2021 г., предаде Би Би Си. 
Това беше период на много строги противоепидемични мерки в страната, като всички заведения бяха затворени, а хората 
нямаха право да излизат без причина от домовете си. Училищата също бяха затворени в голяма част от този период. Всичко 
това доведе до силен спад в търговията, коментират от Службата за национална статистика на страната. 
Произведеното от икономиката на страната сега е с 8,7% по-малко в сравнение с предпандемичните времена. 
В края на тримесечието обаче икономиката е започнала да се възстановява и през март е регистрирала ръст от 2,1%. 
„През март бяха отворени училищата, с което виждаме и ръст в търговията. Това обаче не е достатъчно, за да спре спада 
на БВП за тримесечието, тъй като националната карантина доведе до затварянето на много бизнеси“, коментира Даран 
Морган, директор на звеното за икономически данни в Службата за национална статистика. 
Един от секторите, който най-малко е бил повлиян негативно от мерките срещу третата вълна коронавирус е 
строителството. То в момента е в по-добро състояние в сравнение с преди пандемията.  
 
√ Американското посолство в Москва спря работа  
Посолството на САЩ в Москва от вчера преустанови повечето консулски услуги за свои граждани заради драстичното 
съкращаване на персонала му вследствие на руски ответни санкции, предаде Франс прес. 
"Посолството в Москва повече няма да осигурява рутинни нотариални услуги, консулски удостоверения за раждане в 
чужбина или подновяване на паспорти", гласи съобщение на сайта му. 
Причината е обявената от руското правителство забрана американските дипломатически представителства в Русия да 
наемат неамерикански граждани. Това принуди посолството да се раздели с всички свои местни служители, което "е 
намалило персонала му със 75 процента". 
По същата причина консулските отдели на САЩ няма да издават почти никакви визи, като изключения ще се правят за 
дипломати и имигрантски визи по животозастрашаващи неотложни случаи, допълва БТА. 
Отношенията между САЩ и Русия се влошават след обвинения на Вашингтон за руска намеса в американските 
президентски избори от 2020 г., шпионаж и кибератаки. През април администрацията на Джо Байдън наложи нови санкции 
на свързани с Русия лица и организации, експулсира десет дипломати и забрани на американските банки да изкупуват 
пряко руски държавни облигации. 
В отговор Москва експулсира десет американски дипломати, спря достъпа на високопоставени американски лица на руска 
територия и забрани на американските дипломатически представителства да наемат чуждестранни граждани. Въпреки 
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тази размяна на наказателни мерки Вашингтон и Москва обсъждат евентуална среща на върха между Джо Байдън и 
Владимир Путин в трета страна следващия месец. 
 
√ Русия увеличи износа в областта на информационните технологии  
Русия, въпреки трудностите, възникнали по време на пандемията, увеличи износа на услуги в областта на 
информационните технологии с 6,5%. Бяха създадени безпрецедентни данъчни условия за развитие на бизнеса в областта 
на разработването на софтуер и проектирането на радиоелектронно оборудване. Това заяви министър-председателят на 
Руската федерация Михаил Мишустин, говорейки в Държавната дума с доклад за дейността на правителството през 2020 
г., предава ТАСС.  
"Въпреки всички трудности страната ни запази позициите си на външните пазари. И дори увеличи доставките в чужбина. 
Износът на услуги се увеличи. Например в областта на информационните технологии - с над 6,5%", каза Мишустин. 
Според него, данъчната маневра в тази област е позволила да се създадат комфортни условия за правене на бизнес, 
появата на нови продукти и привличането и задържането на квалифицирани специалисти. 
"Русия създаде безпрецедентни данъчни условия за развитие на бизнеса в областта на разработването на софтуер и 
проектирането на радиоелектронно оборудване. Повече от 2,5 хиляди нови руски ИТ компании започнаха да се радват на 
нови предимства, а броят на продуктите в регистъра на руския софтуер се увеличи с повече от една трета", каза още 
Мишустин. 
 
√ Плановете за възстановяване - спасителна мрежа и за бедните страни  
Паричните преводи към развиващите се страни са намалели, но с малко, благодарение на възстановителните планове на 
правителствата на развитите държави за преодоляване на последиците от пандемията, съобщи Световната банка, 
цитирана от Франс прес. Тези трансфери са жизненоважен финансов ресурс за бедните страни. Положението обаче се 
различава в отделните региони. 
"Въпреки КОВИД-19 потоците от парични преводи са останали устойчиви през 2020 година, като спадът им е по-слаб от 
очакваното", посочва банката в комюнике, пише БТА. 
Трансферите към страни с ниски и средни доходи са достигнали 540 долара през 2020 година - само с 1,6 на сто по-малко 
от изпратените през 2019 година 548 милиарда долара. Това е много по-малко от очаквания през октомври спад от 7 на 
сто. 
Световната банка отбелязва също така, че намалението на паричните преводи през 2020 година е било по-малко в 
сравнение със спада през световната финансова криза през 2009 година (-4,8 на сто). То е било и много по-малко от спада 
на потоците от преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) към страните с ниски и средни доходи, които с изключение на Китай, 
са намалели с над 30 процента през 2020 година, изтъква Световната банка. Институцията изтъква, че реалният обем на 
изпратените средства, включващ официалните и неофициални трансфери, е по-голям от официално обявените данни 
макар че мащабите на отражението от коронавируса върху неформалните потоци не са ясни. 
Паричните трансфери са се увеличили в Латинска Америка и Карибите (6,5 на сто), в Южна Азия (5,2 на сто), в Близкия изток 
и в Северна Африка (2,3 на сто). 
Те обаче са намалели в Източна и Тихоокеанска Азия (-7,9 на сто) и в Африка южно от Сахара (-12,5 на сто). Последното се 
дължи на намаляването на изпращаните в Нигерия средства с цели 28 процента, отбелязва Световната банка. 
С покачването на световния растеж, очаквано през 2021 и 2022 година, паричните трансфери към страните с ниски и средни 
доходи се очаква да нараснат с 2,6 процента тази година до 553 милиарда долара и с 2,2 процента догодина до 565 
милиарда долара. Все пак тази перспектива е обгърната от известна несигурност, тъй като пандемията все още не е под 
контрол в много големи развиващи се икономики, подчертава банката. 
 
√ Все още крехко възстановяване в търсенето на петрол  
Глобалното търсене на петрол през 2021 г. ще се възстанови с 5,4 милиона барела на ден (b/d). Прогнозата е понижена с 
270 хиляди b/d в сравнение с прогнозата от предходния месец, сочат данните на майския доклад на Международната 
енергийна агенция (IEA), цитирани от ТАСС.  
IEA понижи прогнозите си за растеж на търсенето в Европа и развитите страни на американските континенти за първото 
тримесечие на тази година с 320 хиляди барела на ден и 515 хиляди b/d. За Индия прогнозата за търсенето е понижена за 
второто тримесечие - с 630 хил. b/d. 
В същото време агенцията запази прогнозата си за растеж на търсенето през втората половина на годината, вярвайки, че 
масовата ваксинация ще позволи пандемията да бъде поставена под контрол. 
Възстановяването на търсенето на петрол все още е крехко на фона на нарастващата честота на болните от коронавируса в 
страни като Индия, Бразилия, Тайланд и Европа. И така, ако през март световното търсене на петрол нарасна с 1,6 милиона 
b/d, то през април то намаля до 94 милиона b/d. Глобалното потребление все още е под нивата от края на 2020 г. 
Търсенето на петрол в Индия започна да спада през март - със 110 хиляди b/d спрямо февруари. През април спадът вече 
беше 390 хиляди b/d спрямо март на фона на въвеждането на блокировки. Според прогнозата на IEA през май падането 
ще се увеличи до 825 хил. b/d спрямо април.  
Световно производство на нефт  
Производството на нефт в света продължава да се възстановява след колапса през 2020 г. През април той е нараснал с 330 
хил. b/d до 93,4 милиона b/d на фона на омекотяването на политиката на ОПЕК +, се казва в доклада. Тази тенденция ще 
продължи и през май. "През 2021 г. световното производство на петрол ще се увеличи с 1,4 милиона b/d срещу спад от 6,6 
милиона b/d през 2020 г.", посочва IEA. 



18 

 

Лидер в растежа на доставките на световния пазар е Канада, чието производство ще нарасне с 340 хиляди b/d. В същото 
време добивът на петрол в САЩ ще продължи да намалява - със 160 хиляди b/d през 2021 година. 
Русия е повишила производството до своя връх  
Страните от ОПЕК +, участващи в споразумението за намаляване на добива на петрол, през април увеличиха 
производството си със 100 хиляди b/d, до 40 милиона b/d за сметка на Русия, която заедно с Казахстан получи 
изключителното право да облекчи ограниченията този месец, се казва в документа. Поради факта, че Саудитска Арабия 
поддържа доброволното си намаляване на производството с още 1 милион b/d за трети пореден месец, общият процент 
на изпълнение на транзакциите беше по-висок от целевия и възлезе на 114%. 
"Русия увеличава производството на петрол за втори пореден месец. Нейното производство достигна най-високото си ниво 
за една година - 9,52 милиона b/d. Това е с 180 хиляди b/d по-високо от март и 140 хиляди b/d по-високо от квотите през 
април", отбелязва МАЕ. Така през април Русия изпълни споразумението за намаляване на добива на петрол с 91% от плана. 
Като се вземат предвид кондензатът и други течни въглеводороди, общото производство в Русия през април възлиза на 
10,8 милиона b/d, което е с 870 хиляди b/d по-малко от април 2020. 
Нормализиране на петролните запаси  
Търговските запаси от нефт в страните от ОИСР през март са намалели с 25 милиона барела до 2,951 милиарда барела, 
през април тази тенденция продължи, следва от доклада на МАЕ. На това ниво те са били само с 1,7 милиона барела повече 
от средното за последните пет години и 36,9 милиона барела над средното за 2015-2019 г., се казва в доклада. 
"След година на строги производствени ограничения от страна на ОПЕК +, надутите световни запаси от нефт, натрупани по 
време на миналогодишния срив в търсенето на фона на COVID-19, се върнаха към по-нормални нива", се посочва в 
документа. 
Намаляването на запасите също беше неизбежно на фона на съживяването на мобилността в САЩ и Европа. В същото 
време, ако през май запасите все още могат да растат, то през юни спадът им трябва да продължи, дори въпреки 
възстановяването на добива на петрол в ОПЕК +, според МАЕ. 
Страните по споразумението ще започнат да облекчават ограниченията постепенно от май до юли включително. На 
следващата си среща на 1 юни те могат да обсъдят действия през останалата част от годината. По това време ще станат 
ясни подробностите за американско-иранските преговори по ядрена сделка, чийто резултат трябва да повлияе на 
петролните санкции срещу Иран, се казва в доклада. Ако бъдат премахнати, Иран, който преди това беше четвъртият 
производител на петрол в ОПЕК, може да върне допълнителни варели на пазара. В допълнение, нарастването на честотата 
на болестите на Сovid-19 в Индия поддържа несигурния пазар на петрол, припомня IEA.  
 
√ Европейските акции пак започнаха да гонят позитивни рекорди  
Европейските фондови пазари се стабилизираха вчера след негативните резултати от търговията в предишния ден. 
Към 14.30 ч. българско време: 
Германският DAX се повиши с 0,3%. 
Британският FTSE се повиши с 0,57%. 
Френският CAC40 се понижи минимално с 0,02%. 
Паневропейският Eurostoxx600 се повиши с 0,3%. 
Инвеститорите приеха като позитивни новините за британската икономика – тя се понижи с 1,5% за първото тримесечие 
на 2021 г., но се увеличава с 2,1% през март спрямо февруари – което е повече от предварителните прогнози и е символ на 
очакваното бързо икономическо възстановяване след ваксиниране на населението. 
Акциите на миньорските компании продължиха да поскъпват, поради очаквания, че цените на рудите и базовите 
материали ще растат. 
Една от водещите германски банки Commerzbank отбеляза ръст на цената на акцията си от 8%, след като отчете по-добри 
от очакваното финансови резултати. 
Компанията за напитки Diageo поскъпна с 3,2% заради програмата си за изкупуване на акции, а нидерландската компания 
Prosus се повиши с 2%, след като обяви, че придобива 45% от Naspers. 
С голям интерес се очакваха резултатите от инфлацията в САЩ по-късно вчера, които също се очакваше да повлияят на 
пазарната търговия. 
 
√ Еврото падна под прага от 1,21 долара  
Курсът на еврото спадна под прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2081 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2118 долара (съответно 0,8252 евро за 
долар).  
 
Cross.bg 
 
√ Първото решение на служебния кабинет - дали да закрие Щаба за борба срещу ковид  
Да бъде ли закрит Националният оперативен щаб срещу коронавируса е било първото обсъждане на новото служебно 
правителство. 
Премиерът Стефан Янев е събрал министрите си на работно съвещание в сряда следобед, твърди "24 часа". 
На него темата била дали има полза от дейността на водения от ген. Венцислав Мутафчийски щаб или да бъде закрит. 
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Част от министрите са били на мнение, че е добре НОЩ да остане да действа, защото гражданите имат доверие в 
специалистите в него. Служебният здравен министър Стойчов Кацаров обаче искал щабът да бъде закрит. 
"Не е вземано решение в този дух", коментира пред "24 часа" шефката на пресцентъра на служебното правителство Соня 
Момчилова. Първото официално заседание на служебното правителство на Стефан Янев ще е от 13 часа в четвъртък, 
съобщи още тя. 
 
√ Разбиха международна група за измами чрез търговия с финансови инструменти  
Специализираната прокуратура и ГДБОП участваха в неутрализирането на международна група за измами чрез търговия с 
финансови инструменти, нанесла щети за 30 млн. евро. 
На 11 май следователи от отдел "Следствен" при Специализираната прокуратура и служители на ГДБОП участваха в 
международна операция по неутрализирането на организирана престъпна група за измами при търговия с "бинарни 
опции" и други финансови инструменти, съобщиха от спецпрокуратурата. 
В съвместните действия по неутрализирането на престъпната мрежа се включиха полицейски и съдебни органи на 
територията на 7 държави - ФР Германия, Северна Македония, Испания, Полша, Швеция, Израел и България. Действията 
бяха координирани от Агенцията за правно сътрудничество на страните от ЕС - Евроджъст. На територията на България в 
процесуално-следствените действия се включиха разследващи екипи от Германия. 
Досъдебното производство е образувано от Главната областна прокуратура - Кобленц - Централен орган за 
киберпрестъпност в Кобленц, Германия. Според събраните до момента доказателства общата щета, нанесена на 
измамените от групата, възлиза на 30 милиона евро. 
В изпълнение на Европейска заповед за разследване (ЕЗР), издадена от прокуратурата в Кобленц, на територията на 
градовете София, Мездра и Варна са претърсени 21 адреса - колцентрове, офиси на дружества и жилища. 
Иззети са 68 компютърни системи в различни конфигурации, 43 носители на памет, 19 мобилни телефона, ценности, 
множество банкови и други документи, относими към воденото разследване в Германия. Иззетите веществени 
доказателства ще бъдат предадени на разследващите органи в Германия. 
Задържани, съгласно издадените 5 Европейски заповеди за арест, са 5 лица, в т.ч. двама чужди граждани. Сред тях е и 
ръководителят на групата - израелски гражданин, който опитал да напусне страната в посока Гърция. У него са намерени 
наркотични вещества, за което му е определена мярка за неотклонение "задържане под стража" от Окръжен съд - 
Благоевград. Останалите четирима са задържани за срок до 72 часа, ще бъдат внесени искания за "задържане под стража" 
на всеки от тях. 
 
√ Ваксинираните надхвърлят 1 милион души, новите случаи на коронавирус са 657  
Новите случаи с коронавирус у нас са 657 . Положителни са близо 6 на сто от направените малко над 11 100 теста. Това 
показват данните в Единния информационен портал, обновени към полунощ. 
В болници остават 5250 пациенти с коронавирус, от тях 526 са в интензивни отделения. 
За денонощието са починали 46 души, а са излекувани 3530. 
С новите 36 477 дози ваксини общият им брой у нас надхвърля милион и 35 хиляди. С втора доза вече са над 362 хиляди 
души. 
 
√ Европейската агенция за безопасност на храните предупреди за опасна съставка в храните у нас  
Опасна съставка в сладкиши, дъвки и дори в някои видове хляб е на път да бъде премахната от българския пазар. От 
Европейската агенция за безопасност на храните предупреждават, че този оцветител може да е вреден за здравето, 
съобщи NOVA. 
Е171 - зад това почти кодово име всъщност се крие титановият диоксид или продукт, който се използва най-вече в 
хранителната промишленост: в хляба, в сухото мляко, а най-често го срещаме в сладкарството. 
Идеално белият цвят на дъвките или на пастата за зъби дължим на Е171 - оцветител, познат още като титаново белило. 
Среща се и под формата на мляко на прах: в сладкиши, сладоледи, смеси за супи и сосове. 
Диетолог информира за нови изследвания, които установяват, че титаниевият диоксид е потенциално канцерогенен. 
Докато стане ясно дали Еврокомисията ще забрани Е171 да присъства в храните на пазара у нас, диетолози препоръчват 
да консумираме с мярка дори полезните храни от магазина. 
 
√ СЗО: Пандемията от COVID-19 е била предотвратима  
Пандемията от COVID-19 е била предотвратима при по-бързи и адекватни реакции - на световно, както и на местно ниво. 
Това е основното заключение в доклад на експертна група, поръчан от Световната здравна организация. Групата е оглавена 
от бившите лидери на Нова Зеландия и Либерия Хелън Кларк и Елън Джонсън Сърлийф. Препоръчва се създаването на 
нова глобална система за реакции при подобни кризи. 
Слабости на всички нива и пренебрегване на поуките от миналото са сред основните причини пандемията да се 
разпространи в такъв мащаб, смятат експерти. 
Докато вирусът се е разпространявал, е трупана информация, разменяни са имейли, а решенията са отлагани. Световната 
здравна организация не е имала достатъчни правомощия, за да разследва и да потвърди бързо, че се развива опасна 
епидемия, каза Хелън Кларк, бивш премиер на Нова Зеландия. 
СЗО е трябвало да обяви извънредно здравно положение преди края на януари 2020 г., а след като това е станало, 
февруари е пропилян. Много страни са изчаквали и са забавили мерките. 
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Това е продължаващо бедствие, което според нас е можело да се предотврати. Доказателства показват, че болестта е 
станала пандемия, заради провали и забавяне в готовността и способността за реагиране, каза Елън Джонсън Сирлийф, 
бивш президент на Либерия. 
Експертите препоръчват създаване на Световен съвет по заплахите за здравето на ниво държавни и правителствени 
ръководители, за да се осигурят адекватни действия в бъдеще. ЕС оглавява усилията за реформи в СЗО, казват дипломати, 
но за тях е нужно време. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как семейна драма прерасна в стрелба на обществено място - какво установи проверката на органите на реда; 
- Въпроси за здравеопазване - между политическите решения и натиска върху системата - д-р Александър 

Симидчиев; 
- За диалога със служебния кабинет и приоритетите в социалната и икономическата сфера - президентът на КТ 

"Подкрепа" Димитър Манолов; 
- Има ли нов натиск по Балканския път на миграцията и още за конфликта между Израел и Палестина - какъв ще е 

изходът - проф. Владимир Чуков; 
- Кои са опасните ситуации на пътя и за какво да внимават шофьорите в сезона на пътуванията - съветите на 

автомобилния състезател Димитър Илиев; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Стрелба в метрото: Какви са версиите за случилото се? В студиото на „Здравей, България" - криминалистът Ботьо 
Ботев; 

- Да простреляш папата: Мехмед Али Агджа - ексклузивно пред NOVA. Разговаря с Даниела Тренчева; 
- Избори по нови правила: Говорителят на ЦИК Цветозар Томов; 
- Хакери организират фалшиви игри в интернет от името на големи търговски вериги. Може ли след участие да 

останете с празна банкова сметка? Отговорите в рубриката „На твоя страна". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - И от морето може да гласуваме на 11 юли, но само ако почивката ни е в чужбина; 
в. 24 часа - Задачи на служебния кабинет: Радев поръча на Янев да изтегли плана за €10 млрд. от ЕК и да включи и 6 
негови проекта; 
в. Монитор - Минаваме границата и с QR код от лаборатория; 
в. Монитор - Генералска смяна на караула на "Дондуков" 1; 
в. Телеграф - Вдигаме три самолета срещу градушки; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Двама министри - една позиция: без отстъпки към македонците за ЕС; 
в. 24 часа - Без отстъпки за матурите, остава пълният материал и при новия министър; 
в. 24 часа - Пик в цената на газа, ще е по-скъп отпреди намалението с 40% от "Газпром"; 
в. Монитор - Мъж гръмна спътницата си в метрото и се застреля; 
в. Телеграф - 37 хил. имигранти изкупуват имоти у нас; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Андрей Райчев, доц. Стойчо Стойчев и Лидия Даскалова в Клуб "24 часа": ГЕРБ няма да падне под 700 гласа, 
Трифонов нама да достигне 1 милион; 
в. 24 часа - Любомир Петров изпълнителен директор на тотото: До есента тотото ще е най-мощният хазартен оператор в 
България; 
в. Монитор - Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България и 
директор на 119-о СУ: Проведохме успешно онлайн обучение, учебната година ще завърши по график; 
в. Телеграф - Богомил Николов, председател на асоциация "Активни потребители'': Теглим ипотеки и заеми за ремонти в 
пандемията; 
в. Труд - Политологът д-р Станислав Бачев пред "Труд": Основният риск пред кабинета "Янев" е да залитне в посоката на 
див реваншизъм; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Радев е основният политически фактор в новия кабинет и дава знак към БСП, десните и протеста; 
в. Монитор - В медицината 1+1 не винаги е 2; 
в. Телеграф -  Ще се селфваме и ще брекзитясваме; 
в. Труд - Лобито ми е no-добро от лобито ти. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 май 
София 

- От 10.00 часа чрез платформата ZOOM ще се проведе конференцията „Изпреварваме бъдещето: Подготовка за 
НАТО 2030". 

- От 11.00 часа в Националния политехнически музей ще бъде представено съвместно изложение на НПТМ и LEBGO 
- българският Лего клуб. 
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- От 12.00 часа в Пресклуба на ул. „Пиротска" 5 ВМРО ще даде пресконференция по повод приоритетите на партията 
за предстоящите избори на 11 юли. 

- От 12.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция, посветена на Международния джаз фестивал в Банско. 
*** 
Асеновград 

- От 18.00 часа в Градска библиотека "Паисий Хилендарски" ще се състои Празничен пролетен концерт на 
студенти от класа на доцент доктор Зорница Петрова от АМТИИ - Пловдив. 

*** 
Благоевград 

- От 14.00 часа в бар „Stagе" ще се проведе пресконференция на дейци на културата и независими артисти във 
връзка с проблеми около фонд „Култура" към Общината. 

*** 
Бургас 

- От 11.00 часа в Заседателната зала на Общината ще бъде представен официално нов специализиран медицински 
софтуер, който ще бъде внедрен в детските градини и училищата в града. 

- От 18.00 часа в Експозиционен център „Флора" Държавният куклен театър в града ще представи спектакъла „Ивето 
и вълкът". 

- От 19.00 часа в Културен дом на нефтохимика ще се състои комедията „Смешно отделение" по Ерик Чапъл. 
- От 19.00 часа в Държавната опера ще бъде представена операта „Сватбата на Фигаро". 

*** 
Видин 

- От 17.30 часа в Регионалната библиотеката ще се състои среща с авторите Емил Георгиев и Мария Славкова. 
*** 
Враца 

- От 19.00 часа в камерната зала на ДКТ ще бъде представена постановката „Отворена брачна двойка". 
*** 
Добрич 

- От 10.00 часа в Художествената галерия ще се състои Работилница за въображение - изработване на картички по 
повод 24 май. 

- От 16.00 часа в Художествената галерия ще бъде открита Годишна изложба на Дружество на добричките 
художници. 

- От 18.30 часа в Концертна зала „Добрич" ще се състои концерт на китарен квартет „4G`s", Ниш, Сърбия. 
*** 
Монтана 

- От 19.00 часа в Голяма зала на Драматичния театър ще бъде представена постановката „Само за мъже". 
*** 
Пловдив 

- От 12.30 часа в района на Съвместното командване на специалните операции ще се състоят демонстрациите на 
способности, отработвани в рамките на учението „Trojan Footprint – South 21". 

- От 18.00 часа в Малката раннохристиянска базилика ще бъде проведен Четвъртият международен фестивал на 
поезията „Орфей - Пловдив 2021". 

*** 
Стара Загора 

- От 13.00 часа в Културен център „Стара Загора" ще се проведе конференцията „ИТ и ТИ". 
- От 18.00 часа в зала „Лубор Байер" ще бъде открита изложба „Постпандемичен романтизъм". 
- От 19.00 часа на Арт сцена „Квадратът" ще се проведе творческата среща „Игри - рисунки - забавления". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър ще бъде представена постановката „Осем жени" от Робер Тома. 

*** 
Търговище 

- От 11.00 часа в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще се състои инициативата „Панаир на знанията". 
*** 
Шумен 

- От 10.00 часа в Youtube канала на ДКТ „Васил Друмев" ще бъде представена „История Ти /ти/ в мен". 
- От 17.00 часа в камерна зала на ДКТ „Васил Друмев" ще бъде представена постановката „Вапцаров: Песни за 

човека". 
 

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

