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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Ресурсите са ограничени, пари за антикризисни мерки има до края на май 
Очакваният дефицит ще бъде по-голям. Осигурени средства за антикризисните мерки има до края на месец май и 
това налага засегнатите структури бързо да получат яснота дали могат да разчитат на някаква подкрепа и след 
това. Това коментира в студиото на "Още от деня" Васил Велев – председател на УС на АИКБ. По думите му кризата 
не е отминала. 
"Според прогнозата на Европейската комисия, която излезе преди два дни, се очаква четвъртото тримесечие на тази 
година да бъде по-добро от предкризисното четвърто тримесечие на 2019 година. Има сектори, които няма да се 
възстановят и тогава", допълни Васил Велев. 
По думите мерките не могат да функционират така, както това се е случвало до момента, защото няма пари, а служебното 
правителство без парламента не може да актуализира бюджета. 
"Ресурсите са ограничени и в началото на следващата седмица се надяваме да разберем колко са точно са резервите. 
Не може да се очаква до края на годината да бъдат в същия вид", добави Васил Велев. 
Генералната посока на парите са от икономиката към бюджета и без това нито една държава не може да функционира, 
подчерта той и заяви, че "трябва да се изправи икономиката, за да има пари за всичко". 
"За тези сектори в икономиката, които са засегнати и продължават да са засегнати, трябва да се намерят ресурси, 
за да бъдат подкрепени. Правя връзка с Плана за възстановяване и устойчивост - ние сме отворена икономика и над 
50% от БВП се реализират чрез нашия експорт, ние се състезаваме на световните пазари и колкото в по-добра 
кондиция излезем от тази криза, толкова повече са шансовете за догонващо развитие", обясни Васил Велев. 
Какво още каза председателят на УС на АИКБ вижте във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Осигурени средства за антикризисни мерки ще има до края на май 
Според председателя на асоциацията Васил Велев кризата все още не е отминала 
Очакваният дефицит ще бъде по-голям. Осигурени средства за антикризисните мерки има до края на месец май и това 
налага засегнатите структури бързо да получат яснота дали могат да разчитат на някаква подкрепа и след това. Това 
коментира пред БНТ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). По думите 
му кризата не е отминала.  
"Според прогнозата на Европейската комисия (ЕК), която излезе преди два дни, се очаква четвъртото тримесечие на тази 
година да бъде по-добро от предкризисното четвърто тримесечие на 2019 година. Има сектори, които няма да се 
възстановят и тогава", допълни Велев. 
По неговите думи мерките не могат да функционират така, както това се е случвало до момента, защото няма пари, а 
служебното правителство без парламента не може да актуализира бюджета. 
"Ресурсите са ограничени и в началото на следващата седмица се надяваме да разберем колко са точно са резервите. Не 
може да се очаква до края на годината да бъдат в същия вид", добави Велев. 
Според него генералната посока на парите са от икономиката към бюджета и без това нито една държава не може да 
функционира. "Трябва да се изправи икономиката, за да има пари за всичко", добави още той. 
"За тези сектори в икономиката, които са засегнати и продължават да са засегнати, трябва да се намерят ресурси, за да 
бъдат подкрепени. Правя връзка с Плана за възстановяване и устойчивост - ние сме отворена икономика и над 50% от БВП 
се реализират чрез нашия износ, ние се състезаваме на световните пазари и колкото в по-добра кондиция излезем от тази 
криза, толкова повече са шансовете за догонващо развитие", обясни Васил Велев. 
 
 
 

 

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-aikb-resursite-sa-ogranicheni-pari-za-antikrizisni-merki-ima-do-kraya-na-mai-1155807news.html
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Actualno.com 
 
√ АИКБ: Осигурени са средства за антикризисните мерки до края на май 
Очакваният дефицит ще бъде по-голям. Осигурени средства за антикризисните мерки има до края на месец май и това 
налага засегнатите структури бързо да получат яснота дали могат да разчитат на някаква подкрепа и след това. Това 
коментира пред БНТ Васил Велев – председател на УС на АИКБ. По думите му кризата не е отминала. 
"Според прогнозата на Европейската комисия, която излезе преди два дни, се очаква четвъртото тримесечие на тази 
година да бъде по-добро от предкризисното четвърто тримесечие на 2019 година. Има сектори, които няма да се 
възстановят и тогава", допълни Васил Велев. 
По думите му мерките не могат да функционират така, както това се е случвало до момента, защото няма пари, а 
служебното правителство без парламента не може да актуализира бюджета. "Ресурсите са ограничени и в началото на 
следващата седмица се надяваме да разберем колко са точно са резервите. Не може да се очаква до края на годината да 
бъдат в същия вид", добави Васил Велев. Генералната посока на парите са от икономиката към бюджета и без това нито 
една държава не може да функционира, подчерта той и заяви, че "трябва да се изправи икономиката, за да има пари за 
всичко". 
"За тези сектори в икономиката, които са засегнати и продължават да са засегнати, трябва да се намерят ресурси, за да 
бъдат подкрепени. Правя връзка с Плана за възстановяване и устойчивост - ние сме отворена икономика и над 50% от БВП 
се реализират чрез нашия експорт, ние се състезаваме на световните пазари и колкото в по-добра кондиция излезем от 
тази криза, толкова повече са шансовете за догонващо развитие", обясни Васил Велев. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Ресурсите са ограничени, пари за антикризисни мерки има до края на май 
Очакваният дефицит ще бъде по-голям. Осигурени средства за антикризисните мерки има до края на месец май и това 
налага засегнатите структури бързо да получат яснота дали могат да разчитат на някаква подкрепа и след това. Това 
коментира пред БНТ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). По думите 
му кризата не е отминала.  
"Според прогнозата на Европейската комисия (ЕК), която излезе преди два дни, се очаква четвъртото тримесечие на тази 
година да бъде по-добро от предкризисното четвърто тримесечие на 2019 година. Има сектори, които няма да се 
възстановят и тогава", допълни Велев. 
По неговите думи мерките не могат да функционират така, както това се е случвало до момента, защото няма пари, а 
служебното правителство без парламента не може да актуализира бюджета. 
"Ресурсите са ограничени и в началото на следващата седмица се надяваме да разберем колко са точно са резервите. Не 
може да се очаква до края на годината да бъдат в същия вид", добави Велев. 
Според него генералната посока на парите са от икономиката към бюджета и без това нито една държава не може да 
функционира. "Трябва да се изправи икономиката, за да има пари за всичко", добави още той. 
"За тези сектори в икономиката, които са засегнати и продължават да са засегнати, трябва да се намерят ресурси, за да 
бъдат подкрепени. Правя връзка с Плана за възстановяване и устойчивост - ние сме отворена икономика и над 50% от БВП 
се реализират чрез нашия износ, ние се състезаваме на световните пазари и колкото в по-добра кондиция излезем от тази 
криза, толкова повече са шансовете за догонващо развитие", обясни Васил Велев. 
 
Economic.bg 
 
√ Васил Велев: Антикризисните мерки са нож с две остриета 
Бизнесът обаче трябва да бъде подкрепен и след месец май, но ресурсът е ограничен  
Кpизaтa нe e oтминaлa, мaĸap чe иĸoнoмиĸaтa в Eвpoпa и Бългapия ce възcтaнoвявa. Baжнo e зaceгнaтитe ceĸтopи дa знaят 
дaли мoгaт дa пoлyчaт пoмoщ и cлeд мeceц мaй. Pecypcитe oбaчe ca oгpaничeни. Toвa зaяви Bacил Beлeв, пpeдceдaтeл нa 
УC нa Acoциaция нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ), в eфиpa нa БHT. 
Имa ceĸтopи, ĸoитo нямa дa ce възcтaнoвят, въпpeĸи чe пpoгнoзитe нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия ca oптимиcтични, cмятa Beлeв 
и дoпълни, чe AИKБ e изпpaтилa пoĸaнa дo cлyжeбния пpeмиep зa paбoтнa cpeщa, нa ĸoятo дa бъдaт oбcъдeни  
aнтиĸpизиcнитe мepĸи зa бизнeca. 
„Cлyжeбнoтo пpaвитeлcтвo нe мoжe дa aĸтyaлизиpa бюджeтa. Яcнo e, чe pecypcитe ca oгpaничeни. Haдявaмe ce дa имa 
яcнoтa в нaчaлoтo нa ceдмицaтa ĸaĸви ca peзepвитe“, ĸoмeнтиpa Beлeв. Cпopeд нeгo нe мoжe дa ce oчaĸвa мepĸитe дa бъдaт 
в cъщия вид дo ĸpaя нa гoдинaтa, въпpeĸи чe в мнoгo eвpoпeйcĸи cтpaни ca пpeдвидeни дa дeйcтвaт дo тoзи пepиoд. 
Вчера cлyжeбнoтo пpaвитeлcтвo yдължи дeйcтвиeтo нa вcичĸи мepĸи дo ĸpaя нa мaндaтa cи. Cпopeд Beлeв oбaчe cpeдcтвa 
ca ocигypeни дo ĸpaя нa нacтoящия мeceц мaй. Toй ĸoмeнтиpa, чe тeopeтичнo би мoглo дa ce нaмepят peзepви чpeз 
пpepaзпpeдeлeниe нa пepaтa в бюджeтa в paмĸитe нa възмoжнocтитe, ĸoитo зaĸoнът пoзвoлявa. Дaли oбaчe тe щe ca 
дocтaтъчни, зa дa ce пoдĸpeпи бизнecът, нe ce знae. 
Tpябвa дa ce нaмepи плaвeн изxoд oт тaзи зaвиcимocт нa иĸoнoмиĸaтa oт дъpжaвaтa, зa дa e пo-мaлĸo oтpaжeниeтo въpxy 
чacтния ceĸтop, cмятa Beлeв. 
Aнтиĸpизиcнитe мepĸи ca нoж c двe ocтpиeтa. Toвa e вид дoпинг, нapĸoтиĸ. Aĸo дългo вpeмe ce пoлзвa, мoжe бaвнo дa 
yбивa.“ 
 



3 

 

 
News.bg 
 
√ Васил Велев: Пари за антикризисни мерки има до края на май  
Ресурсите са ограничени, пари за антикризисни мерки има до края на май. Това каза Васил Велев - председател на УС на 
АИКБ в ефира на БНТ. По думите мерките не могат да функционират така, както това се е случвало до момента, защото 
няма пари, а служебното правителство без парламента не може да актуализира бюджета. 
"Ресурсите са ограничени и в началото на следващата седмица се надяваме да разберем колко са точно са резервите. Не 
може да се очаква до края на годината да бъдат в същия вид", добави Васил Велев. 
Генералната посока на парите са от икономиката към бюджета и без това нито една държава не може да функционира, 
подчерта той и заяви, че "трябва да се изправи икономиката, за да има пари за всичко". 
За тези сектори в икономиката, които са засегнати и продължават да са засегнати, трябва да се намерят ресурси, за да 
бъдат подкрепени. Правя връзка с Плана за възстановяване и устойчивост - ние сме отворена икономика и над 50% от 
БВП се реализират чрез нашия експорт, ние се състезаваме на световните пазари и колкото в по-добра кондиция излезем 
от тази криза, толкова повече са шансовете за догонващо развитие, обясни Васил Велев. 
 
Bloomberg TV Bulgaria  
 
√ Най-чувствителната тема за инвеститорите не е данъчната среда, а съдебната среда 
Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Бизнес старт, 
13.05.2021 
Най-чувствителната тема за инвеститорите не е данъчната среда, а съдебната среда. Ако ние не създаваме условия, в които 
един инвеститор да се чувства безрисков, то той няма да предприеме ход за изграждане на производствена мощност в 
страната без съмнение. Това заяви Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ), в предаването “Бизнес старт” с водещ Живка Попатанасова. 
Радев коментира очакванията на българските работодатели от служебния кабинет. Той отбеляза, че те са в две насоки - да 
се продължи подкрепата за бизнеса на фона на текущата криза и да се доработи и повиши качеството на Плана за 
възстановяване и устойчивост. 
Гостът посочи, че по отношение на краткосрочните мерки, насочени към бизнеса в условията на коронакриза, правилният 
подход е свързан с трайна подкрепа на заместващите доходи. Според Радев конценпцията у нас трябва да се промени, за 
да не се преразпределят средства към предприятия, които нямат тази необходимост.  
“Работещите предприятия имат нужда от мерки, касаещи осигуряването на текуща ликвидност, подкрепа на 
оборотни средства... Трябва да им се даде глътка въздух да функционират нормално и да посрещнат 
възстановяването на пазарите”. 
Гостът коментира и условията на правене на бизнес у нас предвид разкритията в комисията по ревизия на досегашното 
управление. По негови думи “голямата част от работещата у нас икономика е в нормалния и светъл сектор, но просто не е 
толкова шумна” и са необходими политики, които да не засягат тази ѝ част. 
По отношение на инвестициите Радев изтъкна, че активността намалява на европейско ниво заради коронакризата. “Ако 
при равни други условия имаме и политическа турболентност, това няма как да е трпимо за инвеститорите”, добави той. 
Друга тема, на която гостът се спря, е създаването на европейски общ енергиен пазар и пазарното обединение на българо-
гръцката граница, което стана факт по-рано този месец. Според него общият пазар е стъпка в правилната посока - нещо, 
което всички представители на бизнеса искат. 
"В Европейския съюз годишно се търгуват и консумират около 3200-3300 тераватчаса електроенергия. На този фон 
българският пазар е 44 тераватчаса... Гръцкият пазар е съпоставим с българския - той е около 48-50 тераватчаса. 
Приобщаването към такъв голям пазар, естествено, предлага по-адекватно търсене и предлагане на 
електроенергия, това е идеята".   
Радев отбеляза, че за момента не се наблюдава поскъпване на електроенергията у нас, макар работодателите да имат 
подобни опасения. 
“Факт е, че цените на електроенергията в Европа чувствително нараснаха от края на миналата година, без да има промяна 
на фундаментални фактори. Трайно отиваме към един проинфлационен модел”, посочи гостът. 
Целия разговор вижте във видео материала. 
 
Investor.bg 
 
√ Защо съдебната система е по-важна за инвеститорите от данъчната среда? 
Нужна е трайна подкрепа на заместващите доходи, твърди Румен Радев от АИКБ  
Най-чувствителната тема за инвеститорите не е данъчната среда, а съдебната система. Ако ние не създаваме условия, в 
които един инвеститор да се чувства безрисков, то той няма да предприеме ход за изграждане на производствена мощност 
в страната и това е без съмнение. Такова мнение изрази в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Румен Радев, зам.-председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Радев коментира и очакванията на българските работодатели от служебния кабинет. Той отбеляза, че те са в две насоки - 
да се продължи подкрепата за бизнеса на фона на текущата криза и да се доработи и повиши качеството на Плана за 
възстановяване и устойчивост.  

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/93164-kakvo-ochakva-biznesat-ot-sluzhebniya-kabinet?fbclid=IwAR1fSc6TOVRPnwz6MANL_wljGvJ6Gv32vF2t_6uG0pPflobP9Kd2vdwg070
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Гостът посочи, че по отношение на краткосрочните мерки, насочени към бизнеса в условията на коронакриза, правилният 
подход е свързан с трайна подкрепа на заместващите доходи. Според Радев концепцията у нас трябва да се промени, за 
да не се преразпределят средства към предприятия, които нямат тази необходимост. 
“Работещите предприятия имат нужда от мерки, касаещи осигуряването на текуща ликвидност, подкрепа на оборотни 
средства. Трябва да им се даде глътка въздух да функционират нормално и да посрещнат възстановяването на пазарите”, 
каза той. 
Гостът коментира и условията на правене на бизнес в България предвид разкритията в комисията по ревизия на 
досегашното управление. По негови думи “голямата част от работещата у нас икономика е в нормалния и светъл сектор, 
но просто не е толкова шумна” и са необходими политики, които да не засягат тази ѝ част. 
По отношение на инвестициите Радев изтъкна, че активността намалява на европейско ниво заради коронакризата. “Ако 
при равни други условия имаме и политическа турбулентност, това няма как да е търпимо за инвеститорите”, добави той. 
 
Българска свободна телевизия 
 
√ "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (13.5.2021) 
Гост д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ 
С интерес наблюдавахме назначаването на служебното правителство. За нас, като че ли е добра новина, че виждаме 
познати лица, а в същото време лица, които носят със себе си нещо ново – експертност, предвидимост. Както заявиха г-н 
Гълъб Донев и финансовият министър Асен Василев, целта на този кабинет е да даде предвидимост и да сложи акцент 
върху хората и бизнеса в България. Това коментира д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България в „Студио Икономика“ по БСТВ. 
Признанието, което чухме вчера от финансовия министър, че „ако заработи бизнесът, пари ще има за всички“, ни вдъхна 
надежда, че вече се гледа на бизнеса като генератор на приходи в бюджетната система. Наистина това е и нашата цел и 
затова настоявахме по-добре да бъдат структурирани мерките за подкрепа, а също така да станат по-лесно достъпни, 
допълни г-жа Ангелова. 
И заяви още, че мерките, които бяха по-тромаво администрирани, все още не са стигнали до предприятията. За разлика от 
тези, които ползваха наличните административни структури (например, подкрепата през НАП). 
За повече информация вижте видеото. 
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Министерският съвет назначи нов изпълнителен директор на НАП  
С решение на Министерския съвет Галя Димитрова е освободена като изпълнителен директор на Националната агенция 
за приходите и на длъжността е назначен Румен Спецов. 
Румен Спецов е висококвалифициран експерт с над 10 години опит в НАП, както и с експертиза в областта на данъчната 
политика и законодателство и защитата на националната сигурност. 
Завършил е Стопанската академия „Д.А. Ценов“ – Свищов, със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен 
финансов контрол“, както и Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на 
националната сигурност“. 
В периода 2009 г. – 2015 г. е работил в Централното управление на НАП, а от 2001 г. до 2006 г. е работил в Териториална 
дирекция на НАП – Добрич. През последните години е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. 
Решението на Министерския съвет е прието неприсъствено. 
 
√ Първи решения на новия кабинет  
50-те лева добавка за пенсионерите ще продължат да се изплащат до края на мандата на служебното правителство. Затова 
даде заявка кабинетът на Стефан Янев на първото си заседание. Междувременно рокадите във втория ешелон на властта 
вече са в ход. Със заповед на премиера бяха назначени трима нови заместник-министри на вътрешните работи. 
В началото на заседанието служебният премиер Стефан Янев обяви, че на кабинета са необходими няколко дни, за да 
реши как ще продължи с мерките заради COVID. 
"Ще направим разговор относно перспективите за социално подпомагане и наложените от пандемията социални 
мерки, както и Плана за ваксинация", заяви служебният министър-председател Стефан Янев. 
Премиерът побърза да успокои обществеността. 
"Работим на пълни обороти, всичко е под контрол, очаквайте информация - навременна, честна и открита, по всяко 
едно време", подчерта Стефан Янев. 

https://www.youtube.com/watch?v=K9YLFBIcK2k
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Минути по-късно стана ясно, че макар финансовото състояние на държавата да е, цитираме, "изключително тежко", 
добавките за пенсионерите ще продължат да се изплащат до края на мандата на служебния кабинет. За социално-
икономическите мерки тепърва ще се решава. 
"За съжаление тяхната обезпеченост беше гарантирана за някои от мерките до края на месец май, други до края на 
месец юни", добави служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев. 
До 10-ина дни ще стане ясно има ли пари и колко за подкрепа на бизнеса. 
"Ще Ви помоля да ни дадете 7-10 дни, за да проработим, да проиграем сценариите, да видим какво финансово 
обезпечение би имало за такива мерки, за да може да Ви предоставим допълнително информация и как ще подкрепим 
икономиката, защото истината е, че, ако не заработи бизнесът, пари няма да има за нищо, ако заработи бизнесът, 
пари ще има за всичко", допълни служебният министър на финансите Асен Василев. 
Продължиха и рокадите във втория ешелон. От поста си беше освободена шефката на Българската агенция за инвестиции, 
а на нейно място назначен бившият заместник-министър на икономиката Стамен Янев. 
"Сутринта в 11 часа бившият заместник-министър вече Стамен Янев нахлу като мутра буквално в кабинета ми и бях 
изгонена от кабинета си, като ми беше връчена заповед от министър Кирил Петков за освобождаване, без мотиви и 
без предупреждение", заяви Десислава Трифонова, бивш председател на Българската агенция по инвестиции. 
Освобождаването на Трифонова икономическият министър Кирил Петков обясни с желание агенцията да се ръководи от 
човек с повече опит. 
"Много е важно в момента максимално голям опит да се влее обратно в Агенцията по инвестиции, така че да се 
опитаме да привлечем свеж капитал, колкото можем, по най-ефективния начин", каза служебният министър на 
икономиката Кирил Петков. 
Рокади има и в МВР. Още в първия ден беше пенсиониран административният секретар Бойко Славчев, който е един от 
свидетелите по разследването на ОЛАФ за покупката на нови джипове, когато служебен министър е бил Пламен Узунов, 
сега съветник на президента по антикорупция. Днес бяха назначени трима заместник-министри: Емил Ганчев, Венцислав 
Катинов и Енчо Мирчев. 
В отбраната заместник-министри са Пламен Йорданов и Александър Петков - дългогодишни служители на ведомството. 
Имената им обяви министърът на отбраната Георги Панайотов след заседанието, накуцвайки. 
"Не мога да Ви обърна внимание, налага ми се да ползвам медицински услуги, пострадах, съжалявам", обясни 
служебният министър на отбраната Георги Панайотов. 
Заместник-министерските постове са попълнени още в социалното министерство: Лазар Лазаров, Иван Кръстев и Надя 
Клисурска, която е бивш депутат от БСП. 
В здравеопазването - д-р Тома Томов, Александър Златанов и Димитър Петров, двама от които бивши депутати от 
"Обединените демократични сили". 
Заместници на Велислав Минеков в културното министерство са проф. Борислава Танева, Весела Кондакова и Пламен 
Славов. В останалите министерства назначения още няма. 
БНТ: Кога можем да очакваме да имаме сформиран екип? 
"Предполагам, че другата седмица ще станат нещата", заяви служебният министър па земеделието и храните проф. Христо 
Бозуков. 
"След четири дни", каза още служебният министър на околната среда и водите Асен Личев. 
Здравният министър не се спря, за да отговори на въпроса какво ще се случи с противоепидемичните мерки и Националния 
оперативен щаб. Вчера за първи път Щабът не даде редовния си брифинг. 
 
√ Кои са новите заместник-министри в служебния кабинет  
Със заповед на министър-председателя Стефан Янев на длъжността заместник-министър на финансите са назначени Ваня 
Стойнева, Виолета Лорер и Моника Димитрова-Бийчър. 
Виолета Лорер е финансист с широк международен опит в редица големи корпорации. Заемала е поста заместник-
министър на икономиката в рамките на служебния кабинет през 2013 година. В последните години работи в IT сферата, 
както и по проекта за международен логистичен център на Летище Пловдив. Завършила е висше образование в сферата 
на финансите в УНСС. 
Ваня Стойнева притежава дългогодишен управленски и административен опит. В рамките на професионалната си кариера 
е работила в четири министерства - МФ, МОН, МТСП, МИЕТ, като два пъти е заемала поста заместник-министър – била е 
заместник-министър на образованието и науката в служебното правителство през 2017 година и заместник-министър на 
труда и социалната политика в служебния кабинет през 2013 година. От 2019 година досега е заемала поста ръководител 
звено „Съответствие“ във „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД. Притежава образователно-
квалификационна степен „магистър“ по специалността „Международни отношения“ от УНСС. 
Моника Димитрова-Бийчър притежава магистърска степен по специалностите „Право“ и „Международни отношения“ от 
СУ „Св. Климент Охридски“. Била е част от екипа, който създава Агенция по обществени поръчки през 2004г., участвала е в 
процеса по договаряне на техническата рамка по Инструмента „Шенген“. Била е Ръководител на управляващия орган на 
Оперативна програма „Административен капацитет“ към Министерство на финансите в периода 2011г. – 2016г. и директор 
на дирекцията. Последната й месторабота е Министерство на външните работи. 
Трима зам.-министри на вътрешните работи са назначени със заповед на премиера Стефан Янев. Това са Емил Ганчев, 
Енчо Мирчев и Венцислав Катинов. 
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Емил Ганчев е заемал длъжността заместник-министър на вътрешните работи от края на януари до май 2017 година. От 
юни 2020 година досега е служител в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 
Венцислав Катинов е заемал поста заместник-министър на вътрешните работи от края на януари до май 2017 година. В 
периода 2014 - 2015 година е директор на Областната дирекция на МВР в Плевен. 
Енчо Мирчев е дългогодишен служител в системата на МВР. В периода от ноември 2017 до септември 2018 година е 
ръководител на Инспекторат НЗОК. 
В Министерството на труда и социалната политика като заместник-министри са назначени Иван Кръстев и Надя Клисурска. 
Иван Кръстев е дългогодишен служител в Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. В 
периода 2013 г. – 2014 г. е заемал поста заместник-министър на образованието и науката. Притежава задълбочена 
експертиза в сферата на европейската интеграция. По образование е финансист, притежава също така образователно-
квалификационна степен „магистър“ по специалността „Международни отношения“ от СУ „ Св. Климент Охридски“. 
Надя Клисурска е народен представител в 44-то Народно събрание. Работила е в общинските администрации на Стрелча 
и Пазарджик. Два последователни мандата е била общински съветник в Пазарджик. От 2015 до април 2021 г. е част от 
адвокатската колегия в града. Завършила е право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и магистратура по специалност 
„Български език и история“ в ПУ „П. Хилендарски“. 
От постовете си на заместник-министър в МТСП са освободени Адриана Стоименова и Султанка Петрова. 
Министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров също ще има трима заместници. 
Всичките са лекари, като двама от тях са били и депутати от Обединените демократични сили. 
В екипа му влизат д-р Тома Томов, началник на COVID отделението в Александровска болница. 
Останалите двама са д-р Александър Златанов, който беше директор на две регионални здравни инспекции - София-
област и Перник и д-р Димитър Петров, бивш управител и подуправител на НЗОК. 
Четирима зам. мининистри ще има министърът на образованието и науката проф. Николай Денков. 
Мария Гайдарова ще отговаря за средното образование, проф. Генка Петрова- Ташкова за висшето. Проф. Нели 
Косева ще се занимава с ресор " Наука", а Евгения Пеева-Кирова с приобщаващото образование. 
Министърът на културата проф. Велислав Минеков ще има трима заместници. 
Това са известната пианистка и преподавател в музикалната академия проф. Борислава Танева, Весела Кондакова, 
изпълнителен директор на Българската музикална асоциация и историкът доц. Пламен Славов, който е бивш депутат от 
БСП. 
Външният министър Светлан Стоев ще има двама заместници. 
Единият е Калин Атанасов, който отговаряше в министерството на външните работи за последните три гласувания на 
изборите в чужбина. До април Атанасов беше главен секретар на МВнР, а след изборите стана посланик в Армения. 
Другият заместник-министър е Василий Такев, който беше ръководител на генералната дирекция "Двустранни 
отношения" в министерството. 
На длъжността заместник-министър на околната среда и водите са назначени Емилия Тончева, Петър Димитров и Валерия 
Калчева-Бочукова. 
Емилия Тончева има дългогодишна адвокатска практика. Притежава значителен опит в областта на екологичното право. 
Завършила е „Право“ в УНСС и „Екология и ООС“ в БФ на СУ „Св. Климент Охридски“. 
Петър Димитров притежава образователно-квалификационна степен „магистър-инженер“ по специалността 
„Хидромелиоративно строителство“ от УАСГ. От 2003 година до 2020 година е заемал различни длъжности в Басейнова 
Дирекция Дунавски район с център град Плевен, като последните пет години е неин директор. 
Валерия Калчева притежава значителен административен и управленски опит, работила е последователно в три 
министерства – МОСВ, МИЕ и МЗХ. От 2017 година досега е била член на Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ ЕАД. 
Магистър е по право от СУ „Св. Климент Охридски“. 
От длъжността заместник-министър на околната среда и водите е освободен Николай Кънчев. 
Земеделският министър проф. Христо Бозуков заяви, че засега няма назначени заместник-министри и другата седмица ще 
има готов екип. 
Правосъдният и регионалният министър засега не коментират кои заместник-министри ще са в екипа им. 
При много от министерствата новите политически кабинети все още не са качени на страниците им в интернет. 
 
√ ВАС отмени решението на КЗК за закупуването на ЧЕЗ от "Инерком България"  
Върховният административен съд (ВАС) отменя решение №805 от 19.07.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията 
(КЗК) и връща преписката на антимонополния орган за ново произнасяне при спазване задължителните указания на съда 
по тълкуване и прилагане на закона. Решението на КЗК беше във връзка със сделката за придобиване на активите на 
групата на ЧЕЗ България от "Инерком България". 
Върховните съдии приемат, че пазарният дял на обединената група на "Инерком" и ЧЕЗ не би бил достатъчен, за да 
обоснове евентуалното наличие на господстващо положение. 
Установява се, че общия пазарен дял на участниците през 2016 г. и 2017 г. след осъществяване на сделката - на база 
произведено количество електрическа енергия спрямо общо произведените количества от фотоволтаични централи и на 
база инсталирани мощности от фотоволтаични централи, би бил в нисък размер и това не би попречило на ефективната 
конкуренция на пазара. 
Според назначена и приета съдебно-икономическа експертиза делът на обединената група на база инсталирани мощности 
във фотоволтаични централи е 2,517 %. Този размер е много по-нисък от изискването на Методиката за общ пазарен дял 
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поне над 15% на предприятията-участници на съответния пазар. Като следва да се посочи, че според същата методика 
притеснителен общ пазарен дял на дружества - участници в концентрацията би могъл да бъде този, който надхвърля 40%. 
В случая дела на обединената група е много по-нисък дори от 15-те%, за които се приеме, че пазарният дял на 
предприятията-участници на съответния пазар не е притеснителен и концентрацията не би възпрепятствала съществено 
конкуренцията. 
Затова нотифицираната сделка не може да доведе до установяване или засилване на господстващо положение според 
условието на чл.26, ал.1 (изм.) от Закона за защита на конкуренцията. При този извод е безпредметно обсъждането на 
условията по чл.26, ал.2 (изм.) от ЗЗК, при наличието на които КЗК може да разреши концентрация дори и да има налице 
установяване или засилване на господстващо положение. 
Неправилен е изводът на КЗК, че въз основа на други обстоятелства с нотифицираната сделка са се създавали предпоставки 
до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. Върховните магистрати приемат, че 
КЗК неправилно е взела предвид като такова обстоятелство, че производителите на електрическа енергия от фотоволтаици 
имат съществено предимство пред останалите производители на електрическа енергия, тъй като формират по-ниска цена 
поради "нулевия" разход за производствен ресурс. 
КЗК неправилно е отчела като "друго обстоятелство" участието на групата на ЧЕЗ на вертикално свързаните пазари. А 
именно - на пазара на разпределение, пазара на снабдяване/доставка на електроенергия и пазара на търговията с 
електрическа енергия. 
За да се отрази съществено на тези пазари е необходимо обединената група да има силни позиции на засегнатия от 
концентрацията пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. 
Необходимо е засягането да е толкова съществено, че да промени конкуренцията на другите незасегнати пазари. 
А в случая участието на обединената група на засегнатия пазар на производство и доставка на едро на електрическа 
енергия от фотоволтаични централи, е толкова малко, че то не се отразява на самия засегнат пазар. Още по-малко то може 
да повлияе на другите три много по-големи и значими пазари. 
Противно на доводите на оспорващия, "ЧЕЗ Електро България" АД е и координатор на „специална балансираща група“ въз 
основа на решение №И1-Л-409-17 от 29.11.2013г. на КЕВР, с което лицензията му за дейността "доставка на електрическа 
енергия от доставчик от последна инстанция" е разширена с правата и задълженията на координатор на специална 
балансираща група. Но с обжалваното решение на КЗК няма анализ на тази дейност на "ЧЕЗ Електро България" АД – какъв 
пазарен дял има това дружество на този пазар, дали възможността за включването на предприятията от групата на 
"Инерком“ може да се отрази на този пазар, дали това може да има отражение и върху засегнатия пазар на производство 
и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи и най-важното – дали това засягане може да се 
отрази на конкуренцията. 
При липса на данни и анализ в тази насока не може да се приеме, че дейността на "ЧЕЗ Електро България" АД като 
координатор на „специална балансираща група“ е фактор, който води до установяване на господстващо положение на 
обединената група на засегнатия пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични 
централи, което значително би попречило на ефективната конкуренция на последния пазар. 
Поради тези причини, както и поради допуснати процесуални нарушения, решението на КЗК е незаконосъобразно. 
Решението по административно дело № 10391 от 2018 г. може да бъде обжалвано през петчленен състав на ВАС. 
 
√ Гърция отваря за туристи от днес, падат ограниченията за движение между областите  
Властите в Гърция обявиха отварянето на страната за туристи от днес – 14 май 2021 г., както и облекчаване на вътрешните 
ограничителни мерки срещу коронавируса, съобщават от Външното министерство. 
По информация на посолството ни в Атина от 14 май 2021 г. вечерният час в Гърция се намалява, като ще започва в 00:30 
ч., вместо в 23:00 ч. 
Системата с есемеси за напускане на дома се премахва, разрешава се отново движението от област в област. 
Също така от петък системата за пазаруване с "кликни и вземи" и "кликни и пазарувай" се отменя. Tърговията се връща 
към нормален режим на работа с един купувач на 25 квадратни метра. 
От 14 май 2021 г. тези, които искат да пътуват от и до островите (с изключение на островите Лефкада, Саламина и Евия) по 
море или по въздух, е необходимо при резервиране на билета си да притежават един от трите вида документа: 

1. сертификат за ваксинация (14 дни след втората доза); 
2. негативен резултат от PCR тест, извършен до 72 часа преди пътуването; 
3. негативен резултат от бърз тест, извършен до 24 часа преди пътуването. 

Контролът ще се извършва от авиокомпаниите и компаниите за фериботни билети. Всички местни и чуждестранни пътници 
на възраст над 5 години ще бъдат задължени да спазват тези условия. 
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството на Република България в 
Атина на следните телефони: 
+30 210 67 48 107; 
+30 210 67 48 105; 
+30 210 67 48 106, 
както и към генералното консулство на България в Солун на телефон: 
+30 2310 829 210 
и на дежурния телефон в извънработно време: 
+30 2310 869 510. 
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√ ЕК призова за ограничаване на пътуванията от Индия  
Европейската комисия призова държавите членки на ЕС да предприемат координирани действия за допълнително 
временно ограничаване на пътуванията от Индия, за да се ограничи разпространението на индийския вариант на 
коронавируса. 
Брюксел препоръчва максимално ограничаване на категориите пътуващи от Индия към Европа и строги условия за 
тестване и карантина за тези, които ще могат да пътуват по основателни причини. 
Еврокомисията предлага държавите членки да приложат така наречената "аварийна спирачка" за несъществени пътувания 
от Индия. На 3 май Комисията предложи създаването на "механизъм за аварийно спиране" за ограничаване на пътуванията 
към Европейския съюз в случай на внезапно влошаване на ситуацията в някоя държава. 
Ограниченията не трябва да засягат пътуващите по основателни причини, тези, които се нуждаят от международна закрила 
или пътуват по други хуманитарни причини. Гражданите на ЕС и дългосрочно пребиваващите, както и членовете на техните 
семейства, също ще могат да пътуват до Европа, но трябва да бъдат подлагани на строги тестове и карантина. 
 
БНР 
 
√ Служебният финансов министър представя екипа си  
Служебният министър на финансите Асен Василев ще представи екипа си. Вчера със заповед на премиера бяха назначени 
трима заместник министри - Ваня Стойнева, Виолета Лорер и Моника Димитрова-Бийчър. 
Още при първата си среща с медиите служебният министър Асен Василев обеща да представи екипа си на 
пресконференция, но едва ли на нея ще може да коментира пълната картина на състоянието на хазната. Вчера той поиска 
7 до 10 дни, за да направи това, след като стана ясно, че допълнителните 50 лева към пенсиите ще останат до края на 
мандата на служебния кабинет. 
„Що се отнася до мерките за бизнеса, там работим с министъра на икономиката, с министъра на туризма, за да видим по 
какъв начин не само към фирмите в пострадалите сектори, но като цяло към целия български бизнес да може да тръгне 
подкрепа за излизането от икономическата вече криза и също така да видим по какъв начин може да се помогне на 
самонаетите лица“, заяви Асен Василев и допълни: 
„Истината е, че, ако не заработи бизнесът, пари няма да има за нищо, ако заработи бизнесът, пари ще има за всичко“. 
Ваня Стойнева и Виолета Лорер вече имат опит като заместник-министри в биографията си в различни ведомства. Моника 
Димитрова-Бийчър също е заемала важни постове в Министерството на финансите и на вътрешните работи. 
 
√ Светлан Стоев: Запазването на евроатлантическите ценности и единството на НАТО е жизненоважно  
За България запазването на евроатлантическите ценности и единство на алианса е жизненоважно. Това каза служебният 
министър на външните работи Светлан Стоев по време на конференция за НАТО и бъдещото му развитие, организирана от 
Атлантическия клуб. Той отбеляза, че неотдавна е била подкрепена идеята за домакинство на морско координационно 
присъствие на НАТО в Черно море.   
„Свидетели сме на нарастващи конфронтации отвъд класическите постулати за военен конфликт. Именно поради това 
интегрирането на темата за устойчивостта в отбранителното планиране на НАТО и, съответно, на национално ниво е 
изключително важно за нас“. 
По време на конференцията служебният министър на отбраната Георги Панайотов посочи, в приветствието си, че няколко 
от основните  предизвикателства на НАТО са  свързани с Русия, с терористичната заплаха срещу общите атлантически 
ценности. В навечерието на срещата на върха на Алианса през юни, заместник генералният секретар на НАТО Мирча 
Джоана отново припомни, че Русия остава предизвикателство в Черноморския регион. 
„Като говорим за черноморския регион - основните предизвикателства са свързани с Русия. Нелегалното анексиране на 
Крим, изпращането на войски в Грузия смятаме за агресивно поведение. Сега Русия използва Крим, за да демонстрира 
сила в черноморския регион и дори извън – в района на Средиземно море и северна Африка. Трябва да бъдем нащрек. 
Особено предвид последното струпване на войски в региона“.  
 
√ МОСВ: Предпоставки за наводнения в събота по горните течения на Искър, Марица и Места  
Министерството на околната среда и водите предупреждава, че има предпоставки за наводнения в събота и през нощта 
срещу неделя във водосборите и по горните течения на реките Искър, Марица и Места.  
Във вечерните часове снощи и през следващите дни ще има повишения на нивата на реките в планинските части от 
Дунавския басейн и краткотрайни в Източнобеломорския басейн.  
Продължава контролираното изпускане на язовир "Студена", информират още от екоминистерството. 
 
√ Петър Чобанов: Актуализацията на бюджета през лятото е неизбежна 
Първо трябва да се установи финансовото състояние на държавата 
Интервю на Марта Младенова с Петър Чобанов 
„Актуализацията на бюджета през лятото е неизбежна, коментира в предаването "Преди всички" бившият финансов 
министър Петър Чобанов. 
"Актуализация е необходима, защото в бюджета е записан таван към дълга от 4,5 млрд. лв., а вече говорим за нужди от 
дълг в размер на над 6,5 млрд. лв., виждаме, че дефицитът е по-висок от този, който първоначално беше записан към 
доклада по бюджета, така че новият парламент ще трябва да направи актуализация", посочи пред БНР Чобанов. 

https://bnr.bg/horizont/post/101466995/dobavkata-ot-50-lv-kam-pensiite-shte-prodalji-pone-do-kraa-na-mandata-na-slujebnia-kabinet
https://bnr.bg/horizont/post/101466995/dobavkata-ot-50-lv-kam-pensiite-shte-prodalji-pone-do-kraa-na-mandata-na-slujebnia-kabinet
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По думите му дори през юли да не се стигне до сформирането на редовно правителство след предсрочния вот, служебният 
кабинет има право да внесе в парламента промени в основния финансов закон. 
„Като първа стъпка служебното правителство трябва да установи какво е точно състоянието на публичните финанси. Това 
дали бюджетът е на дефицит или има излишък, в момента не е важно да се коментира. Най-важното е с какви точно 
ресурси разполага правителството и дали има средства, които може да използва, ако това се наложи,  било то за 
продължаване на антикризисните мерки, било то за изплащане на новите избори, за изплащане на машините по старите 
избори“, коментира още Чобанов. 
„Трябва да се установи финансовото състояние на държавата, вижда се има ли резерви, може старото правителство да е 
било благородно и да е оставило такива. От там нататък пътят е ясен – то е преструктуриране на съществуващите разходи“, 
заяви още финансистът. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Има ли държавен орган, който контролира какво има в дезинфектантите  
Дезинфектантът за ръце, използван от изборните комисии и гласоподавателите на 4 април е със съдържание, което не 
отговаря на изписаното на етикета, и е довел до заблуда на потребителите. Това доказват химичните анализи, направени 
по поръчка на Българското национално радио и от фирмата производител във Велико Търново. Разследване на 
кореспондента на БНР Здравка Маслянкова показа, че няма държавен орган, който ефективно да контролира какво има в 
дезинфектантите.  
40 тона дезинфектанти за ръце на великотърновската компания „Хигиенно-медицинска индустрия“ бяха доставени на 
половин цена на Здравното министерство от сливенска фирма прекупвач за последните парламентарни избори.  
Химичен анализ от държавна лаборатория, възложен от БНР, доказа, че съдържанието на дезинфектанта, използван на 4 
април, не отговаря на изписаното на етикета. Липсва активното вещество хлорхексидин, количеството на етанола е по-
малко, установява се и недопустимото наличие на отровния алкохол метанол.  
Фирмата производител направи свое изследване, което даде аналогични резултати. „Подведени сме от доставчиците на 
суровини“, посочи Виктор Азманов, управител на ХМИ: 
„Ние потвърждаваме, че има допусната грешка, за която сме си направили доклади, протоколи от изпитвания, наказания, 
регрес към доставчика. Ние сме изтеглили всичко налично от пазара“. 
Игнат Арсенов, главен директор в дирекция „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите, заяви, че 
Комисията не може да се произнесе за нарушението със заблудата на потребителите с тези колосални количества 
дезинфектанти за изборите: 
„В конкретния случай  тези продукти не се предлагат на крайни потребители за продажба, и съответно за тях е отговорен 
да се произнесе Министерството на здравеопазването“.  
Няма нито един държавен орган, който да контролира какво има в дезинфектантите. От Регионалните здравни инспекции 
контролът е само по документи, но не и с изследвания, потвърди Йорданка Илиева от столичната РЗИ:  
„Не правим анализ на дезинфектанти. Нали трябва да имаме методи за тази работа“.  
Предстои служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров също да осигури дезинфектанти и лични 
предпазни средства за изборите на 11 юли. 
Цялото разследване можете да чуете в предаването „Хоризонт за вас“, което започва след новините в 12 часа.  
Първа част от разследването на кореспондента на БНР във Велико Търново Здравка Маслянкова можете да чуете и 
прочетете тук. 
 
√ Екскурзоводи настояват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  
200 души са се подписали в открито писмо до премиера и ресорни министри, както и до медиите и омбудсмана, от името 
на екскурзоводите в България. 
Те настояват за намиране на механизъм за отпускане на спешна безвъзмездна финансова помощ за екскурзоводите и 
планинските водачи за изминалите шест месеца, тъй като, заради коронавируса, беше забранена тяхната дейност. 
 
√ Ниски изкупни цени водят до унищожаването на масиви с маслодайна роза  
Поне 40% розовите градини у нас тази година ще останат необрани, а още през есента част от традиционните 
производители ще унищожат насажденията си, прогнозират от Асоциацията на розопроизводителите. 
Причините са ниските изкупни цени и липсата на пазари. 
Розоберът тази година ще започне по-късно и ще бъде съпътстван със сериозни проблеми, казва производителят Христо 
Николов. 
Преработвателите предлагат около 1,60 лв. за килограм изкупна цена, което е с лев по-малко от очакваното. 
Работници няма, пазари също. Ето защо част от розоварните въобще няма да отворят, а част от розопроизводителите 
просто ще зарежат розите по полето. 
„15 000 тона е производството на розов цвят миналата година. Аз мисля, че тази година ще паднем под 10 000 тона. Това 
означава унищожаване на много масиви с маслодайна роза през есента“, прогнозира Николов. 
 
√ Повече от 25 процента от гражданите на ЕС отказват да си поставят ваксина  
Повече от 25 процента от пълнолетните граждани на ЕС ще откажат да си поставят ваксина. Това показва социологическо 
проучване, съобщи Ройтерс. 
Най-силно е противопоставянето на ваксинацията в България. 

https://bnr.bg/post/101466772
https://bnr.bg/horizont/post/101454201/kak-baha-poharcheni-nad-2-mln-lv-za-protivoepidemichnite-merki-na-izborite
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Резултатите от изследването показват пряка връзка между колебанието за ваксините и времето, прекарано в следене на 
социалните медии. 
Особено когато това е единственият източник на информация за тези хора, изтъкват авторите на проучването от Юрофаунд. 
Сред населението, което не разчита само на социалните медии, а следи пресата, гледа телевизия и слуша радио, 
скептиците са едва 18 процента. 
Оказва се, че българите са тези, които най-много отхвърлят ваксините - 67 процента. За сравнение - в Ирландия този 
процент е едва 10. 
Проучването разкрива разделение изток - запад в Европа. С изключение на Франция и Австрия западните страни показват 
над 60 на сто намерение за поставяне на ваксини. Особено висок е процентът в скандинавските страни. При държавите от 
изток стойностите са доста по-ниски - от 59 на сто в Румъния до 33 процента в България. 
 
√ Представителството на ЕК у нас стартира кампания в подкрепа на ваксинирането 
БНР е медиен партньор на инициативата  
Представителството на Европейската комисия в България започва мащабна кампания за насърчаване на ваксинирането 
срещу Covid-19 „България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“. БНР е медиен партньор на 
инициативата. 
Целта е с положителни послания да се насърчи и информира онази част от българските граждани, които все още имат 
колебания относно ваксинирането, се казва в съобщение на представителството на ЕК.. 
„Сега, когато наличността на безопасни и ефикасни ваксини в ЕС е гарантирана, трябва да използваме момента 
максимално бързо да постигнем ваксиниране на поне 70% от възрастното население“, заяви Цветан Кюланов и. д. 
ръководител на представителството на Еврокомисията в България. 
„Поставянето на ваксина е лично и доброволно решение. Всеки от нас често се поддава на емоции и именно заради това 
отправяме емоционално послание към хората – да послушат сърцето си, но и да потърсят достоверна информация“, 
добави той. 
В рамките на кампанията ще се излъчват видеоклипове, послания за радиослушателите и други визуални комуникационни 
материали, благодарение на които се надяваме да ангажираме българите да научат повече за ваксините от лекарите и от 
медицинските експерти. 
Масовото разпространяване на дезинформация за коронавируса и ваксините често води до колебания и объркване. Ето 
защо е важно българите да се информират за своето здраве само от авторитетни източници.  
Затова Представителството на Европейската комисия в България събира на специална интернет страница основните факти 
относно ваксинирането срещу Covid-19. 
 
√ ХI Софийски фестивал на науката започва на 15 май  
Интервю на Валерия Николова с Любов Костова в предаването ''Хоризонт до обед'' 
ХI Софийски фестивал на науката ще се проведе на 15 и 16 май в "София Тех Парк" и ще събере на едно място над 100 
български и международни учени от 12 държави. Те ще покажат необятността и богатството на света на науката и как 
науката може да бъде открита във всичко, което ни заобикаля. 
"Ще търсим отговори на още много въпроси, например какви са вдъхновяващите разкази на жените в науката, къде е 
мястото и колко смели могат да бъдат жените в науката и колко много науката има нужда от жени", каза за БНР Любов 
Костова, директор на Британския съвет, организатор на фестивала. 
По думите ѝ през 2020 година науката е станала по-видима заради пандемията от коронавирус:  
"Нейната роля за опазване на здравето и обществата ни стана безкрайно осезаема и все повече се говори за това какво 
правят учените. Но все още недостатъчно знаем за науката, с която учените се занимават ежедневно, не само с наболелия 
проблем с пандемията, но и с всички други изследвания, които се правят в международен аспект и част от тези изследвания 
са и българските научни проучвания. Науката представлява един международен, глобален език. Учените се гордеят, че са 
хората, които стъпват върху раменете на своите гиганти, на своите предшественици и предават знанието напред за 
следващите след тях", допълни в предаването "Хоризонт до обед" Костова.  
На 17 и 18 май ще се състои фестивалната дигитална програма за ученици от цялата страна. 
ХI Софийски фестивал на науката ще търси отговори на следните въпроси: Има ли надежда за по-добро утре за планетата 
и всички нас? Какви са последствията от самотата и изолацията върху психичното ни здраве? Къде търсим извънземен 
живот? Как технологиите помагат в борбата с фалшивите новини? Кои вируси са в основата на едни от най-важните 
еволюционни стъпки в изграждането ни като вид? Какво е общото между климата, глетчерите, морските нива, 
найлоновите торби и разнообразието на видовете? Защо рециклирането е важно? Къде в Космоса е открита вода (и в течно 
състояние ли е тя)? Превръщат ли се жените учени във вдъхновение за други момичета и млади жени да преследват своите 
невъзможни мечти? 
Повече за програмата можете да научите на сайта на Британския съвет. 
Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Мицотакис: Подкрепяме Скопие за ЕС при спазване на условието за добросъседство  
Условието на Атина за процеса по присъединяване на Скопие към Европейския съюз е "отлични добросъседски 
отношения", подчерта вчера гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. 
Зоран Заев разговаря с гръцкия министър-председател в рамките на икономически форум в Атина. 

https://www.facebook.com/watch/?v=467160657884768
https://ec.europa.eu/bulgaria/events/vaccination-campaign_bg
https://bnr.bg/post/101466884/hi-sofiiski-festival-na-naukata-zapochva-na-15-mai
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"Гърция подкрепя присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз при стриктно спазване на 
условието за добросъседство", заяви на срещата гръцкият премиер Мицотакис. Според коментари в медиите на 
политически анализатори, "Атина очаква решение на спора Скопие-София без да се намесва в него". 
Гърция настоява и за стриктно спазване на Преспанското споразумение между двете страни. 
Двамата премиери обсъдиха и сътрудничество в областта на инвестициите, туризма и търговията. 
Премиерът на Република Северна Македония е в Атина за участие в Делфийския икономически форум. 
Заместник-министърът на външните работи на Гърция Варвициотис заяви вчера, че Атина приема като "катастрофално за 
стабилността в региона"  разделянето на Скопие и Тирана по пътя към приемането им в Евросъюза. 
Европейското бъдеще на Скопие беше тема и на срещата вчера на гръцкия първи дипломат Никос Дендиас с вицепремиера 
на правителството на Република Македония Никола Димитров, но не последваха изявления след разговора. 
 
√ Съветът за сигурност на ООН ще заседава в неделя за насилието между палестинци и израелци  
Съветът за сигурност на ООН ще проведе виртуално заседание в неделя по въпроса с увеличаващото се насилие между 
Израел и палестинците, обявиха дипломати, цитирани от Франс прес. Първоначално заседание беше планирано за днес, 
но Съединените щати настояха то да бъде отложено за следващата седмица, за да има повече време за дипломатически 
усилия. Източници на Франс прес обаче посочват, че Вашингтон все пак се е съгласил с поискана от Тунис, Норвегия и Китай 
среща на Съвета за сигурност в неделя. 
Съединените щати са ключов съюзник на Израел и защитиха офанзивата на еврейската държава в отговор на ракетния 
обстрел от групировката "Хамас", която контролира Ивицата Газа. Администрацията на американския президент Джо 
Байдън обаче също изрази загриженост за цивилните жертви в конфликта.  
Загиналите в Газа са над 100 души, а в Израел - 7 души, припомня Франс прес. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ 75,9 млн. евро за България за справяне със социалното и икономическото въздействие на кризата с коронавируса  
Европейската комисия одобри изменението на три оперативни програми (ОП) по REACT-EU, за да се предоставят 75,9 млн. 
евро на България и 57,5 млн. евро на Швеция за справяне с последиците от пандемията. 
Комисарят отговарящ за работните места и социалните права Никола Шмит заяви: „Коронавирусът постави на изпитание 
нашата социална структура и засегна найсилно най-уязвимите хора. ЕС демонстрира солидарност, като подкрепя 
предоставянето на помощ в тези трудни времена и насърчава социалното приобщаване." 
Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Одобрените днес решения са резултат от 
добри политически мерки. Те ще осигурят така необходимите инвестиционни ресурси за преминаването към екологично 
и цифрово възстановяване след кризата с коронавируса.“ 
Българската програма за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) ще получи допълнително 
19,9 милиона евро през 2021 г. за осигуряване на топла храна ежедневно на 50 000 души от уязвими групи, живеещи в 
бедност. Това е първото изменение на оперативна програма по ФЕПНЛ в рамките на REACT-EU. 
Освен това българската програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския 
социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), ще бъде допълнена с 56 млн. евро в подкрепа 
на дистанционното обучение. Най-малко 10 % от учениците и учителите ще получат лаптопи или таблети, а 30 % от 
учителите ще преминат обучение по онлайн преподаване. 
REACT-EU е част от NextGenerationEU и предоставя 50,5 милиарда евро допълнително финансиране през 2021 г. и 2022 г. 
за програми по ЕФРР, ЕСФ и ФЕПНЛ. 
 
√ Все по-голяма част от обществото осъзнава значението на дигитализацията на финансовия сектор 
Пандемията ускори навлизането на нови банкови и небанкови технологични решения, смятат експертите в 
дискусията „Банки и финанси“ 
Все по-голяма част от обществото осъзнава значението на дигитализацията на финансовия сектор 
Пандемията ускори навлизането на нови банкови и небанкови технологични решения, смятат експертите в дискусията 
„Банки и финанси“ 
Дигитализацията и технологичните решения в банковия и във финансовия сектор са непрестанен процес, който става 
разбираем за все по-голяма част от населението. Около това мнение се обединиха участниците по време на първото 
издание на дигиталното събитие „Банки и финанси“, организирана от Investor Media Group. 
Според Виктор Стоянов, директор Дистанционни услуги и дигитални канали, УниКредит Булбанк, дистанционното 
получаване на необходимата информация и използването на банкови услуги онлайн към момента са и ще продължат да 
бъдат предпочитани от клиентите. 
 „Хората успяха да осъзнаят, макар и под външен фактор, че това е доста по-сигурният начин на банкиране“, посочи 
той. 
Николай Лазаров, началник управление “Продажби Индивидуални клиенти“, Пощенска банка сподели наблюденията 
си, че в самото начало на пандемията от COVID-19, в периода, в който все още съществуваха много неясноти, за кратко 
настъпва видимо преместване на клиентското търсене и интерес към обслужване и осъществяване на покупки в онлайн 
каналите. „Тогава банките, които бяха инвестирали в такъв тип технологии, се възползваха, защото имаха готови 
решения“, посочи той. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=bg
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_bg
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Зад мнението му, че демографията играе голяма роля в дигитализацията като цяло, застана и Гeopги Poбeв, регионален 
търговски директор за Европа и Централна Азия, Софтуер Груп. 
„Банката не е магазин и не е мол, в който човек отива, за да разгледа. В банките се отива, за да се свърши нещо 
конкретно“, заяви той. Според него в следствие на дигитализацията днес предлагането и мотивацията на даден клиент да 
направи избор на банкова услуга или продукт е препоръчително да представлява цялостно дигитално изживяване. 
„Физическото отношение вече е въпрос на генерация и въпрос на поколение. Имаме поколения, които много трудно ще 
мотивираме да използват съвременни технологии и дигитални инструменти. Има хора, които винаги ще бъдат 
скептични от гледна точка на своята сигурност. Има обаче и млади хора, за които това е единственият канал. Те 
нямат разбирането и времето да посетят банков клон“, обясни по време на първото издание на „Банки и финанси“ 
Георги Робев.  
„В крайна сметка те са бъдещето. Те са поколението, което утре ще работи, което утре ще взема ипотечни 
кредити, което ще депозира своите финанси и своите пари в съответните банкови институции“, допълни той. 
И въпреки че поколения да имат различни възгледи и разбирания, в последните години се наблюдава промяна в 
предпочитанията като възможностите за дистанционно информиране и извършване на банкови услуги постепенно 
изместват желанието на клиентите да посетят банков клон и да осъществят контакт „лице в лице“, смятат експертите. 
Според Георги Георгиев, Software Development Manager, Smart IT, част от MFG, до преди няколко години клиентите 
основно разчитат на живия контакт по две причини: „Едната е, че по принцип доверието в дигиталните инструменти 
не е много засилено и е много силна субективна преценка за взимане на решения за даден клиент, особено в рисковите 
групи. Другата причина е, че ние винаги сме се стремели да бъдем финансови консултанти на нашите клиенти, за да 
взимат безопасни и правилни решения за техния финансов живот“. 
По време на дискусията участниците споделиха и своите лични впечатления, свързани с  последните тенденции в областта 
на финансовите услуги, дигитализацията и иновациите при обслужването на клиенти. Георги Робев изрази мнението си, 
че интересна и любопитна за проследяване на развитието ѝ тенденция е стремежът на  финансовия сектор все по-усилено 
да запознава, адаптира и включва към технологичните и иновативни решения населението, което няма достъп до банкови 
услуги. 
„За мен това е интересно предизвикателство пред банките да увеличат своето присъствие и това е може би 
моделът, по който те ще достигнат до нови потребители и ще ги привлекат към банковата система“, отбеляза той. 
Запис на дискусията може да гледате в ефира на Bloomberg TV Bulgaria на 15 и 22 май, в 18:30 часа. 
На 19 май от 14:15 часа ще се излъчи и второто издание на дигиталното събитие „Банки и финанси“. Повече информация 
за програмата и участниците в него може да откриете тук: https://investormediapro.bg/event/banks/?post_type=event. 
 
√ Страните от Централна Европа няма да решат проблемите си с Русия чрез изгонването на дипломати 
Руското влияние в обществото в региона е много по-силно, отколкото се смята, сочи анализ 
За Чехия времената са бурни. Страната изглеждаше готова да купи руската ваксина срещу коронавирус "Спутник V" 
миналия месец, но междувременно избухна най-големият скандал, свързан с Москва, от падането на комунизма насам и 
това спря сделката, пише Investor. 
Сега се появяват страхове относно степента на руско влияние в чешкото общество по различни въпроси – от ваксини до 
чуждестранни инвестиции, пише онлайн изданието EUObserver.com. 
На 17 април чешкият премиер Андрей Бабиш свика извънредна пресконференция, за да обяви, че „недвусмислени 
доказателства“ свързват руските тайни агенти с експлозията в склад за оръжие край моравското село Врбетице през 2014 
г. Двама работници тогава загинаха на място. 
Нападението се приписва на оперативния отдел ГРУ, който се смята за отговорен за отравянето на бившия двоен агент 
Сергей Скрипал във Великобритания през 2018 г. 
Изгонването на дипломати, за които се знае, че са свързани с чуждестранното разузнаване, изглежда потвърди 
дългогодишните опасения, че руското посолство е действало като център за руски тайни операции. Смята се, че и други 
страни в региона са изправени пред подобни проблеми. 
Според изследователя от Чешката асоциация за международни отношения Павел Хавличек "руското посолство в Прага е 
прекалено голямо - но и други в Централна Европа. Доказателствата за руската скрита дейност тук трябва да бъдат сигнал 
за събуждане за целия регион“. 
Целия анализ може да прочетете в Investor.bg. 
 
√ Инвеститори изгубиха 1 млрд. евро след измама в имотния сектор 
Германия разследва German Property Group за възможна схема на Понци 
Историята е колкото впечатляваща, толкова и драматична - роден в Германия син на офицер от британската армия 
твърдеше, че ще преобразува стари манастири, исторически военни обекти и замъци в блестящи апартаменти, пише 
Bloomberg. 
Потенциалните инвеститори трябваше да получат двуцифрена възвръщаемост в рамките на две до пет години, а 
репутацията на Германия като сигурно място за бизнес трябваше да предостави допълнителни гаранции. 
Реалността обаче се оказа много различна. 
Днес инвеститорите във Великобритания се изправят пред загуби за над 418 милиона долара, в Южна Корея - за 436 
милиона долара. Към тях се прибавят и инвеститори в Сингапур, Ирландия и множество места по света, което прави 
загубите, според най-оптимистичните изчисления, в размер на над един милиард долара. 

https://investormediapro.bg/event/banks/?post_type=event
https://www.investor.bg/
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След като започва дейност през 2008 г., компанията за недвижими имоти в центъра на скандала банкрутира през миналата 
година. Инвеститорите сега се питат дали нещо от нея - от обещанията за ранна възвръщаемост до лъскавите разработки, 
показвани в рекламните материали, е било реално. 
През март германските прокурори нахлуха в дома на основателя на компанията Чарлз Сметърст и в офисите на свързаните 
с нея дружества - част от продължаващо наказателно разследване в обвинения за измама на фона на съмнения, че 
бизнесът е представлявал схема на Понци. Властите в Южна Корея, Сингапур и Великобритания също започнаха 
разследвания. 
За момента обвинения не са повдигнати. Чрез адвоката си Сметърст заяви, че си сътрудничи с разследването и отказа да 
коментира конкретни въпроси или твърдения. 
Предложението на Сметърст и неговата German Property Group — преди известна като Dolphin Trust — е свързано с 
нарастващия интерес към трансгранични и алтернативни активи. Възможността за провеждане на разговори в Zoom и 
онлайн платформите за търговия ерозираха традиционните географски ограничения за индивидуалните инвеститори, 
създавайки нови инструменти за диверсификация и генериране на по-висока възвръщаемост. 
На фона на понижението на лихвените проценти инвеститорите започнаха да насочват все повече средства към активи 
като недвижимите имоти. Онлайн и чрез посредници German Property Group беше определяна като сигурна опция, сочат 
маркетингови материали, видени от Bloomberg. Инвеститорите са получавали детайлна финансова информация, която 
понякога е включвала специфични за проекта прогнозирани парични потоци. 
Средствата са били генерирани под формата на споразумения за заем. Фондът обаче работи в сляпо за регулаторите място. 
Фокусът му върху дълга в Германия означава, че той е следен от местния финансов регулатор BaFin, който не контролира 
всичките му дейности, твърдят запознати източници. 
Тъй като клиентите  са предимно от чужбина, това означава, че групите за защита на инвеститори в рамките на страната 
също не са обърнали  внимание. Чуждестранните власти не са имали юрисдикции над компанията. В повечето страни 
кредитните бележки не са регулирани продукти въпреки нарастващия брой дребни инвеститори, които навлизат на пазара. 
Първоначално всичко тръгва добре. През 2018 г. обаче инвеститори от Европа и Сингапур съобщават за проблеми при 
получаването на плащанията си и обещаното връщане на лихвите. В Сингапур през август същата година Сметърст обещава 
да поправи нещата според писма, видени от Bloomberg. Почти година по-късно GPG изпраща на инвеститорите в страната 
преструктуриран план на плащанията. Никой от инвеститорите, с които Bloomberg разговаря, не е получил нищо от тях. 
По времето, когато GPG подава молба за несъстоятелност в Бремен, Германия - през юли 2020 г., компанията е в хаос. 
Назначеният от съда ликвидатор наема EY Germany за извършването на първоначалната оценка на дружеството. Според 
копие на доклада, видяно от Bloomberg, EY открива, че GPG обхваща над 200 отделни компании от Германия до 
Каймановите острови и Сингапур, вплетени в сложна мрежа от взаимоотношения. 
Агентите, които представят инвеститори на компанията, получават комисионни от над 15%. Компанията е прехвърлила 
милиони евро като заеми или директни плащания на представители на семейството на Сметърст. 
Проблемите на GPG започват преди пандемията и германските прокурори отбелязват, че Covid-19 не е повлиял на 
плановете на компанията. 
В Южна Корея инвеститорите, закупили продукти чрез регулирани финансови дружества, включително Shinhan, Hana, NH 
Investment & Securities и Woori Bank, в крайна сметка могат да си върнат част от загубите. Shinhan и Hana предлагат на 
клиентите временни плащания в размер на 50% от главницата, докато чакат да установят дали ще си възстановят пари от 
германските дела за несъстоятелност. И двете дружества заявиха, че са поели ангажимент да защитават клиентите си. 
NH Investment е отказала коментар пред Bloomberg. Woori Bank посочва, че работи, за да защити интересите на клиентите 
си. 
В Сингапур инвеститорите на дребно са могли да залагат на компанията чрез Shenton Holdings и Shenton Wealth Holdings. 
Shenton Wealth вече работи, а Shenton Holdings не отговаря на обаждания и имейли за коментар. 
Подобно на ситуацията в Сингапур, британските и ирландските инвеститори, които са вложили парите си чрез 
нерегламентирани фирми, не са обхванати от официални схеми за компенсации. Въпреки че те настояват регулаторът да 
разследва как парите, получени от посредници, са си проправили път в основния финансов сектор, за мнозина най-добрият 
шанс да получат обратно  средствата си зависи от германския процес по несъстоятелност. 
 
√ Данните за инфлацията в САЩ повлияха на европейските борси 
Секторът се представи най-слабо в Европа 
Европейските борси завършиха сесията в четвъртък разнопосочно, а пазарите в цял свят са под влиянието на новите данни 
за инфлацията в САЩ, предава CNBC, цитирано от investor.bg. 
Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи сесията със спад от 0,2%, като леко компенсира загубите в сравнение с по-
ранната търговия. Суровинният сектор се представи най-зле, като записа спад от 3%, а книжата на компаниите от сектора 
на комуналните услуги се представиха най-добре с ръст от 0,8%. 
Лондонският бенчмарк FTSE 100 се понижи с 0,59% до ниво от 6963,33 пункта. Френският CAC 40 е нагоре с 0,14% до 
равнище от 6288,33 пункта. Германският DAX прибави 0,33% към стойността си и приключи деня на ниво от 15 199,68 
пункта. 
Европейските пазари последваха негативната тенденция в Азиатско-Тихоокеанския регион и САЩ в сряда, след като 
нови данни за инфлацията отвъд Океана за април показаха по-голям от очакванията натиск върху цените. 
Американското министерство на труда съобщи, че цените, които американските потребители плащат за стоки и услуги, са 
се ускорили с най-бързия си темп от 2008 г. през април, а индексът на потребителските цени е скочил с 4,2% спрямо година 
по-рано. 
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Това предизвика опасения, че Федералният резерв може да повиши лихвите по-скоро. 
Преди време Фед съобщи, че растящите цени са временно явление и, че ще толерира инфлация над целта от 2%. 
Американската централна банка съобщи, че ще обмисли какъв диапазон на инфлацията е приемлив. 
Има опасения, че тя може да се нажежи твърде много и че Фед ще бъде принуден да повиши лихвите и да продължи да 
ги вдига, което ще се отрази негативно на акциите. 
В четвъртък отчетите си за първото тримесечие представиха Burberry, BT Group и Telefonica. 
Burberry върна изплащането на дивидент и съобщи, че възстановяването й от кризата се е ускорило, като приходите от 
продажби и печалбата са намалели спрямо същия период на миналата година, но са надминали средните прогнози на 
анализаторите. Но цената на акциите на британския луксозен бранд се понижи с 4%. 
Още по темата четете в investor.bg. 
 
√ Русия иска да се приключи реализацията на "Северен поток 2" преди изборите в Германия 
Скоростта, с която се извършва строителството, обаче е разочароваща  
Изборите в Германия могат съществено да променят перспективите пред газопровода "Северен поток 2", пише РИА 
Новости. Страстите около проекта не стихват - Държавният департамент на САЩ натиска за санкции срещу Европа. 
Вероятно след изборите в Германия Зелените ще имат по-силни позиции в Бундестага, а те не подкрепят проекта, посочва 
агенцията, пише Investor.bg. 
Лоялната към руската тръба Ангела Меркел ще напусне поста си през септември и не е ясно кой ще я замести, пише още 
РИА Новости. 
Газопроводът трябва да бъде завършен до 26 септември, коментира и посланикът на Русия в Германия Сергей Нечаев.  
"Сега стои въпросът искаме ли да погребем 10 млрд. евро на дъното на морето", коментира той и допълва, че остават още 
само 100 километра до реализацията на плановете. 
Руският посланик посочва още, че на 3 май неправителствената организация NABU е подала иск в съда в Хамбург с искане 
за прекратяване не работата по "Северен поток 2". Еколозите са на мнение, че проектът ще има негативен ефект върху 
биоразнообразието в Балтийско море. 
В Европа мненията отдавна са разделени за газопровода, отбелязва още РИА Новости. Но Германия досега силно подкрепя 
проекта, допълва ТАСС. 
Цялата статия може да прочетете в Investor.bg. 
 
√ Южна Корея обяви 450-милиарден план за изграждане на най-голямата световна база за чипове 
Samsung Electronics и SK Hynix ще насочат повече от 510 трилиона вона инвестиции в полупроводникови изследвания и 
производство през годините до 2030 г. 
Южна Корея разкри амбициозни планове за инвестиране на около 450 млрд. долара в изграждане на най-голямата 
световна база за производство на чипове през следващото десетилетие, присъединявайки се към Китай и САЩ в глобална 
надпревара за доминация върху ключовата технология, предава Bloomberg. 
Samsung Electronics и SK Hynix ще насочат повече от 510 трилиона вона инвестиции в полупроводникови изследвания и 
производство през годините до 2030 г. съгласно национален план, разработен от администрацията на президента Мун 
Дже-Ин. Те ще бъдат сред 153 компании, подхранващи десетилетното усилие, целящо да защити най-важната 
икономическа индустрия в страната. Мун беше уведомен днес от ръководителите на компаниите в инициативата по време 
на посещение в най-модерната фабрика за полупроводници в страната – тази на Samsung южно от Сеул. 
Samsung ще увеличи разходите си с 30% до 151 млрд. долара до 2030 г., докато Hynix се ангажира с 97 млрд. долара 
инвестиции за разширяване на съществуващите съоръжения в допълнение към плана си на стойност от 106 млрд. долара 
за изграждане на четири нови завода в Йонгин, заяви съизпълнителният директор на компанията Парк Юнг-Хо. 
„Основните световни конкуренти продължават с големи инвестиции, за да бъдат първите, които да поемат бъдещия 
пазар“, каза Мун в речта си. „Нашите компании също поемат рискове, но и предприемат иновации, и са завършили 
подготовката за тези размирни времена“, добави южнокорейският президент. 
Усилията идват в момент, когато САЩ, Китай и Европейският съюз се стремят да подобрят своите полупроводникови 
способности, след като глобалният недостиг на чипове разкри зависимостта от шепа азиатски производители и 
преустанови усилията за възстановяване от белезите на пандемията. 
Недостигът сега се разпространява от автомобили към смартфони и дисплеи, издигайки полупроводниците в дневния ред 
на правителствата от Вашингтон до Брюксел и Пекин. 
Заложена е технология, фундаментална за новаторския напредък от изкуствен интелект до автономни превозни средства 
и свързани домове. Южна Корея, съюзник по сигурността на САЩ и основен износител за Китай, върви по тънък лед между 
двете нации, докато укрепва собствената си производствена мощ. 
Полупроводниците представляват най-големия дял от износа на Южна Корея, като той ще се удвои до 200 млрд. долара 
до 2030 г., съобщи Министерството на търговията, промишлеността и енергетиката. 
Сравнявайки полупроводниците с ориз - световен хранителен продукт - южнокорейското ведомство ги нарече 
„стратегически оръжия“ в надпревара за технология от следващо поколение, засилваща се не само сред фирмите, но и 
сред нациите. 
Правителството се стреми да изгради „K-полупроводников пояс“, който да се простира на десетки километри южно от Сеул 
и обединява дизайнери на чипове, производители и доставчици, гласи информация на министерството. 
 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/dannite-za-inflaciiata-v-sasht-natejaha-na-evropeiskite-borsi-327774/
https://www.investor.bg/
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Южна Корея царува в сектора на мемори чиповете, но изостава при логическите. Графика: Bloomberg 

 
Samsung и Hynix произвеждат по-голямата част от световните мемори чипове, основни полупроводници, които имат 
задачата да съхраняват информация на всички устройства. Но една област, в която Южна Корея изостава, е способността 
да произвежда усъвършенствани логически чипове, които да се справят със сложни изчисления като ИИ и обработка на 
данни - сектор, доминиран от Taiwan Semiconductor Manufacturing, която изгражда процесорите за iPhone на Apple. 
Samsung се стреми да се конкурира по-агресивно в тази област, осигурявайки си част от бизнеса с графични карти на Nvidia 
и преследвайки по-голям дял в мобилните чипове на Qualcomm. Hynix също обяви амбиции да влезе в сектора на 
логически чипове. 
Корейското правителство ще стимулира вътрешната си индустрия с данъчни облекчения, по-ниски лихвени проценти, 
облекчени регулации и засилена инфраструктура, надявайки се производителите на чипове да компенсират изоставането 
от световните лидери, заяви министерството. Правителството също така ще осигури адекватно водоснабдяване за 
следващите 10 години в целевия регион и ще засили захранването, което е от съществено значение за модерните фабрики 
за производство на чипове. 
 

 
Полупроводниците отговарят за най-големия дял от южнокорейския износ. Графика: Bloomberg 

 
Проектът на Корея отразява усилията, предприети по целия свят. Президентът Джо Байдън иска да насочи 50 милиарда 
долара за научни изследвания и производство на полупроводници в САЩ, част от общата амбиция за защита на веригите 
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за доставка на Америка. А Китай е разпределил стотици милиарди долари за развитие на собствената си индустрия за 
производство на чипове, предпазлив от зависимостта си от вноса на западнопроектирани чипове. 
Южна Корея също има за цел да привлече допълнителни чуждестранни инвестиции в модерни технологии. 
Нидерландският производител на полупроводниково оборудване ASML Holdings сигнализира, че възнамерява да похарчи 
240 милиарда вона за изграждане на учебен център в Хвасон-си, докато базираната в Калифорния Lam Research планира 
да удвои капацитета си в страната, съобщи министерството. 
„Южна Корея по същество приканва световните доставчици да дойдат и да работят със собствените й производители на 
чипове, за да може да се изгради екосистема на местно ниво, вместо да се премества в САЩ илу другаде“, коментира Ким 
Ян Паен, полупроводников анализатор в Korea Institute for Industrial Economics and Trade. „Разширяването на инвестициите 
си към леярни и логически чипове също гарантира, че имаме на какво да се опрем, ако нещо се обърка с индустрията с 
мемори чиповете, в която Южна Корея доминира“, посочи още Паен 
Що се отнася до директния принос, страната иска да помогне за обучението на 36 000 експерти по чипове между 2022 и 
2031 г., да допринесе 1,5 трилиона вона за научни изследвания и разработки на чипове, като ще започне да обсъжда 
законодателство, съобразено с помощта на полупроводниковата индустрия. 
 
Мениджър 
 
√ BAPRA Bright Awards отличи най-добрите ПР агенции и комуникационни проекти  
Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) връчи 11-тите годишни награди BAPRA Bright Awards на официална 
церемония под надслов „Енергия за промяна“. В конкурса се състезаваха кампании и проекти, реализирани през 
последните две години (2019 – 2020 г.). Събитието се състоя в столичния клуб Театро и беше излъчвано онлайн във 
Facebook на BAPRA Bright Awards.  
В тазгодишното издание на конкурса кандидатстваха 141 проекта, а в категория „Агенция на годината“ се бориха 7 
претендента. Подадени ентрита имаше във всички категории, с изключение на „Политическа кампания“.  
Престижният приз „Агенция на годината“, журито присъди на All Channels Communication Group. Второто място е за M3 
Communications Group, а бронзът взе United Partners.  
Победителят в специалната категория „Кампания на годината“ е PR Play за проекта „Заедно за повече здраве“. Втората 
награда бе връчена за кампанията „Catfluencer.bg – първата академия за котки инфлуенсъри в Инстаграм“, All Channels 
Communication Group. Третото място си поделиха кампаниите „Старт 5G България“ (D:istinkt) и „National Geographic Bulgaria 
- Planet or Plastic?“ (All Channels Communication Group).  
Победителите бяха определени от 34 международни PR и комуникационни експерти от световна величина. Председател 
на журито беше Нитин Мантри – президент на The International Communications Consultancy Organisation. 
Мантри се включи онлайн в церемонията и поздрави всички участници в конкурса с думите: „Това е първият път, в който 
съм жури в BAPRA Bright Awards и съм впечатлен от високия стандарт на работа на претендентите в конкурса. Искам много 
да благодаря и да поздравя цялата комуникационна индустрия за прекрасния начин, по който са се справяли. Въпреки 
трудностите, ние сме станали малко по-добри хора. Всички станахме посплотени като индустрия и намерихме нови 
източници на решимост. Заедно ще продължим да работим за едно още по-обещаващо бъдеще“.  
„Всички тази вечер сте победители! Поздравявам ви за вашият професионализъм, лидерство, приятелство и човещина, без 
които никой в тези тежки условия не би могъл да стигне до тук. За мен е чест да съм ваш председател и приятел“, каза 
Камелия Димитрова, председател на БАПРА за 2021 – 2022 при откриването на церемонията по награждаването.  
Представяме ви всички отличени компании и проекти:  
Комуникации към крайни потребители: 
1-во място: Ракия от плодовете на дипломацията, proof. 
2-ро място: #събудисеслед6, proof. 
3-то място: Catfluencer.bg – първата академия за котки инфлуенсъри в Инстаграм, All Channels Communication Group  
Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт): 
1-во място: National Geographic Bulgaria - Planet or Plastic?, All Channels Communication Group 
2-ро място: Премини през трудностите, премини онлайн, proof. 
3-то място: Заедно напред, BBDO Group/ Proximity Sofia  
Специално събитие или лансиране: 
1-во място: Европейската комисия и точната ескейп стая за теб, M3 Communications Group, Inc. 
2-ро място: SHELL – форум „Бъдещето на мобилността“, M3 Communications Group, Inc. 
3-то място: Онлайн среща на върха на комуникационния форум в Давос, M3 Communications Group, Inc. 
3-то място: Портрети от фон дьо тен, proof.  
Кампания за корпоративна социална отговорност: 
1-во място: Избери любовта, не омразата, proof. 
2-ро място: Нестле за живей активно!, APRA Porter Novelli BCG 
3-то място: "Национална финансиада" 2020 на Банка ДСК, MSL Publicis Groupe Bulgaria  
Комуникации в публичния сектор: 
1-во място: GIVE 2 GROW, United Partners 
2-ро място: Европейска комисия – #ИмашПраво, M3 Communications Group, Inc. 
3-то място: Да преподаваш е яко, PR Point 
Инфлуенсър маркетинг кампания: 
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1-во място: Catfluencer.bg – първата академия за котки инфлуенсъри в Инстаграм, All Channels Communication Group 
2-ро място: Портрети от фон дьо тен, proof. 
3-то място: Дигитални скаути, d:istinkt 
3-то място: Philips OneBlade Gaming Challenge, All Channels Communication Group 
Кампания за работодателска марка: 
1-во място: Paysafe 360 виртуален Java лов: Завръщането на изгубения Bit, United Partners 
1-во място: Accenture България: Равни в работата, заедно в успеха, Paragraph 42 
2-ро място: върни се в България, добра оферта е, proof. 
3-то място: Paysafe loves tech, United Partners 
3-то място: Kaufland "Разчитайте на нас" кампания за работодателска марка, MSL Publicis Groupe Bulgaria 
Вътрешни комуникации: 
1-во място: Кампания за вътрешни комуникации на Аурубис България, AMI Communications 
2-ро място: Свързаност, която оставя следа: Човешкото лице на корпоративните ценности, Interimage 
3-то място: Gilat – Пространство за иновативни идеи, M3 Communications Group, Inc. 
Кризисни комуникации: 
1-во място: Локхийд Мартин за изтребители F-16 Блок 70, AMI Communications 
2-ро място: Старт 5G България, d:istinkt 
3-то място: Концесионера на Летище София, AMI Communications 
Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел: 
1-во място: Как въведохме Digital Office и останахме заедно?, Eurobank Bulgaria AD (Postbank) 
2-ро място: Дни на подкрепа 2020, TELUS 
3-то място: #YouthEmpowered (GoesDigital), Coca-Cola HBC Bulgaria. 
Награда за ПР иновации: 
1-во място: Spirit Трансформации - COOL библиотеки, HubAhead 
2-ро място: премини през трудностите, премини онлайн, proof. 
3-то място: IKEA: Балкон Артист, Paragraph 42. 
 
√ Спестяванията на милионерите в България се увеличиха с 800 млн. лв. за 1 година  
Банковите депозити в България на стойност над 1 млн. лв., които са собственост на физически лица, са се увеличили с 800 
млн. лв. през последните 12 месеца. Увеличението представлява 35% на годишна база до общо 3,2  млрд. лв. 
Това показват отчетните данни на БНБ към края на третото тримесечие на 2021 г. За сравнение към края на март месец 
2020 г. увеличението на спестяванията от този размер се увеличиха едва с 0,4%. 
Значително увеличение има и при депозитите, които са на стойност между 200 000 лв. и 500 000 лв. – те се повишават с 
цели 23% през последните 12 месеца до близо 4 млрд.  лв. 
Като цяло спестяванията на домакинствата в банковата система през последните 12 месеца регистрират значително 
увеличение. Те нарастват с цели 12% на годишна база до 62,8 млрд. лв. 
Това е необичайно голямо нарастване на сумата на депозитите на домакинствата, особено като се има предвид, че лихвите 
по тези банкови продукти са много ниски. През последните години растежът на спестяванията варираше между 6-8% на 
годишна база. 
Това обаче важи единствено за депозитите с голяма стойност – над 2500 лв. 
Депозитите на стойност до 2500 лв. отбелязват спад. Тяхната обща сума е била 2,6 млрд. лв. към края на март 2021 г. Това 
е с 4% по-малко в сравнение с година по-рано. Едното възможно обяснение е, че по депозити са постъпили повече средства 
и те са преминали в категорията на депозитите на стойност между 2500 лв. и 5000 лв., която нараства с 3,5% на годишна 
база. Другото обаче е, че собствениците на въпросните депозити до 2500 лв. са ползвали част от спестяванията си по време 
на пандемията.   
Тази тенденция е особено отчетлива и при депозитите на фирмите. Сумата по малките фирмени депозити до 2500 лв. се е 
понижила през последните 12 месеца с 2% до 1,5 млрд. лв. 
В същото време сумата на всички бизнес депозити с над 1 млн. лв. в тях расте с 1,8 млрд. лв. до 15,8 млрд. лв. 
 
√ Пандемията замрази търсенето на висш мениджмънт у нас  
Пандемията от COVID-19 доведе до по-слабо търсене на мениджъри на високи позиции в почти всички сектори у нас е 
едно. Изключение правят единствено IT и аутсорсинг индустрията, където броят на отворените управленски позиции 
остава голям. Такива са наблюденията на една от водещите агенция за подбор на персонал HRS България. От компанията 
очакват търсенето на мениджъри отново да се засили със затихването на пандемията и възобновяването на дейността на 
най-силно засегнатите бизнеси. 
От HRS отчитат, че откриването на подходящите хора за управленски позиции се превръща във все по-голямо 
предизвикателство за пазара на труда у нас. Затова наскоро агенцията лансира нов HR процес, основан на доказателства и 
научни оценки. Услугата 360Insights се предлага за първи път в България и гарантира до 96% успеваемост при 
назначаването на подходящи нови служители. 
Друга интересна тенденция на пазара на труда в момента, която от HRS наблюдават, е промяната на изискванията на 
компаниите към мениджърите, които наемат. Професионалният опит и лидерските качества винаги са били основните 
критерии при избора на кадри на управленски позиции. Заради пандемията обаче сред водещите изисквания се нареждат 
опитът в управление на отдалечени екипи и умението за задържането и мотивирането на хора. 

http://the360insights.com/locale/bg.html
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Промяна има и в очакванията на служителите към новия им работодател. Особено в настоящата обстановка стабилността 
и възможността за по-дългосрочен ангажимент са водещи при избора на компания от страна на кандидатите. Все по-силно 
изразено изискване на служителите е и гъвкавата политика за работно време и възможността за home office. 
 
√ Износът ни за Германия нараства с 10%  
Българският износ за на-голямата европейска икономика се е увеличил с 10% на годишна база за първите 2 месеца на 2021 
г., показват последните данни на НСИ. 
Местните експортни компании са пласирали на германския пазар стоки и услуги на стойност от 1,6 млрд. лв. само през 
първите два месеца от годината. Германия продължава да е страната, в която изнасяме най-много като 24% от целия 
български експорт за страните от ЕС отиват там. 
Вторият най-голям пазар за българска продукция е Румъния, където сме изнесли стоки за 825 млн. лв. през януари и 
февруари – това е с 5%  ръст на годишна база. 
Останалите основни пазари за български износ в ЕС са Италия (ръст 9%), Гърция (спад от 6%), Белгия (спад от 1%) и Франция 
(спад от 5%). 
Общо за ЕС България е изнесла в първите 2 месеца стоки за 6,6 млрд. лв., което е с 4% повече в сравнение с 
предпандемичните януари и февруари 2020 г. 
Най-голям ръст на годишна база има при износа на мазнини от животински и растителен произход 66% повече в сравнение 
със същия период на 2020 г. и необработени материали – с 25%. 
Що се отнася до търговията с държави извън ЕС статистиката се движи месец напред и за първото полугодие има спад от 
1%. Специално през месец март обаче има ръст от цели 22%. 
Най-много изнасяме за Турция (1 млрд. лв. с 9% повече от 2020 г.), Китай 532 млн. лв. с 36% повече, САЩ 295 млн. лв. с 1% 
повече, Сърбия 275 млн. лв. сс 11% ръст, Обединеното кралство 271 млн. лв. спад от 18% и Северна Македония 217 млн. 
лв. и 10% ръст. 
 
√ Взаимното срамуване на бизнеса в Северна Македония и България  
Въпреки че пътищата между София и Скопие са от времето на Желязната завеса, бизнес връзките между българските 
и македонските компании изпреварват нивото на външнополитическите отношения между двете държави 
От влизането ни в ЕС най-значимият външнотърговски партньор на България е Германия и това без съмнение е пазарът, 
който служи за основен барометър за икономическите прогнози на експортно ориентираните български компании. Рядко 
обаче си даваме сметка коя е държавата, в която българският бизнес има най-голямо проникване – къде има най-голям 
български внос на глава от населението. Защото дори и да изнасяме стоки и услуги за над 700 млн. лв. месечно за 
Германия, българският износ представлява по-малко от 0,5% от целия германски внос и е на стойност само 4 евро месечно 
на глава от населението там. 
В същото време страната, в която българският износ е най-голям на глава от населението, дори все още не е в рамките на 
Европейския съюз и търговските ни отношения дори не се ползват от безмитнически привилегии. С повече от 18 евро 
месечно на глава от населението Северна Македония е най-големият вносител на български стоки по този показател. 
Данните сочат, че през 2020 г. сме изнесли стоки и услуги за над 430 млн. евро за Северна Македония, което е 6% от целия 
внос на страната за периода. 
 

Най-голямо проникване на българския износ (2020 г.) 

    

Общ 
износ 
(млн. 
евро) 

Население 
(млн. 
души) 

Износ на 
глава от 
населението 
(евро на 
месец) 

1 
Република 
Северна 
Македония 

434.7 2.1 17.3 

2 Гърция 1,859.9 10.7 14.5 

3 Румъния 2,538.3 19.4 10.9 

4 Кипър 116.2 1.2 8.1 

5 Словения 182.9 2.1 7.3 

Източник: НСИ 

 
Общата сума на стокообмена между двете държави за 2020 г. се равнява на730 млн. евро, като по този показател 
българският бизнес изпреварва през последните години Италия и Турция и е шестият най-значим външнотърговски 
партньор на Северна Македония след Германия, Великобритания, Сърбия, Китай и Гърция. 
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„Може би е трудно да си представим, но данните ясно сочат, че през последните години Северна Македония е по-значим 
търговски партньор на България дори и от Руската федерация, която има 50 пъти по-голямо население“, коментира 
Владимир Владимиров от Българо-македонския бизнес клуб. Българският бизнес в Северна Македония е изненадващо 
разнообразен – от нефтопродукти през автомобили, стомана, растителни масла, дървени и пластмасови материали и 
изделия (виж таблицата). 
 

Сектори на български износ в 
Македония 

(януари-ноември 2020 г.) 

  
млн. 
лв.  

дял от 
общия 
внос 

Нефт и 
нефтопродукти 

61.54 7.86% 

Автомобили, 
мотоциклeти, 
велосипеди, 
ремаркета 

50.93 6.51% 

Чугун и стомана 33.13 4.23% 

Благородни и 
цветни метали 

31.07 3.97% 

Метални руди и 
метални 
отпадъци 

30.84 3.94% 

Масла от 
растителен 
произход 

27.94 3.57% 

Електрическа 
енергия 

25.74 3.29% 

Текстил и 
артикули от 
текстил (изкл. 
облекло) 

25.03 3.20% 

Други артикули 
от метал 

24.58 3.14% 

Артикули от 
корк и дървен 
материал (изкл. 
мебели) 

17.72 2.26% 

Електрически 
машини, 
апарати и 
устройства 

17.35 2.22% 

Газ, природен и 
промишлен 

15.48 1.98% 

Листа, плочи, 
тръби и 
профили от 
пластмаса 

14.32 1.83% 

Машини и 
оборудване с 

13.64 1.74% 
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общо 
предназначение 

Етерични масла, 
почистващи и 
полиращи 
препарати 

12.26 1.57% 

Хартия, картон и 
артикули от 
хартия и картон 

11.57 1.48% 

Тютюн и 
тютюневи 
изделия 

11.25 1.44% 

Лекарства 11.12 1.42% 

Зърнени 
растения и 
мелничарски 
продукти 

10.53 1.35% 

Минерални или 
химични торове 

10.22 1.31% 

Други (под 10 
млн. лв.) 

326.55 41.72% 

Общо 782.80 100.00% 

Източник: НСИ, изчисления на 
Мениджър Нюз 

 
Стабилно присъствие нашите дружества имат не само в реалната икономика 
В страната от повече от 10 години работят български финансови институции. Такива са Капитал банка – Скопие, с активи от 
2,5 млрд. динара (около 80 млн. лв.), която е собственост на „Алфа Финанс холдинг“, Централна кооперативна банка – 
Скопие, с активи от 10,5 млрд. динара (333 млн. лв.), в която от 2008 г. мажоритарен собственик е ЦКБ, и УНИБанка с активи 
от 23,6 млрд. динара (749 млн. лв.), която през 2003 г. бе придобита от Първа инвестиционна банка. Един от основните 
застрахователи в Северна Македония е собственост на „Евроинс Иншурънс Груп“ с годишни приходи от 800 млн. динара 
(25 млн. лв.) и печалба след данъци от 46,7 млн. динара (1,5 млн. лв.). 
„След почти 10 години, прекарани в компанията, смея да твърдя, че правенето на бизнес в Северна Македония е 
специфично, с множество предизвикателства и известна несигурност. Честите парламентарни избори са в състояние да 
блокират ежедневни бизнес процеси, а какво остава и за по-комплицирани и стратегически въпроси. Въпреки че в Северна 
Македония се наблюдават доста запазени традиции в икономическите отношения между бившите югославски републики, 
съществуват и добри примери, какъвто е и този на „Евроинс“, както и на други български и чуждестранни групи, че е 
възможно да се развият и стабилни дългосрочни бизнес проекти. Необходими са постоянство, ясно послание към 
клиентите и добре дефинирани цели“, коментира Ралица Губерова, изпълнителен директор на „Евроинс Осигуряване“ в 
Северна Македония. 
Най-бързо развиващият се сектор на технологиите обаче гледа доста по-оптимистично 
„Получих предупреждения, че ще имаме проблеми от политическо естество, но нищо такова не се реализира. 
Първоначално местното правителство обещаваше, че ще ни помага – това не се случи, но не са ни и пречили“, казва Елена 
Маринова, президент на компанията за IT решения „Мусала Софт". Компанията от 2015 г. има офис в Северна Македония. 
В него вече работят 150 специалисти, въпреки че разходите за труд може да са сериозни – максималният месечен 
осигурителен праг там е в пъти по-голям, отколкото е в България. „Хората се вълнуват от това работата да им е интересна, 
доходите добри и да има възможности за развитие. Нямам наблюдения за стереотипи срещу българските работодатели. 
По-скоро взаимно се срамуваме, когато на политическата сцена се правят крайни изказвания“, добавя тя. Около 90% от 
проектите им са за компании от мащаба на VMware, IBM и SAP и първоначално е имало известно недоверие спрямо офиса 
в Скопие, тъй като е извън ЕС. „Постепенно доказахме на клиентите, че съмненията са неоправдани. Сега традиционно 
работим в смесени екипи, членове сме на местната IТ асоциация, разработваме стажантски програми с местни 
университети и се борим заедно за по-добро позициониране на световната IT карта“, добавя Маринова. Тя гледа на целия 
регион като един HR пазар, което е и основната мотивация за присъствието им в Северна Македония, който е първият 
чуждестранен офис за компанията. 
Една от най-големите административни реформи в страната в момента се извършва също от българска компания 
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Дружеството за електронна идентификация „Евротръст“ бе одобрено като контрактор на Mastercard, за да изпълни проекта 
за въвеждане на единна схема за електронна самоличност в страната. „Подписахме меморандум по този проект през 
февруари миналата година по време на предишното правителство на Зоран Заев. Веднага след това „Евротръст“ 
регистрира местна компания и получи достъп до регистъра на гражданите в страната, за да работи по проекта“, казва Ваня 
Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония и Албания. „В един момент, когато политическата 
ситуация се усложни, получихме съобщение, че достъпът до регистъра е преустановен, което дойде като голям шок за нас. 
Имаше няколко седмици на несигурност, но впоследствие достъпът до регистрите беше възстановен, а в началото на 2021 
г. подписахме договор за официалното регистриране на схемата“, добавя тя. Процесът по дигитализация е ключов за 
новото правителство на Заев и въпреки дипломатическото охлаждане между двете страни волята на управляващите за 
въвеждането на тези услуги не се понижава. 
„Би било чудесно, ако на политическо ниво има същия конструктивизъм, който виждам на бизнес ниво. Например дори и 
за нас като IT компания ще е полезно, ако пътят до Скопие позволява да се пътува по-бързо и по-безопасно. Или ако 
преминаването на границата става на едно гише“, казва Елена Маринова. Елементарни неща, които над 30 години след 
голямото отваряне и прехода към нормалност все още са обект на политически пазарлъци, а не на всекидневие. 
 
√ Евродепутатите се връщат в Страсбург през юни  
Европейският парламент планира да се събере на пленарно заседание през юни в Страсбург, където не е заседавал повече 
от година заради пандемията, освен ако не възникнат "форсмажорни обстоятелства", съобщи институцията, цитирана от 
Франс прес. 
"Председателят на ЕП Давид Сасоли е предал на председателите на политическите групи, че освен ако не възникнат 
форсмажорни обстоятелства, ЕП ще се върне в Страсбург за пленарната си сесия през юни", написа в Туитър говорителят 
на парламента Жауме Дуч. 
"Очаквано завръщане, което ни позволи позитивното развитие на здравната обстановка", допълни той. Става въпрос 
априори за сесия в "хибриден формат", като тези в Брюксел, уточни пресслужбата на институцията. 
За завръщането на ЕП в Страсбург - официалното му седалище, установено в европейските договори, от месеци настояват 
френското правителство и местни депутати. 
Заседанието през следващия месец ще се проведе от 7 до 10 юни. Но за следващо заседание, насрочено за периода от 17 
до 20 май, евродепутатите все още ще се съберат в Брюксел, отбелязва АФП.  
 
√ Марио Драги се отказа от премиерската заплата  
Италианският премиер Марио Драги, който получава поне две щедри държавни пенсии и е собственик или съсобственик 
на десетина къщи, заяви, че се отказва от заплата за премиерския си пост, предаде Ройтерс. Италианските политици са 
задължени да публикуват данъчните си декларации и Драги се възползва от случая, за да обяви, че се отказва от заплатата 
от около 110 000 евро бруто, която му се полага като премиер, посочва БТА. 
Данъчната декларация на Драги за 2020 година, която бе публикувана снощи, сочи, че през 2019-а той е получил брутни 
доходи от 583 470 евро. От тази сума 498 144 евро са от държавни пенсии, които той получава за свои предишни функции 
като генерален директор в министерството на финансите и управител на централната банка, уточни говорителката му. 
Драги, който сега е 73 години, напусна министерството на финансите на 54-годишна възраст през 2001 година, за да поеме 
висок пост в инвестиционна банка Голдман Сакс (Goldman Sachs) в Лондон. На 64-годишна възраст се оттегли от 
централната банка на Италия. Според италиански медии той получава близо 15 000 месечно пенсия от министерството, 
откакто е навършил 59 години. 
Предшественикът му Джузепе Конте като премиер получаваше около 90 000 евро бруто, отказвайки се от 20 процента от 
заплатата, на която имаше право. 
Няколко предишни премиери на Италия, включително Паоло Джентилони през 2016-2018 г. и Енрико Лета през 2013-2014 
година, не получаваха заплати, защото бяха и депутати, а законът забранява доходи от два поста. Марио Монти, премиер 
през 2011-2013 година, се отказа от полагащата му се заплата, след като бе номиниран за пожизнен сенатор.  
Данъчната декларация на Драги показва също, че той е съсобственик на 10 къщи или подобни сгради, включително една 
в Лондон, и шест поземлени парцела 
 
√ Инфлацията в САЩ достигна най-високите си нива от 2008 г.  
Предупрежденията на редица водещи икономисти и анализатори започват да се реализират – обезценяването на 
американската валута е вече факт. 
Вчера американската администрация разкри, че към края на април инфлацията в страната за последните 12 месеца е 4,2%. 
Това е най-високото й ниво от 2008 г. насам, малко преди светът да се разтресе от глобалната финансова криза. 
Анализаторите на Dow Jones очакваха повишението да е 3,6%. 
Инфлацията в САЩ се мери чрез индекса на потребителските цени, който следи изменението в цените на основните 
продукти, а също така и разходите за енергия и поддръжка на жилищата. Като се премахнат силно лавиращите цени на 
храните и енергийните източници индексът има  годишно повишение от 3% и 0,9% в сравнение с предходния месец. 
Цитираното месечно повишение е най-голямото от 1981 г. насам, предупреждава Си Ен Би Си. 
Като основна критика обикновено се посочва, че в индекса на потребителските цени не се включва поскъпването на 
имотите, което бележи много силен ръст от една страна заради голямото търсене, а от друга – поради бързото поскъпване 
на базовите строителни материали. Дървесината поскъпна 124% на годишна база, а метала мед с 36%. 
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Но цените на енергийните продукти се повишиха с около 25% в САЩ – специално бензинът в страната струва с 50% повече 
в сравнение с година по-рано. При това тези цени са към края на април, тоест не включват инцидента с прекъсването на 
доставките по най-големия тръбопровод в страната след хакерска атака. 
Един от основните фактори на инфлацията в страната е цената на употребяваните автомобили. Те са поскъпнали с 10% 
само в рамките на месец април и с 21% за последните 12 месеца. 
Едно от обясненията за високата инфлация е ниската база за сравнение, която се взема – през 2020 г. имаше значително 
свиване в потреблението поради неяснотата от глобалната пандемия, което принуди търговците да понижат цените си. 
 
√ Рекордно поскъпване на цената на бензина в САЩ  
Цената на дребно на бензина в САЩ достигна рекордно високо равнище от 2014 г. след спирането на работата на 
тръбопровода "Колониъл пайплайн", съобщи на сайта си Американската автомобилна асоциация, цитирана от ТАСС.  
От момента на спиране на работата на тръбопровода миналия петък до вчера сутринта цените на бензина в страната 
нараснаха средно със 7 цента. Средните показатели за седмица достигнаха 3,02 долара за галон (или 3,785 л) - това са най-
високите показатели от октомври 2014 г., уточнява асоциацията.  
По нейни оценки в краткосрочен план колебанията в цените на дребно на бензина ще продължат. Връщането към 
нормалното ще стане успоредно с възобновяването на експлоатацията на тръбопровода, предава БТА.  
По-рано агенция "Блумбърг" предупреди, че спирането на работата на обекта може да доведе до покачване на цените на 
горивата до най-високо равнище за последните 7 години.  
"Колониъл пайплайн" обяви, че атаката срещу нейната система е извършена със зловреден вирус, който прониквайки в 
компютърната система, временно блокира работата й и шифрова данните докато жертвата на хакерите не изплати искания 
откуп. По данни на американските медии, престъпниците са похитили 100 гигабайта данни и фирмата е била принудена 
да спре работа.  
По тръбопровода "Колониал пайплайн", който свързва щата Тексас с щата Ню Джърси, се пренасят около 45% от горивото, 
използвано на Източното крайбрежие на САЩ. Компанията вчера обяви, че работата на тръбопровода ще е напълно 
възстановена до края на деня. 
 
√ Eврото се стабилизира над прага от 1,20 долара  
Курсът на еврото се стабилизира над прага от 1,20 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2086 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2081 долара.  
 
√ Нови сривове по европейските борси  
Водещите европейски фондови борси отбелязаха масови разпродажби и спадове по време на търговията вчера. Повече 
от тях изтриха цялата положителна доходност за последния един месец и се върнаха на нивата от края на март и началото 
на април.   
Пазарите последваха червената вълна на  борсата в Токио (спад от 2,5%) и Хонконг, където търговията приключи при спад 
от 1,8%. В предния ден пък водещият индекс на американската борса се понижи с нови 2,5%, след като технологичните 
компании продължиха да губят стойност. 
Към 12 часа българско време резултатите бяха следните: 
Германският DAX се понижи с 2% до най-ниското си ниво от 30 март. 
Британският FTSE се понижи с 2,5% до най-ниското си ниво от 6 април. 
Френският CAC40 се понижи с 1,9% до най-ниското си ниво от 5 април. 
Паневропейският Eurostoxx600 се понижи с 1,6% до най-ниското си ниво от 30 март.   
Нидерландският AEX се понижи с 2,3% до най-ниското си ниво от 23 март. 
Анализаторите посочват притесненията относно предстоящите високи нива на инфлация като основна причина за 
спадовете на борсите. 
В същото време обаче поради силния долар цените на акциите на компаниите в сектора на петрола и металите също 
белязаха спад от 2%, съобщи Ройтерс. 
Британският луксозен бранд Burberry загуби 8,8% от стойността си заради отчет, който показа спад на продажбите от 10%. 
Спад в приходите отчете и британският телеком BT Group – те са с 7% по-малко. Това доведе до спад на цената на акциите 
му с 4,5%. 
 
Cross.bg 
 
√ Янаки Стоилов председателства за първи път след встъпването си като служебен министър на правосъдието  
Висшият съдебен съвет (ВСС) да изготви анализ на резултатите от дейността на специализираните съдилища и 
специализираната прокуратура от създаването им досега, след което да се пристъпи към вземане на решение за тяхното 
бъдеще. 
Това предложи вчера служебният министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов по време на първото председателствано 
от него заседание на Пленума на ВСС. Той предложи още на членовете на Съвета да се изработи и анализ на практиката на 
Европейския съд по правата на човека по дела, относими към тези специализирани органи. 
Повод за отправените искания от министър Стоилов бе точка в дневния ред на заседанието, свързана с приемането на 
Декларация относно внесените в 45-то Народно събрание изменения и допълнения на Закона за съдебната власт и 
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Наказателно-процесуалния кодекс и приетата във връзка с това Декларация на Прокурорската колегия на ВСС от 29 април 
2021 г. 
Членовете на ВСС се съгласиха с предложенията на правосъдния министър за някои корекции и допълнения в текста на 
декларацията. Сред тях бе и това за необходимостта от широк обществен и професионален дебат за ролята и мястото на 
специализираните съдилища и прокуратура. 
Министър Стоилов предложи в отделна точка Съдийската колегия и Прокурорската колегия на ВСС да подготвят и 
представят критерии и структури на анализите, преди да се пристъпи към тяхното утвърждаване от Пленума. 
Предложението бе прието единодушно. 
 
√ Директори настояват от 1 юни да се възстанови присъственото обучение за всички ученици  
Присъственото обучение за всички ученици да бъде възстановено от началото на юни. За това настояват директори на 
образователни институции от цялата страна, които се събраха на работна среща в Поморие. 
„Да започнем нормално началото на юни всички присъствено, ако това разрешават условията и отново да започнем 
нормално присъствено в началото на учебната година. И много важно - в настоящата ситуация да не се правят никакви 
резки движения и промени от управляващите ни по отношение на образователната система", каза Диян Стаматов, 
председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. 
Промени в съдържанието на националното външно оценяване и матурите няма да има, въпреки искането на част от 
педагозите материалът да бъде съкратен. 
Директорите настояват да не се правят никакви промени в образователния процес до края на учебната година, както и за 
началото на следващата. 
 
√ КПКОНПИ пази в сейф запорирано злато за над 900 000 лв.  
КПКОНПИ предявява искови молби в окръжни съдилища на обща стойност 5 263 132,81 лв. В цената на исковете са 
включени и 13 недвижими имота, както и 15 моторни превозни средства, съобщиха от антикорупционната комисия. 
В Окръжен съд - Русе се внася искова молба срещу Красимир Михайлов, на стойност 3 130 741, 44 лв. Претендира се и 
отнемане в полза на държавата на 11 недвижими имота и 5 моторни превозни средства. Михайлов е обвинен от 
прокуратурата в измама, с причинена имотна вреда в големи размери. Проверката на КПКОНПИ след повдигнатото 
обвинение е установила значително несъответствие между доходите и собствеността на лицето, поради което е предявен 
и искът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. 
В Софийски градски съд се внася иск срещу Георги Семерджиев в размер на 1 498 372, 49 лв. В исковата молба е включен 
също 1 недвижим имот, както и лек автомобил. Семерджиев е с обвинение от прокуратурата за това, че е участвал в 
организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления, ръководена от В. Арабаджиев. 
В Окръжен съд - Бургас се внася искова молба срещу Юлияна Петрова. Искът е на стойност 324 292, 62 лв., като в него са 
включени и 1 недвижим имот и 2 автомобила. Проверката по отношение на нея е започнала, след като тя, качеството на 
лице, заемащо висша публична длъжност - главен архитект на Община Пловдив, не е подала в срок декларация за 
имущество и интереси по ЗПКОНПИ. Цената на иска е равна на установеното несъответствие между имущество и доходи - 
нейно и на свързани с нея лица. 
Две искови молби са внесени в Окръжен съд - Велико Търново. От Милен Георгиев се претендира сумата от 213 653, 86 лв. 
и 3 моторни превозни средства. Той е с обвинение от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за 
производство и разпространение на наркотични вещества. Исковата молба срещу Росен Христов е в размер на 82 547, 17 
лв., като се претендира отнемането и на 1 автомобил. Той е обвиняем за отглеждане и съхранение на марихуана. 
Комисията прие за съхранение запорирани златни и сребърни накити на обща стойност над 900 000 лв. След провеждане 
на процедура от държавни съдебни изпълнители при Районен съд - Варна по опис на 3 725 бр. златни и 79 бр. сребърни 
накити, те вече се съхраняват в банков сейф. Запорът и приемането им е в рамките на производство по реда на ЗПКОНПИ 
срещу лице, обвинено от Окръжна прокуратура - Варна за лихварство. 
КПКОНПИ е приела за съхранение и златни накити с общо тегло над 2.5 кг. Те се съхраняват в банков сейф в Обществен 
трезор в БНБ, по предвидения в закона ред, до приключване на производството за отнемане на незаконно придобито 
имущество в полза на държавата, водено срещу лице, обвинено също за лихварство - извършване на банкови сделки без 
съответното разрешение. 
 
√ Евростат: България сред страните в ЕС с най-малко разводи  
България е сред страните в ЕС с най-малък брой разводи на всеки 1000 души, сочат данните на Евростат. Само 1,6 на 1000 
души се развеждат в страната ни през 2019 г., като тя се нарежда след лидерите в липсата на разводи Малта и Ирландия 
(0,7 развода на 1 000 души), следвани от Словения (1,2), Италия (1,4) и Хърватия (1,5).  
За разлика от тях, най-високите нива на разводи са регистрирани в Латвия, Литва и Люксембург (всички 3,1 развода на 1 
000 души), Кипър (2,6) и Швеция (2,5). 
Относно статистиката за браковете, България държи златната среда в ЕС - 4,2 на 1000 души през 2019, слабо увеличение от 
2018, когато браковете са били 4,1 на 1000 души. 
През 2019 г. страните от ЕС с най-голям брой бракове спрямо населението са Кипър (8,9 брака на 1 000 души), Литва (7,0), 
Латвия и Унгария (и 6,7), и Румъния (6,6). Те са последвани от Словакия (5.4), Дания и Малта (5.3). 
За разлика от това, най-ниските нива на бракосъчетание са около 3 брака на 1 000 жители, които са отчетени в Италия (3.1), 
Португалия и Словения (и двете 3.2), следвани от Франция, Испания, Люксембург (всички 3.5). 
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Дългосрочната тенденция в Европейския съюз показва, че броят на браковете намалява, докато броят на разводите се 
увеличава. От 1964 г. процентът на бракосъчетания в ЕС е спаднал от 8,0 на 1 000 души през 1964 г. до 4,3 през 2019 г.  
В същото време процентът на разводите се е увеличил повече от два пъти - от 0,8 на 1 000 души през 1964 г. до 1,8 през 
2019 г. 
 
√ Заев: Ща намерим решение с България, това е „смешен проблем“  
Мисля, че ще намерим решение с България, имаме нужда от помощ от Гърция, която сега е нашият стратегически партньор. 
Гърция е много силна в Европейския съвет чрез премиера Мицотакис, чрез министър Дендиас, те са много фокусирани и 
са водещи в процеса на интеграция на Западните Балкани в Европейския съюз, заяви министър-председателят на 
Република Северна Македония (РСМ) Зоран Заев по време на участието си в шестия Делфийски икономически форум в 
Атина, съобщи кореспондентът на Македонската информационна агенция (МИА) от Атина, цитиран от скопския 
телевизионен канал "Алсат М". 
Заев изрази оптимизъм за разговорите със София, като обясни, че процесът се е забавил поради изборите в България, но 
също така, че това е „смешен проблем", който той дори не може да обясни. 
„Продължаваме да разговаряме с тях, приятели сме с всички. България си измисли този въпрос. Дори не мога да ви обясня 
какъв е проблемът сега, защото това е смешен проблем, несъществуващ проблем. Трябва да намерим решение, защото 
то е от полза както за българите, така и за македонците от Северна Македония и би донесло само ползи за всички," каза 
премиерът Заев. 
 
√ Захарова: България не е молила Русия да помогне за разследването на експлозиите в оръжейните заводи  
"Русия все още не е получила искания от българска страна с молба да съдейства за разследването на експлозиите в 
оръжейните заводи в страната". Това заяви на брифинг официалният представител на руското външно министерство 
Мария Захарова, предава TACC. 
„Не са получени запитвания по дипломатически канал. Освен това досега не са предоставени факти в подкрепа на 
съответните версии, които се разпространяват в публичното пространство“, подчерта говорителят на 
външнополитическото ведомство в Москва. 
Дипломатът посочи, че „пълнежът“ за участието на руснаци в експлозиите се използва за оказване на натиск върху Русия, 
за повдигане на повече обвинения и за налагане на незаконни санкции. 
„Изхождаме от факта, че както в София, така и в други европейски столици, участващи в подобна 
информационнополитическа игра, добре осъзнават, че подобни действия нанасят сериозни щети на двустранните 
отношения със страната ни, както и на международните отношения като цяло, и че със собствените си ръце унищожават 
остатъците от взаимно доверие“, заяви Захарова. 
На 28 април представителят на главния прокурор на България Сийка Милева заяви на брифинг, че прокуратурата подозира 
шестима руснаци в участие в организирането през 2011-2020 г. на четири експлозии в оръжейни заводи в страната, където 
се съхраняват продукти, принадлежащи на българския оръжеен търговец Емилиян Гебрев. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За какво ще стигнат парите в бюджета? Пресмятаме с икономистите проф. Гарабед Минасян и Георги Ангелов; 
- Как ще се явят патриотичните партии на предстоящите избори? Разговор с Юлиан Ангелов от ВМРО; 
- Трябва ли да продължи да работи ковид щаба? Гост в студиото е математикът на Националния оперативен щаб 

проф. Николай Витанов; 
- Как да се възстановим след COVID-19? Съветите на пулмолога д-р София Ангелова; 
- В сезона на градушките, готови ли са ракетните площадки за борба с ледените късове?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- На живо от Кричим: Глоба до 500 лв., ако храниш бездомни кучета и котки. Защо предложението на кмета 

предизвика бурна обществена реакция?; 
- След скандалите в Комисията по ревизия: Има ли монопол и рекет в земеделския сектор? Гост - Мехмед Дикме; 
- Отслабва ли натискът върху болниците след пика на третата вълна? В студиото проф. Николай Габровски; 
- В рубриката „Чети етикета": Oпасен ли е оцветителят в продуктите и среща ли се и у нас?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Служебният кабинет в действие; 
- Бъдещето на патриотичните формации; 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Гаражи в София вече струват колкото едностаен; 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Абитуриентите през един на масата на бала; 
в. Монитор - стр. 1, 4 - 50 лева добавка за пенсионерите и при служебния кабинет; 
в. Монитор - стр. 1, 7 - Простреляната жена в метрото заминавала за Виена; 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Цял град се изнесе на село; 
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в. Труд - стр. 1, 3 - Пресъхват парите от емигрантите; 
в. Сега - стр. 1, 5, 7 - Президентът пусна в бой отряд камикадзета; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 2 - За първи път вторият етаж се попълва тихо, поне 17 дами ще пазят гърбовете на министрите; 
в. 24 часа - стр. 4 - ЦИК иска 15,7 млн. лева за организация на вота, 8 млн. от тях - за още машини; 
в. 24 часа - стр. 6 - Пускат изпитите за вузове присъствено; 
в. 24 часа - стр. 7 - Иван Гешев: Закриването на специализираното правосъдие е тричане на съдии; 
в. 24 часа - стр. 1, 9 - Българинът тегли най-често от 50 000 до 250 000 лв. кредит, а най-много са влоговете от 50 000 до 
100 000 лева; 
в. Телеграф - стр. 7 - Стигаме колективен имунитет след 62 дни; 
в. Труд - стр. 6 - 50 евро разлика между наем и вноска за жилище; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 11 - Георги Бабев, член на съвета на директорите: Политическата атака срещу имиджа на "Градус" удря 
цялата бизнес среда у нас; 
в. 24 часа - стр. 14, 15 - Методи Баненски и синовете му Росен и Стойчо Баненски, планински спасители: Жив намерен - 
жив свален, това е най-голямото ни удовлетворение; 
в. Монитор - стр. 1, 11 - Емил Радев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: Великобритания дискриминира БГ сезонни работници с 
по-скъпи визи; 
в. Телеграф - стр. 13 - Професор Дина Благоева-Стефанова, езиковед: Думите имат свой живот; 
в. Труд - стр. 14, 15 - Докторът по право Николай Николов пред "Труд": Видеонаблюдение в изборите на 11 юли няма да 
има; 
в. Сега - стр. 10 - И Мата Хари да му се яви, Гешев може да откаже да разследва; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 13, 16 - Нравствена яснота, нравствена мъгла; 
в. Монитор - стр. 10 - Сбогом на оръжията и мълчанието на агнетата; 
в. Телеграф - стр. 12 - И Уилям Бъфет живее в ранчо; 
в. Труд - стр. 13 - "Зелената" енергия трябва да е като биткойн; 
в. Сега - стр. 6 - Борисов отново се крие зад "сламени хора"; 
в. Сега - стр. 11, 12 - Държавата срещу бизнесмените на прехода - рекет или правосъдие? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 май 
София 

- От 9.30 ч. чрез платформата Zoom ще бъдат открити Кирило-Методиевски четения 2021, посветени на светлата 
памет на проф. Донка Петканова. 

- От 10.00 ч. в "Хотел София Балкан" ще се проведе дискусия на тема Конституцията на Република България, 30 
години по късно". 

- От 17.00 ч. в Националния природонаучен музей ще бъде открита изложбата "Избрано от най-добрите унгарски 
природни фотографии за последните 30 години". 

*** 
Благоевград 

- От 09.30 часа в зала „22-ри септември" ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Бургас 

- От 9.30 часа в заседателната зала на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър" 
№ 1 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна 
избирателна комисия Бургас за провеждане на избори за народни представители на 11 юли т.г. 

- От 11.00 часа в Изложбен център „Флора" ще се състои тържественото откриване на 18-ата туристическа борса 
„Вашата ваканция". 

*** 
Варна 

- От 13.30 ч. пред катедралния храм „Успение Богородично" ще се състои финалното събитие от четвъртото 
поредно издание на кампанията за пътна безопасност „Най-добър млад шофьор на България". 

*** 
Велико Търново 

- От 10.00 часа в „Гербова зала" на Областната администрация ще се проведат консултации за определяне на 
състава на Районна избирателна комисия. 

*** 
Видин 

- От 09.00 часа секретарят на Общината Валери Димитров ще присъства на празника в СУ "П.Р.Славейков". 
- От 10.00 часа кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще бъде гост на тържественото изпращане на 

зрелостниците от випуск 2021 в ППМГ "Екзарх Антим I", а от 11.00 ч. ще присъства на тържеството в ПГТ "Михалаки 
Георгиев". 
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- От 10.00 часа зам.-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова ще е гост на 
тържественото изпращане на абитуриентите в ГПЧЕ "Йордан Радичков". 

- От 10.00 часа заместник-кметът по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие Цветомира 
Илиева ще уважи празненството в СУ "Цар Симеон Велики". 

- В 10.30 часа заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова ще е гост в ПГ "Проф. д-
р Асен Златаров". 

- От 11.00 часа в Конферентния център на Областната администрация ще се проведат консултации за определяне 
състава на Районната избирателна комисия. 

- От 14.00 ч. в офиса на информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин, ул. „Христо Ботев" 93, ет. 1 в сградата на 
Регионален бизнес инкубатор ще се състои откриващо събитие във връзка със старта на новото поколение ЕВРОПА 
ДИРЕКТНО Видин. 

*** 
Враца 

- От 16.00 часа в Заседателната зала на Областната администрация ще се проведат консултации за определяне на 
Районна избирателна комисия. 

- От 19.30 ч. в салона на НЧ „Развитие-1869" ще се състои концерт на Симфониета-Враца. 
*** 
Габрово 

- От 18.30 ч. в Музея на хумора и сатирата ще бъде представена изложба на Йордан Панков. 
*** 
Добрич 

- От 10.45 ч. в Регионална библиотека „Дора Габе" ще се проведе работа с деца, моето първо посещение в 
библиотеката. 

- От 18.30 ч. в концертна зала „Добрич" ще се състои камерен концерт на „Между две столетия". 
*** 
Пловдив 

- В 19.30 часа на площад „Централен" ще бъде открито Седмото издание на Фестивала за улични изкуства „6Fest". 
В 20.40 ч. ще се проведе огнено шоу на Антония Николова (София) "Канатица", базирано върху музикални 
мотиви от българския фолклор. От 21.00 часа „6Fest" ще завърши с "Латино нощ". 

*** 
Разград 

- От 15.00 часа в РБ „Проф. Боян Пенев", отдел „Изкуство" ще бъде открита художествена изложба на творците от 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий" - Самуил. 

*** 
Русе 

- От 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация ще се проведат консултации за състава на Районната 
избирателна комисия. 

*** 
Сандански 

- От 16.30 ч. в Спортния интернат по плуване ще се състои турнир. 
*** 
Търговище 

- От 09.30 ч. на площад „Свобода" ще се състои ритуал за издигане на знамената на България, Търговище и 
Европейския съюз. 

- От 10.00 ч. ще се проведе тържественото заседание на Общинския съвет. 
- От 17.00 ч. на малката сцена до градския шадраван ще бъде изложен макет на панаирното място от 1868 г. в Ески 

Джумая. 
- От 21.00 ч. на площад „Свобода" ще се проведе светлинно дрон шоу. 

*** 
Търговище/с. Лиляк 

- 10.00 часа в Народно читалище „Михаил Донев - 1903" в с. Лиляк ще се проведе Празник на лъжата и шегата. 
*** 
Шумен 

- От 10.00 часа в Областната администрация ще се проведат консултации за определяне на състава на РИК-Шумен. 
- От 10.00 ч. в зала 1300 на ДКТ „Васил Друмев" ще се състои представяне на номинираните пиеси в „Авторски 

прочит". 
- От 18.00 ч. в двора на „Ганушевата къща" на улица „Цар Освободител" № 152 писателят Христо Стоянов ще се 

срещне с читатели. 
- От 19.00 ч. в основната зала на ДКТ „Васил Друмев" ще се играе „Трима мъже и една Маргарита" от Лиза Шопова. 

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

