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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Варна Новини 
 
√ 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 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. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Кирил Петков: Специална комисия влиза в ББР 
Служебният министър на икономиката Кирил Петков обяви, че специална комисия ще влезе в Българската банка за 
развитие, за да види защо е подпомагала 8 души, от които 4-ма може би са свързани индиректно с Делян Пеевски. 
Това каза самият той в интервю за "120 минути" по бТВ. 
"Назначавам комисия за публичен контрол на средствата и за прозрачност заедно с Агенцията за финансов контрол, заедно 
с одитния отдел на Министерството на икономиката и ще влезем в ББР, за да видим как са изразходвани тези средства и 
защо по устав и по закон тази банка трябва да помага на малкия бизнес, а се дава почит 1 милиард на 8 човека, от които 4 
са може би свързани", коментира Петков. 
Според него и другите "не са случайни". 
"За мен беше интересно да видя първия доклад на Сметната палата за ББР или банката, финансирана с държавни пари - 
нейната основна мисия е да финансира малки и средни предприятия, да помага на малкия бизнес, който не успява да се 
финансира от част от търговски банки. Първите 8 кредита към 8-те големи клиента са за 948 милиона, над 118 милиона е 
получил всеки от тях, огромни държавни средства са дадени само на 8 компании. С тези пари може да се финансират 946 
фирми. 4 от тези 8 - има и журналистически разследвания за тях, които показват, че вероятно има недиректна връзка с 
Пеевски. Над 500 милиона са дадени на тези фирми", каза още служебният министър на икономиката. 
Тази банка не е била 100% държавна собственост, каза още служебният министър на икономиката. Той заяви, че сегашният 
Надзорен съвет ще се освободи. 
"Как да направим ревизия за два месеца, как да сменим този надзорен съвет с хора с голям опит и професионалисти, които 
разбират от банкиране, оказва, се, че не е на 100% на българската държава. 99,9996% е, но 8 акции се държаха от търговска 
банка. Уставът казва, че понеже българската държава не е 100% собственик - ако иска министърът на икономиката на общо 
събрание да смени надзора, трябва да изчака до 3 месеца. Това прескача шанса на едно служебно правителство, да смени 
надзора. 
Намерихме писмо в Министерство на икономиката, в което тази търговска банка казва: "Ние искаме да дарим тези 8 акции 
- това не е част от нашия основен бизнес. Министерството на икономиката не е отговорило на това писмо. От петък вече 
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тази банка е на държавата 100%, българската държава вече е собственик на тази банка изцяло. Това ни отвързва ръцете да 
направим одитите, които искаме и на общо събрание и да назначим хора, които да пазят обществения интерес. Искаме да 
ограничим устава така, че никой да не може да раздава 1 млрд. на 8 души", каза още Петков. 
Той коментира, че от 1 милиард и 400 милиона капитал държавата близо милиард са налети в 8 компании. 
"Самата ББР най-големият кредит, който е дала извън тези 8, е към Държавна консолидационна компания, а под нея стоят 
всички компании, които не са свързани с енергетиката", коментира Петков. 
"Имам екип от три зам.- министри, големи експерти. Идвайки с тях, трябваше да реша кой да продължи приемствеността 
с чуждите инвеститори, които са почнали да говорят с България и изборът ми беше между съществуващия зам.-министър, 
който отговаряше за инвестициите и госпожа Трифонова, която беше в агенцията. 
Но и двамата имаха ресор инвестиции. Погледнах техните CV-та - единият човек е с над 10 години опит в привличане на 
чужди инвестиции, като 5 години са директно в агенцията. А другият (Десислава Трифонов - б.р.) е от ДФ "Земеделие" и 
понеже имаше нула чуждестранни инвестиция тази година. Реших, че няма време, ако говорим за приемственост зам.-
министърът в предишното правителство оглави агенцията Стамен Янев", обясни Петков. 
 
√ Откриват 300 работни места за 6 месеца във Варненско  
Служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев подписа за утвърждаване на трите регионални 
програми за заетост в областите Варна, Ловеч и Смолян, съобщиха от МТСП. 
Очаква се откриване на почти 300 нови работни места в над 130 населени места, което ще даде възможност за работа на 
безработни младежи до 29 години, безработни над 50-годишна възраст, продължително безработни, хора с увреждания, 
безработни с ниска квалификация. 
Хората ще бъдат наемани от общините за извършване на дейности, свързани с поддържане и почистване на пътища, улици, 
осигуряване на поддръжка на сграден фонд и дребни ремонтни дейности, опазване и поддържане на околната среда и 
др. 
За общо 108 работните места ще кандидатстват безработни, регистрирани в бюрата по труда във Варненска област. В Ловеч 
те са 96, а в Смолян - 90 души. 
Срокът за изпълнение на програмата във Варна е от 25 май до 30 ноември, а в Ловеч и Смолян от 1 юни до 30 ноември. 
Общините осигуряват заетост за 6 месеца на пълен работен ден, като получават средства за изплащане на трудовото им 
възнаграждение и дължимите за сметка на работодателя осигуровки. Общините осигуряват материали за работа, работно 
облекло, предпазни средства в условията на пандемичната обстановка. 
По регионалните програми за заетост на 28-те области в страната се предвижда през 2021 г. работа да започнат над 2 800 
безработни. 
 
√ Чехия скастри Русия за списъка й с неприятелски страни 
Президентът на Чехия Милош Земан разкритикува решението на Русия да включи страната му в списъка си с 
"неприятелски" държави, съобщава ДПА. 
"Руската страна извършва глупост, защото е грешка някогашни приятели да се превръщат във врагове", категоричен бе 76-
годишният държавен глава. 
Той настоя, че ако приятелството не е възможно, то поне "коректните отношения" трябва да бъдат възстановени. 
Съгласно решението на Москва Чехия може да наеме само 19 руски граждани в посолството си в Русия. Това обаче ще 
има сериозни последици - от юни нататък дейността на хотели и ресторанти в Чешкия културен център в Москва ще бъде 
прекратена. 
Големият комплекс от сгради в центъра на руската столица е построен през 1986 г. и служи като седалище за бизнесмени 
и износители, както и за реклама на Чешката страна. 
Припомняме, Чехия обвини руските разузнавателни служби за взривовете в склад за боеприпаси в източната част на 
страната през 2014 г. Москва обаче отрече всички обвинения. В резултат на това двете страни реципрочно експулсираха 
дипломати. 
В обновения списък с "неприятелски" държави на Русия попадат единствено Чехия и САЩ. 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: Фискалната позиция – по-добра от общото мнение 
През последните месеци преобладават основно политически оценки за фискалното състояние на страната, но вече 
може да се даде малко по-ясна оценка, посочва Калоян Стайков 
Дебатите около държавния бюджет са изключително оживени още от миналата година - резултат от неясния ефект от 
пандемията и разходите за изцяло нови и неприлагани социално-икономическите мерки за справянето с последствията от 
нея - но в края на годината стават още по-нажежени заради предстоящите тогава парламентарни избори през 2021 г., пише 
Калоян Стайков от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Дебатът остава централен както преди, така и след миналите избори, а предвид предстоящите предсрочни такива, се 
очертава да се води през цялата година. През последните месеци преобладават основно политически оценки за 
фискалното състояние на страната, но от данните за първите три месеца, както и предварителни данни за април, вече може 
да се даде малко по-ясна оценка на ситуацията. 
Консолидираната фискална рамка за 2021 г. е планирана с дефицит от малко под 4,9 млрд. лв., който не е равномерно 
разпределен през годината, т.е. в някои периоди ще е по-висок, а в други – по-нисък. Дефицитът за първите три месеца на 
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годината е 619 млн. лв., което е резултат от основно от по-високи субсидии за бизнеса, социални разходи (включително – 
пенсии) и увеличение на доходите в бюджетния сектор. На първи поглед увеличението изглежда стряскащо, но трябва да 
се има предвид, че тези разходи липсват през първите три месеца на предходната година, т.е. има чисто статистически 
ефект. Той следва да започне да намалява от средата на годината, когато влизат в сила 
-схемата за запазване на работни места 60/40 (във всичките ѝ разновидности); 
-увеличение на минималната пенсия до 300 лева от януари и отпускане на „еднократни“ месечни добавки към пенсиите 
от 50 лв.**; 
-увеличават се някои социални разходи; 
-отпускат се добавки към възнагражденията на работещите на първа линия. 
Ако има уловка тук, тя е че различните мерки се предвижда да действат за различен период от време, но за не повече от 
половин година, тъй като ефектът от пандемията започва да отшумява, темповете на ваксинация набират скорост и 
прогнозата е икономическият и социален живот да се нормализира. От фискална гледна точка това е напълно разумно. 
От политическа гледна точка обаче е много трудно да се отнемат социални и икономически придобивки, което прехвърля 
отговорността за това решение върху новото правителство. С други думи – нормално е тези мерки да са бюджетирани до 
средата на годината, тъй като е нормално да започнат да отпадат при възстановяване на стопанската активност и 
овладяване на здравната криза, както вече сме писали (тук). С политическо решение обаче могат да бъдат удължени, 
независимо дали е разумно или не, което налага прекрояване на настоящия бюджет, включително чрез евентуалната му 
актуализация. За цялата година е предвидено увеличение на разходите, без вноската в бюджета на ЕС, в размер на 4,5 
млрд. лв., а до април увеличението е 3,3 млрд. лв. 
Не трябва да се забравя и че тази и следващата година приключва периодът за разплащане по европейски програми, което 
означава повече капиталови разходи, при които вече се наблюдава стабилен ръст през първите три месеца. Това ще е 
голяма разлика на фона на миналогодишните анемични публични инвестиции и ще окаже допълнителен натиск върху 
националния бюджет, тъй като са свързани със съфинансиране. По същият начин през 2014 г. голяма част от 
консолидирания дефицит се дължи на съфинансиране по европейски проекти, а през 2015 г. то обяснява почти целия 
консолидиран дефицит. 
По-интересната история тази година идва от страната на приходите и цялостната икономическа активност, която засега 
изглежда по-добра от прогнозата, на която е базиран бюджетът за 2021 г. За цялата година е предвидено увеличение на 
консолидираните приходи с 3,3 млрд. лв., от които над 2 млрд. само от данъчни и неданъчни приходи. Предварителните 
данни за април сочат, че увеличението на данъчните и неданъчните приходи е 2,3 млрд. лв. Голяма част от доброто 
представяне на приходите се дължи на постъпилите 660 млн. лв. от концесията на Летище София (които са предвидени и 
в бюджетната рамка), но дори и без тях през април се очаква бюджетен излишък от близо 75 млн. лв. 
Представянето на големите приходни групи до март месец също изпраща оптимистично послание. При постъпленията от 
ДДС се очаква годишно превишение над изпълнението за 2020 г. от 199 млн. лв., а за първите три месеца то е близо 186 
млн. лв., т.е. още през априлще надхвърлят годишната прогноза. При постъпленията от данък върху доходите на 
физическите лица се очаква ръст от 266 млн. лв., а за първите три месеца той е 117 млн. лв., т.е. може да се очаква целта 
да се постигне още през лятото. При приходите от акцизи и корпоративен подоходен данък се очаква ръст от съответно 
136 млн. лв. и 19 млн. лв., но за първите три месеца се наблюдават спадове от съответно 115 млн. лв. и 166 млн. лв. 
Трябва да се има предвид обаче, че приходите от акцизи не са регулярни и зависят от субективни фактори, а крайният срок 
за внася на корпоративен данък за миналата година е удължен от март до юни, така че по-пълна оценка за тях може да се 
направи тогава. При осигуровки се очаква увеличение от 611 млн. лв., а за първите три месеца то е 179 млн. лв. Ако 
събираемостта продължи със същите темпове (макар че постъпленията през последните три месеца са значително по-
високи от средните за годината) превишението ще е от над 100 млн. лв. 
Към това се прибавя и излязлата през седмицата Пролетна икономическа прогноза на ЕК, която предвижда реален ръст на 
БВП на България през 2021 от 3,5%, докато бюджетът е базиран на икономически ръст от 2,5%. ЕК очаква безработица от 
4,8%, докато в бюджета прогнозата е за 5,2%. Въпреки че комисията прогнозира по-ниска инфлация, вече се наблюдава 
сериозно увеличение на международните цени на енергийните ресурси и храни. Всичко това ще има положителен ефект 
върху бюджетните приходите. Заедно с това остава възможност за финансиране на част от разходите по линия на Плана за 
възстановяване и развитие, постъпления от който може да се очакват през втората половина на годината. 
Всичко това означава, че фискалната перспектива за следващите месеци е сравнително добра, – поне с оглед на доста по-
черните прогнози от есента и зимата. Именно тук се крие и големият риск – в момента, в който стане ясно, че има фискално 
пространство, веднага се намират идеи за допълнителни разходи, независимо дали са за удължаване на антикризисни 
разходи, на разходи, които се наричат антикризисни, но в действителност нямат нищо общо с пандемията или кризата 
заради нея, или на изцяло нови (и често – безумни) такива. 
През последните два месеца се нагледахме на своеобразно надцакване за допълнителни разходи за социални помощи, 
помощи за бизнеса, данъчни облекчения и т.н. В условия на нестабилна политическа обстановка или много „шарен“ 
парламент стимулите за безотговорен популизъм се увеличават, а резултатите от това са лесно видими в съседна Румъния 
– огромни бюджетни дефицити, висока инфлация и стагниращ пазар на труда. 
Кризата е идеално време за реформи, ако политиците успеят до погледнат малко по-напред в бъдещето от следващите 
избори, които в нашия случай са след два месеца. Трудно е да си представим, че само за няколко месеца планираният 
дефицит от 4,9 млрд. лв. за 2021 г. може да бъде намален наполовина, но могат да бъдат поставени основите за 
дългосрочни реформи, насочени към по-висока събираемост на приходите, по-ефективни публични разходи и по-добра 
бизнес среда, която да повиши потенциала за растеж. 
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По този начин бюджетният дефицит може да бъде намален през следващата година, когато се очаква икономиката да 
достигне предкризисните си нива, а през 2023 г. вече да е балансиран или дори с лек излишък. Разбира се, това няма как 
да се случи, ако политиците отказват да правят реформи в криза, защото е трудно, а в останалото време – защото 
икономиката върви добре и има достатъчно приходи.  
* Бюджетът се планира на касова основа, която не трябва да се бърка с начислената основа, използвана в 
стратегически документи, които се изпращат до Европейската комисия, например Конвергентната програма, или 
оценки и прогнози на ЕК, които използват същата методология 
** Първоначално помощите са за периода август-октомври 2020 г., но после срокът е удължен до края на годината, 
до март 2021 г., до април и май, а по последна информация – до края на управлението на служебния кабинет 
 
√ Скопие: Новото българско правителство може да придвижи страната ни към ЕС 
Не ставаме от утре страна член на ЕС, става въпрос за следващата стъпка, коментира македонският премиер Зоран 
Заев 
Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев в събота още веднъж призова ЕС да удържи на думата си и да 
изпълни обещанието си към страната, съобщават македонските медии. "Не ставаме от утре страна член на ЕС, става въпрос 
за следващата стъпка - свикване на първата междуправителствена конференция", каза Заев, цитиран от БТА. 
Той очаква от новото българско правителство лидерство, отговорност и грижа за Западните Балкани и специално грижа за 
нейния, както каза, първи западен съсед, Република Северна Македония, пише Слободен печат. Заев вярва, че решенията 
на новото българско правителство могат да придвижат страната му към ЕС, а заедно с нея и Албания. 
Заев очаква португалското председателство на ЕС да направи "конкретни стъпки и с нас, и с България". 
"ЕС трябва да вземе решение, както трябваше да направим ние, ако искаме да вървим към ЕС, да вземем решения 
предимно за реформите. Проявихме европейски маниери и отговорност, поехме сериозни рискове, очакваме адекватен 
отговор от ЕС. Този път имаме работа с ЕС, а с България имаме двустранен договор, който в значителна степен е 
реализиран. Наше задължение е да бъдем реалисти, да говорим реално за проблема без прекален оптимизъм, но и без 
ненужно насаждане на песимизъм", каза Заев в отговор на журналистически въпроси. 
Той още веднъж подчерта, че "няма преговори за македонския език и идентичност". "Когато Европа реши да махне (тези 
теми) от масата, преговорите може да продължат. Ако са на масата, гражданите да знаят, че по-нататък няма преговори", 
изтъкна Заев. 
Според него всички лидери на ЕС в идния период ще влязат в контакти с България и Република Северна Македония. "На 
22 юни има Съвет на министрите, където се взимат решения. На 23 юни е планирана първата междуправителствена 
конференция. Плановете са отлични, само трябва да бъдат изпълнени" каза той. 
Премиерът информира, че външният министър Буяр Османи е поискал срещи с българската страна, откъдето е било 
потвърдено, че ще има такива. 
"И аз ще направя същото с новия премиер на България, ще установя контакти. Очакваме обаче португалското председател 
 
√ Високият дълг е спънка за преизбирането на Макрон 
Французите са все по-притеснени за икономическото положение в страната и смятат за важно намаляването на 
националния дълг 
Когато Бенедикт Пейрол, депутат от партията на президента Еманюел Макрон, се среща с избиратели в Централна 
Франция, тя казва, че един проблем ги тревожи повече от всички останали – големият държавен дълг, пише Bloomberg. 
„Честно казано бях изненадана. Това е селски район, дългът не е непременно проблем от ежедневието, но хората са много 
притеснени как ще го изплатим“, отбелязва Пейрол, която е на 30 години и е адвокат по данъчно право. 
Подобно безпокойство по-често е свързано с избиратели в Германия, отколкото във Франция, където дългът следва 
траектория нагоре при няколко поредни правителства през последните десетилетия без никаква голяма съпротива. 
Но отношението на французите към дълга се променя след безпрецедентното харчене, за да се предотврати рухването на 
икономиката по време на коронавирусната пандемия. В момент, когато дългът достига 116% от брутния вътрешен продукт 
– невиждано равнище в ерата след Втората световна война, говоренето на финансовия министър Брюно льо Мер тази 
седмица за още стимули става рискова политическа стратегия. 
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Властите твърдят, че сега е най-доброто време за вземане на дълг, тъй като лихвите са нулеви след години на ниска 
инфлация. Но притесненията, с които се сблъсква Пейрол, са отразени в цялата страна и това може да се превърне в 
проблем за Макрон, който се готви за тежка надпревара за запазване на поста си на изборите през април догодина. 
Избирателите на френския лидер „по традиция обръщат голямо внимание на проблемите с дълга“, коментира Еманюел 
Ривиер, социолог от института Kantar. Макар че в момента те подкрепят стратегията му на големи разходи, ще наблюдават 
внимателно какви са плановете му след края на кризата, допълва той. 
Обществени допитвания през последно време показват, че французите, особено по-възрастните хора, които обичайно 
гласуват най-много, са все по-притеснени за икономическото положение в страната. А около 84% смятат, че намаляването 
на националния дълг е важно, сочи допитване на Ipsos по поръчка на финансовото министерство. Друго допитване през 
януари показа, че процентът от анкетирани, които са притеснени за икономиката, е нараснал със седем пункта спрямо 
лятото на миналата година. 
Дори основният опонент на Макрон, лидерът на крайната десница Марин льо Пен, която намекна преди време за спиране 
на плащанията, когато защитаваше напускането на еврозоната и никога не се е чувствала особено удобно да обсъжда 
икономиката, говори настоятелно за намаляване на заемите. Тя се доближава до центъра в опит да се хареса на повече 
избиратели и твърди, че дългът трябва да бъде изплатен. 
Хора като Тома Пикети смятат, че не трябва да се прави нищо. Френският икономист, който стана известен с бестселър, 
призоваващ за държавна намеса за спиране на растящото неравенство в Европа и САЩ, подписа неотдавна петиция във 
вестник Le Monde за опрощаване на дълг, притежаван от Европейската централна банка. 
Пикети отбелязва, че около една четвърт от държавния дълг в Европа е притежание на централни банки, с други думи 
французите дължат пари на себе си, затова отлагането на изплащането му за неопределено време е по-ефективно. 
Около една трета от избирателите са съгласни и се надпреварват да подкрепят левия кандидат Жан-Люк Меланшон, 
показва друго неотдавнашно допитване. 
Когато Макрон встъпи в длъжност през 2017 г., той положи усиля да изгради политически бранд въз основа на 
използването на технологичната сила за намаляване на зависимостта на икономиката от заемите и на смекчаването на 
правилата, ограничаващи бизнес дейността, въпреки че разкритикува строгия подход на Германия към публичните 
финанси като „фетиш“. 
Но тогава дойде пандемията, която отне живота на над един милион души в Европа и принуди Макрон да промени курса 
и да възприеме подхода „на всяка цена“. Той се превръща в защитник на преобладаващата сега в Европа фискална 
доктрина, че устойчивото възстановяване на икономиката оправдава трупането на огромни дългове. 
В исторически план френската държава не се справя добре с овладяването на публичните финанси след криза. 
Проследявайки проблема при няколко поредни правителства, икономисти от Goldman Sachs не намират данни, че 
бюджетният баланс расте в добри времена, докато дефицитите се разширяват, когато има сътресение. 
„Франция е единствената голяма страна, в която не очакваме съотношението между държавния дълг и БВП да намалее 
значително до 2024 г.“, коментира миналия месец Яри Стен от Goldman Sachs. 
Правителството на Макрон полага усилия да покаже, че този път нещата ще са различни, но засега отлага голяма част от 
действията за след изборите. 
Финансовият министър Льо Мер направи редица предложения, включително сформиране на комисии за разглеждане на 
проблема, механизъм за отделяне на свързаните с COVID дългове в специален инструмент и установяване на 
многогодишни правила за разходите за предотвратяване на политическите прищевки в ежегодните решения за данъците 
и разходите. 
Нещо, което Макрон и екипът му казват, е, че не искат повишаване на данъците. 



6 

 

Франция вече е сред страните с най-високи нива на данъците в развитите страни и Льо Мер твърди, че ново повишаване 
ще убие икономическия растеж, който е необходим за изплащане на дълговете. 
Вместо това правителството на Макрон разчита на бърз икономически скок, стимулиран от инвестиции. 
„Полагаме всички усилия за това рестартиране на икономиката, което е жизненоважно за французите“, заяви той миналия 
петък при посещение в училище в село, получаващо държавни средства за ремонтиране на столовата си. 
„След това, в определен момент, ще трябва да изплатим дълга, а това означава растеж, да сме предпазливи с държавните 
разходи и структурни реформи като пенсионна реформа“, допълни френският президент. 
В централния град Мулен лоялни на Макрон политици като Пейрол не се радват на особена популярност. 
Тя твърди, че хората в избирателния й район не могат да разберат защо са необходими жертви за пенсиите и други 
реформи, въпреки че президентът обяви подход „на всяка цена“, а планът за възстановяване предвижда да се похарчат 
още милиарди за индустрията, зелените и дигиталните технологии. 
„От малка чувам, че дългът е нещо много, много лошо, това е германската и морална гледна точка към нещата, според 
която дългът ще тежи на бъдещите поколения. Не трябва да гледаме по този начин – има добър и лош дълг“, смята Пейрол. 
 
БНТ 
 
√ Президентът Румен Радев се надява да няма трети парламентарни избори  
Надежда, че няма да има трети парламентарни избори тази година изрази днес президентът Румен Радев в интервю за 
БНР. Той заяви, че поема отговорност за персоналния състав на служебното правителство и отхвърли обвиненията, че чрез 
назначенията във втория ешелон на властта олигархията се настанява в администрацията. 
Президентът Румен Радев е подбрал хора на базата на три критерия: професионализъм, честност и почтеност, въпреки все 
още неуталожения страх от предишната власт, по думите му. 
Изрази надежда служебното правителство да изпълни поставените задачи въпреки, според него, заложените бомби от 
предишното управление, като невнесената актуализация на бюджета и необходимостта да се вземе решение за Плана за 
възстановяване. 
Отхвърли обвиненията на ГЕРБ, че назначенията в НАП и МВР правят директна връзка с олигарси зад граница. Надява се 
да няма трети парламентарни избори тази година. 
Според Радев, със смяната на властта към този момент, прокуратурата е изправена пред дилема. 
Президентът Румен Радев защити министрите от служебното правителство и обяви, че носи своята отговорност за състава 
на кабинета. 
"Така е по Конституция и аз не бягам в никакъв случай от тази отговорност", каза Румен Радев. 
Служебното правителство е модел за излизане от политическата безпътица, в която, според него, се намира България и 
заяви, че цел номер едно на служебния кабинет е укрепване на държавността. Посочи, че има заложени, цитирам, "бомби" 
от предходната власт: едната е невнесеният План за възстановяване в Европейската комисия. 
"Отишлото си правителство отказа да внесе актуализация на бюджета в Народното събрание и по този начин върза 
ръцете на служебното правителство", допълни Румен Радев. 
Изрази надежда изборите на 11 юли да доведат до редовен кабинет. 
"Не искам да мисля, че ще отидем на трети парламентарни избори тази година и аз се надявам партиите да проявят 
и благоразумие, и отговорност и след следващите избори, и в рамките на следващия парламент те да съставят 
правителство", добави президентът. 
Ревизия на предишното управление за два месеца заяви, че е невъзможна. И отхвърли обвиненията за олигархично 
свързани назначения в НАП и МВР. 
"Няма как олигархията на Божков и на който щете олигарх да стане олигархия на Радев. Ние просто имаме различна 
ценностна система, те даже не се пресичат, моята и тази на предишния премиер. След като в една страна, макар и 
член на ЕС и НАТО, министър-председателят спи с пистолет до главата си, това означава, че има НСО, което да го 
пази, това означава, че в тази страна има мутри. След като има шкафчета на управляващи, натъпкани с евра и с 
кюлчета злато, това означава, че има мутри", отбеляза държавният глава. 
Радев заяви, че всички очакват прокуратурата да влезе в своята законова роля. 
"Режимът рухва и пред българската прокуратура има сериозна дилема - или да започне работа в интерес на 
обществото, или тя ще бъде завлечена от този рухващ режим заедно с него в небитието", категоричен е 
президентът Румен Радев. 
За машинното гласуване смята, че не е най-доброто решение, но, че ограничава контролирания вот. 
Във външнополитически план Радев заяви, че отдавна е дал своята оценка за Русия и, че вмешателство в националната ни 
сигурност е недопустимо. 
 
√ Деница Сачева: Социалните плащания са гарантирани до края на юни  
От ГЕРБ реагираха само няколко часа след интервюто на държавния глава със специален брифинг. 
Заявиха, че в краткия мандат на 45-ото Народното събрание президентът се интересувал само от Изборния кодекс и нито 
веднъж не е призовал за актуализация на бюджета. 
На думите на Радев, че под управлението на служебното правителство са заложени потенциални бомби, от ГЕРБ 
отговориха, че всички социални плащания са гарантирани до края на юни и нито една от мерките, въведени от кабинета 
"Борисов", не е спряла да действа, след като служебният кабинет пое властта. 
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От ГЕРБ обясниха, че и без актуализация на бюджета служебното правителство е намерило пари за добавката от 50 лева 
за пенсионерите, докато управлява. 
"Не може да се говори затова, че бюджетът е издънен, че в хазната няма пари, че има нужда от актуализация на 
бюджета. След като 318 милиона бяха намерени буквално за една нощ", заяви Деница Сачева от ГЕРБ. 
Според нея кабинетът "Борисов 3" бил упрекван, че купува гласовете на пенсионерите с добавката от 50 лева. Заяви, че 
предизборната кампания на президента върви още преди началото на тази за вота на 4 април. 
"Логичният въпрос към него е купува ли той гласовете на българските пенсионери с тези 50 лева, които им обеща в 
рамките на това служебно правителство", попита Деница Сачева. 
От ГЕРБ призоваха президентът да излезе с ясна позиция по казуса Навални и разкритата шпионска мрежа, която действала 
у нас в полза на Русия. 
"Президентът в момента се опитва предизборно и преди собствените си избори да лъже всички едновременно. На 
едните да казва, че е прозападен, на другите да казва, че е проруски, да се обръща, да намигва към Дубай, чрез 
назначения в служебния кабинет и в крайна сметка да държи в плен българските институции", коментира заместник-
председателят на ГЕРБ Даниел Митов. 
"Има такъв народ", БСП и "Демократична България" вероятно са били в координация с президента по време на 
консултациите за състава на служебното правителство, казаха още от ГЕРБ. 
 
√ Огнян Герджиков: Съставът на служебния кабинет е много добре подбран  
Новият служебен кабинет започва твърде амбициозно, което не е лошо, иска се от него да прави неща и той може не малко 
да направи. Неговият състав е много добре подбран. Това коментира в студиото на "Денят започва" проф. Огнян 
Герджиков. 
"Това, което например направи Стефан Софиянски като служебен премиер, беше много важно за България, така че 
един служебен кабинет може да свърши много полезни неща, този служебен кабинет има капацитета", заяви проф. 
Герджиков. 
Той добави, че е важно да няма крайности и призова да има проверки. 
"Например вчера научих, че икономическият министър Кирил Петков е обърнал внимание на Българската банка за 
развитие. Оказва се, че 1 милиард са дадени на 8 големи фирми. Очевидно е, че е необходима ревизия, може да се 
подмени състава на ръководството", каза проф. Огнян Герджиков. 
По думите му изборите са най-важното за един служебен кабинет, но не означава, че само това трябва да прави. 
"Имат много текущи задачи, трябва да няма административен рекет, да работи бизнесът. Този кабинет е по-
силният от този, в който аз участвах има силни фигури. Очевидно е, че президентът Румен Радев е натрупал опита 
и е намерил много силни кандидати, хора възпитаници на Харвард, това само по себе си показва много високо 
качество", допълни проф. Огнян Герджиков. 
Той прогнозира, че това служебно правителство може да управлява и по-дълго. 
"Трябва да се направи коалиционен кабинет, не изключвам да има още избори, но това не е чак толкова страшно. 
Българският парламент произвежда голямо количество брак, не работи добре, това е нещото, което спъва България 
през последните години. Сегашните закони не са добри и непрекъснато ги променяме. Непрекъснато произвеждаме 
некачествена законова продукция, това спъва инвестициите и бизнеса, няма изграден механизъм за правене на закони, 
те така не се правят. Нашият парламент действа като луд с картечница", добави проф. Огнян Герджиков. 
Според него три четвърти от законопроектите са на отделни депутати, а не са на правителството, което означава, че много 
често има лобистки текстове. 
"Това прилича на особен вид шизофрения, някъде към 80 законопроекти бяха внесени за две-три седмици. 
Парламентът може да бъде вреден с непрекъснатата промяна на законите. Не може да има хулигански подход да има 
в изказвания и нападки. Един председател и Господ да е трудно може да се справи, ако депутатите не са на 
необходимата висота. Ива Митева няма организационен опит, не е лесно да се укроти "врящо гърне", каза проф. Огнян 
Герджиков. 
Той коментира промените в Изборния кодекс и отбеляза, че има резерви към машинното гласуване, тъй като крие рискове. 
"Германия и Нидерландия го отрекоха, ние сме силни в купуването на гласовете, неграмотните не знам как ще се 
справят с машините. Една голяма част от ЦИК са същите хора. Има опасност нищо да не се промени, това няма да е 
добре за България. Радев направи добър служебен кабинет. Избори 2 в 1 не са изключени. В момента най-малко 
Конституцията пречи на България, тя върши работа", каза още проф. Огнян Герджиков. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Защо поскъпна олиото?  
Поскъпването на слънчогледовото олио се дължи на липсата на суровина заради лошата реколта от 2020 година. Възходящ 
тренд на цената се наблюдава от август насам - имаше първо покачване до 2,80-3,00 лв., последва още едно поскъпване с 
15-20 стотинки и в момента сме на нива 3,10-3,20 на едро. 
Това обясни в студиото на "Денят започва" Владимир Иванов - председател на Държавната комисия по стоковите борси и 
тържищата. 
По думите му на международните борси се наблюдава "денивелация близо 1000 долара, което никак не е малко". 
"Това е най-вече заради световния недостиг на слънчогледово зърно и лошата реколта", отново подчерта той. 
 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/ognyan-gerjikov-sastavat-na-sluzhebniya-kabinet-e-mnogo-dobre-podbran-1156125news.html
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Според него се очаква още един постъпателен тред, но поскъпването няма да е значително заради прогнозите за доста 
добра реколта. 
В отговор на въпрос за цената на хляба Иванов отбеляза, че през последните 2 години при всички видове консуматори на 
земеделска продукция с цел преработка цената на труда рязко се е покачила. 
"На практика имаме абсолютно обективната нужда от покачване на цената. На фона на увеличаване на разходите 
на въпросните преработватели, промяната в цената на хляба е незначителна", обясни той и добави, че това 
поскъпване не буди тревога, защото доходите в бранша са нараснали с повече от 70%. 
 

 
 
За поредна година се отчитаме, че по време на празниците пазарът остана спокоен, което сочи, че "става все по-нормален 
пазар", продължи Иванов коментара си. 
Какво каза още председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата - вижте във видеото. 
 
√ Георги Костов с отчет за свършеното в Агенция "Митници" през последните 4 години  
Досегашният шеф на Агенция "Митници" Георги Костов разпространи позиция, в която отбелязва постигнатото от службата 
през последните 4 години, откакто я оглавява. 
Ето какво пише Костов: 
"След четири години, в които бях директор на Агенция „Митници“, бих искал да благодаря на митническите служители за 
положените усилия и за постигнатите резултати, както и на всички, които подкрепяха каузата и мисията на българските 
митници, интегрална част от голямото семейство на митниците в ЕС. 

https://bntnews.bg/news/zashto-poskapna-olioto-1156124news.html
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Предвид факта, че в последно време сериозен интерес предизвика темата за вноса на занижени цени или така нареченото 
„подфактуриране“ бих искал да подчертая, че това е един от въпросите, по който аз и екипът ми работихме приоритетно. 
Правилното определяне на митническата стойност на внасяните стоки е традиционно предизвикателство за митническите 
администрации във всички държави, предвид либералната правна рамка в международните актове и законодателство в 
тази област и е същевременно постоянен обект на проверки на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, обект на 
одит от Европейската сметна палата през 2017 г., а в периода от 2018 г. до 2020 г. е и специфична тема на проверките от 
ЕК във всички 28 държави членки на Съюза (вкл. UK) по линия на традиционните собствени ресурси. 
В България проверка на място се проведе в през октомври 2019 г. от упълномощени инспектори от ГД „Бюджет“ и ГД 
„Данъчно облагане и митнически съюз“. Обхватът на проверката е формулиран в четири специфични цели, обединени 
около стратегията за контрол в областта на митническата стойност при вноса на текстилни изделия и обувки (Глави 61 - 64 
от КН на ЕС). На заключителната среща в Агенция „Митници“ на 18.10.2019 г. проверяващият екип изложи предварителни 
констатации и формулира препоръки за подобряване на контрола и за извършване на последващи проверки на стоките от 
Глави 61 - 64 от Комбинираната номенклатура. 
Въз основа на предварителните констатации и препоръки от заключителната среща, още в периода преди да бъде получен 
официалният доклад от проверката, ние предприехме следните действия, които съществено промениха средата: 
- Въведохме на автономно основание автоматизирана система за превенция на риска от деклариране на стоки със 
занижена стойност чрез рискови профили, сравняващи декларираната митническа стойност със справедливите цени на 
OLАF, като се използва разработената за целта система THESEUS на Съвместния изследователски център към ЕК; 
- Актуализирахме вътрешните си указания за засилване на контрола и за уеднаквяване на практиката при проверката, 
приемането и оспорването на декларираната митническа стойност на внасяните стоки; 
- С цел гарантиране на взетите мерки, равнопоставеност на всички икономически оператори и предвид по-либералното 
съюзно законодателство по отношение на митническата стойност, предложихме и се направиха промени в Закона за 
митниците (в сила от 01.01.2020 г.) за въвеждане на национално ниво на нов механизъм за противодействие на 
подфактурирането. Този нов законово определен инструментариум позволява и задължава митническите органи в 
случаите, когато се установи, че декларираните цени са по-ниски от справедливите цени, валидни за тях в ЕС, 
задължително да изискват обезпечение, изчислено на база справедливите цени, с цел да осигурят събирането на митата в 
пълния им размер. 
Предприетите мерки бяха оценени от ЕК в рамките на проведената в периода 14-18 септември 2020 г. регулярна проверка 
на традиционните собствени ресурси. Проверяващият екип потвърди поставената при предходната проверка положителна 
оценка по една от целите, по други две цели отбеляза съществен напредък, а по основната Цел 1 – „Прилагане на 
подходяща стратегия за контрол на митническата стойност“ - постави оценка „задоволителна“, която е най-високата в 
оценъчната скала, използвана при проверките от ЕК. 
На 12.05.2021 г., се получи чрез постоянното представителство на Република България към ЕС писмо от ГД „Бюджет“ на ЕК 
относно финансовата оценка на загубите на традиционни собствени ресурси при внос на стоки в ЕС в периода 16.09.2012 
г. – 31.12.2019 г. от Китайската народна република. В това писмо за първи път ЕК прави оценка на загубите на традиционни 
собствени ресурси, като за Република България те представляват 1,27% от общата сума за 28-те държави членки на ЕС 
(вкл.UK). Важно е да се отбележи, че приложеният статистически метод при изчислението е предмет на съдебен спор в 
съда на EС (дело С-213/19), което се очаква да приключи през 2022 г., следователно оценката е условна и зависима от 
изхода на делото. 
Надявам се, че при обсъждането на тази тема за в бъдеще, ще се подхожда отговорно и професионално", се посочва още 
в разпространената позиция на досегашния началник на Агенция "Митници". 
 
√ В Хърватия гласуваха на местни избори 
Първи тур на местните избори в Хърватия. Гражданите избират кметове, областни и общински съветници.  
С най-големи шансове са представителите на Партията на премиера Андрей Пленкович - Хърватският демократичен съюз. 
На много места обаче битката ще бъде оспорвана и ще има балотажи на 30 май. 
Граждани, които не живеят в Хърватия, ще могат да влязат в страната, за да гласуват, без да подлежат на ковид мерки. 
Изборната администрация приема вота за "пристигане по спешни лични причини". 
 
√ Все повече държави облекчават анти COVID мерките  
Все повече държави облекчават анти COVID мерките. 
Турция започва да разхлабва от утре строгите мерки срещу COVID-19, които бяха въведени в края на април. 
Падането на ограниченията ще става поетапно. Предвижда се при първата фаза да бъдат отворени ресторантите и 
кафенетата. Вечерният час остава, но ще започва по-късно - от 21.00, а не от 19.00 часа. 
Присъственото обучение най-вероятно ще бъде възстановено чак през есента. 
След дълги месеци на ограничения, от утре и в Чехия падат много от мерките. Откритите пространства на заведенията ще 
работят. Отварят фитнесите и спортните зали, но не и плувните басейни. 
Възобновяват се културните събития. Разрешават се посещенията и в зоологическите градини. 
Поляците и испанците се наслаждават на първия уикенд с разхлабени мерки. В Испания отпадането на ограниченията 
беше отпразнувано с масови събирания. В много градове се наложи дори полицията да разпръсква тълпите. 
 
 
 



10 

 

БНР 
 
√ Румен Радев пред БНР: Не искам да мисля, че ще отидем на трети парламентарни избори тази година 
Този служебен кабинет е модел за излизане от безпътицата, посочи държавният глава 
Не бягам от отговорност за назначаването на служебното правителство, заяви президентът 
"Разбира се, че президентът носи отговорност за назначаването на служебното правителство. Така е по Конституция и аз 
не бягам от тази отговорност". Това заяви в предаването "Неделя 150" на БНР президентът Румен Радев. 
Той подчерта, че винаги се е водил от отговорността за бъдещето на България и по този критерий е подбирал министрите 
в кабинета, без оглед на техните партийни пристрастия: 
"Страхът все още не е отхлабил своя обръч и трудно хора се решават да заемат такава позиция точно сега. Тя е 
натоварена с много отговорност. Все още отишлата си съвсем скоро власт разполага с всички механизми - финансови и 
властови, но въпреки това има хора, които могат да застанат с лицето и с биографията си и да поемат тази отговорност" ... 
"Моите изисквания съм ги задал в началото, оттам нататък министрите имат пълната свобода да си подбират екипите и 
как да изпълняват тези задачи". 
Държавният глава посочи, че този служебен кабинет е модел за излизане от безпътицата, в която се намира в момента 
България: 
"45-ото Народно събрание показа точно тази безпътица", уточни той. 
Румен Радев изказа опасение, че може да се стигне до трети избори за Народно събрание през тази година: 
"Не искам да мисля, че ще отидем на трети парламентарни избори тази година. Надявам се партиите да проявят 
отговорност и да съставят правителство в рамките на следващия парламент. Не е добре да нямаме парламент. България 
е парламентарна република, тя се крепи на парламента като основен държавен орган, който не само има законодателни 
функции. Народното събрание контролира изпълнителната власт, една функция, която беше отслабена значително по 
време на управлението на г-н Бойко Борисов". 
По думите на президента има "заложени бомби под това правителство, които са на дистанционно управление": 
"Правителството на Бойко Борисов отказа да внесе актуализация на бюджета, което върза ръцете на този кабинет. Той 
трябва да търси допълнителни възможности. Това допълнително го натоварва. Отишлото си правителство абдикира от 
една изключително важна задача за управлението на България - да депозира неговия План за възстановяване и 
устойчивост в ЕК. По този начин отново постави служебния кабинет в една изключително трудна ситуация".  
Радев заяви, че в рамките на дни ще бъде взето решение дали Планът да бъде внесен в този вид, като така всички негови 
пасиви ще бъдат "хвърлени върху служебното правителство", или Планът за възстановяване ще бъде актуализиран.  
Пред БНР държавният глава заяви, че националната цел е укрепването на държавността: "Очаквам служебното 
правителство да направи първата крачка в тази посока". 
"Няма как олигархията - Васил Божков или който и да е олигарх, да стане олигархия на Радев. Ние имаме различна 
ценностна система с предишния премиер (Бойко Борисов - б.р.), те дори не се пресичат", каза Румен Радев в отговор на 
публикации, че в правителството, съставено от него, има хора, близки до обвиняемия бизнесмен Божков - като началника 
на кабинета на вътрешния министър Бойко Рашков, за която се твърди, че е сред учредителите на партията на Васил 
Божков: 
"Прочетох някакви такива писания, но, доколкото знам, тя изобщо не е регистрирана като кандидат".  
Качеството на институциите са причина за изтичането на хора и пари извън страната, коментира президентът: 
"Когато има политически риск от експроприация на бизнеса, било то от държавата или от олигархични кръгове около 
управляващите, когато има вмешателство в работата но регулаторните органи, когато законодателството е абсолютно 
непредвидимо и когато съдебната система не може да защити хората да правят конкурентен, открит и честен бизнес, 
виждаме какви са резултатите - не са в наша полза. Тези неща трябва да променим. България има огромен потенциал. 
България има прекрасни хора и дадености, но това, което не сме имали, е адекватни институции, които да дадат 
възможност на тези хора да разгърнат своя потенциал тук - в България". 
Лозунга "Мутри, вън!", както и заявката служебното правителство да осветли нередности в предходното, президентът 
Радев обясни: 
"След като в страна, макар и член на ЕС и НАТО, министър-председателят спи с пистолет до главата си, въпреки че НСО го 
пази, това означава, че в тази страна има мутри. След като има шкафчета на управляващи, натъпкани с евра и злато, това 
означава, че има мутри. Защото, ако това е вярно, тези пари не са от заплати, значи някой трябва да е рекетиран, значи 
има мутри. След като прокуратура, ДАНС, КФН изпращат да размазват физиономии на неудобни бизнесмени, значи има 
мутри. Разбира се, че тези хора се притесняват да не би да изплуват злоупотребите им, притеснения, че ще бъдат отбити 
от потоците на публичните финанси, където досега е имало безнаказано гребане. И най-вече притеснение да не би да се 
проведат честни избори, защото те могат да доведат до една друга политическа конфигурация".   
Президентът беше категоричен, че там, където има свободни медии, корупцията е сведена до минимум и има висок 
социален стандарт: "Където медиите са смачкани, има корупция и бедност и неравенства". 
"Всички очакваме прокуратурата да влезе в своята законова роля. Управляващите до момента са свикнали прокуратурата 
да бъде гарант за тяхната безнаказаност, но виждаме, че режимът рухва и пред прокуратурата има дилема- - дали да 
започне работа в интерес на обществото, или да бъде завлечена от този рухващ режим", заяви Румен Радев. 
По думите на държавния глава е илюзия да се мисли, че за два месеца може да бъде направена ревизия на управлението 
на ГЕРБ и Бойко Борисов: 
"Нито от служебния премиер Стефан Янев, нито от мен е произнасяна думата ревизия. Това, към което трябва да се 
стремим, е откритост. Много е трудно тя да се постигне дори и в благоприятна административна среда. Това е огромна по 
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обем дейност, която трябва да бъде проверена. Още от лятото на миналата година, когато започнаха протестите, вървяха 
различни сигнали за изнасяне, унищожаване и подправяне на документи. Всеки министър в рамките на своята дейност, 
ако открие такива документи, те трябва да станат публични". Той подчерта, че българите трябва да знаят кой разполага с 
техните пари. 
В предаването "Неделя 150" президентът коментира и промените в Изборния кодекс, въвеждащи задължително машинно 
гласуване в изборните секции с над 300 избиратели: 
"Не казвам, че това е най-доброто, но ние сами се докарахме дотам - да даваме пари, за да повишим по някакъв начин 
честността и да елиминираме недействителните бюлетини. Машините допринасят много и за намаляване на 
контролирания вот, защото, когато твоят вот е контролиран, ти трябва да се отчетеш". 
Държавният глава поздрави партиите в 45-ия парламент затова, че са посочили стойностни професионалисти за членове 
на ЦИК: 
"Надявам се да използват опита си ползотворно, да се обединят и да не допуснат политически вмешателства. Имат 
капацитета и амбицията да проведат едни добри избори".   
Румен Радев заяви, че е дал ясна оценка и по отношение на Русия, и по отношение на националната сигурност: 
"Там компромиси са абсолютно недопустими и че трябва да се преследва всяко вмешателство в нашата национална 
сигурност... След като си пуснал агентите на руските служби безнаказано да тровят български граждани и да взривяват 
наши складове с военна продукция, както твърдят ДАНС и прокуратурата, да си прикривал техните действия, да си 
допуснал огромен пробив в националната сигурност, защото  не си реализирал политиките зa организация и контрол до 
класифицирана информация, а службите, отговорни за това, са на пряко подчинение на теб, при това, след като си платил 
неимоверна цена за "Турски поток", неясно как формирана и платена с наши пари, без да си ни питал, като лиши България 
от огромни такси, които се дължаха по договор, от "Газпром" и позволи на "Газпром" да завземе всички входно-изходни 
точки на тръбопроводите, които минават през България, след като допусна по най-елементарен начин България да загуби 
арбитража и да плати огромни пари заради "Белене", след като години наред допускаш "Лукойл" да не плаща никакъв 
корпоративен данък - да твърдиш подобни неща е върхът на наглостта". 
Интервюто на Диана Янкулова с президента Румен Радев в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Назначиха двама нови заместник-министри на енергетиката  
Мирослав Дамянов и Александър Николов са новите заместник-министри на енергетиката, назначени от служебния 
премиер Стефан Янев, съобщи министерството на енергетиката. 
Мирослав Дамянов е с над 40-годишен опит в електроенергийния сектор, като 7 от тях са на ръководни позиции. Завършил 
е „Електроенергетика“ в Техническия университет в София, курсове за автоматизирани системи за управление и за 
външноикономически връзки в УНСС и курс по бизнес мениджмънт в Университета на Централен Ланкашър, 
Великобритания. Има множество специализации, свързани с управлението на електроенергийната система, прогнозиране 
на товарите, приватизация и либерализация на енергийните пазари и други в различни организации в Швейцария, Чехия, 
САЩ, Франция, Великобритания. 
Александър Николов притежава дълъг мениджърски опит в сферата на телекомуникациите, финансите, инвестициите и 
капиталовите пазари. Бил е изпълнителен директор на фонд за рисков капитал, управлявал е стратегически проекти, 
развиващи иновативни финансови технологии. Магистър по финанси от УНСС. Водил е лекции по фючърси, опции и 
управление на инвестиции. Притежава допълнителни квалификации, насочени към дигитална трансформация на бизнеса, 
като текущо работи и по дисертационна тема в същата сфера. 
 
√ Министерството на туризма и РДНСК ще извършат незабавна инспекция на плаж "Смокините-север" в община Созопол 
Министерството на туризма и Регионалната дирекция за национален строителен контрол ще извършат незабавна 
инспекция на плаж "Смокините-север" в община Созопол, съобщиха от пресцентъра на ведомството. 
Инспекцията е предизвикана от медийни публикации и цели да се установи има ли нарушения на законови и договорни 
изисквания от концесионера. 
Разрешенията за поставяне на преместваемите обекти се издават от кмета на съответната община, припомнят от 
министерството. 
Министерството на туризма не е издавало разрешение за разполагане на дискотека на плажа, а само заведение за бързо 
хранене. 
 
√ Кунчев: Извънредната епидемична обстановка ще бъде удължена до края на юни  
Извънредната епидемична обстановка у нас ще бъде удължена с още месец - до края на юни. Това заяви пред bTV главният 
държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев: 
"С обявяването на тази обстановка са свързани доста от мерките, които се прилагат и без нея те не могат да действат, така 
че вероятно ще е необходимо поне с един месец тя да бъде удължена". 
„Зелените коридори“ няма да се закриват, облекчава се раздаването на ваксини за личните лекари - те ще ги получават от 
РЗИ-тата и от ДКЦ-тата, които ще бъдат определени в заповед. Обмислят се промени в правилата за влизане в България - 
децата до определена възраст да не се тестват, каза Кунчев: 
"Според мен е по удачно да е 5-6 години, тъй като вземането на проба и от по-малките деца е по-неприятно, по трудно за 
осъществяване, особено в такива условия - на граница или някъде другаде". 
Ангел Кунчев допълни, че ще се разшири и списъкът с държави, от които влизането е забранено заради разпространението 
на индийския вариант на вируса на територията им.  

https://bnr.bg/post/101468224/rumen-radev-pred-bnr-prezidentat-nosi-otgovornost-za-naznachavaneto-na-slujebnoto-pravitelstvo
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√ Фонд „Земеделие“ приема заявления за компенсиране на загуби от пандемията  
Фонд „Земеделие“ започва от днес да приема заявления за подпомагане по  антикризисната Covid мярка за компенсиране 
на загубите, които фермерите претърпяха заради пандемията. 
Бюджетът  на мярката е близо 15 млн. лв. 
Документи за извънредното подпомагане за земеделските стопани по мярка Covid-1 ще се приемат в общинските служби 
по земеделие. На финансиране подлежат фермери от секторите „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“, „Винени 
лозя“, „Декоративни растения“ и „Животновъдство“, в това число говеда, биволи, овце и кози. 
Важно е да се знае, че при този прием могат да кандидатстват земеделци, които или до момента не са подавали заявления 
за подпомагане, или за подавали, но не са били одобрени за финансиране. 
Задължително е заявителите да са регистрирани като земеделски производители. 
По Covid мярката един земеделец може да получи не повече от левовата равностойност на 7000 евро. Финансовата помощ 
се изплаща под формата на еднократна сума. 
Крайният срок за подаване на документи е 4 юни. 
 
√ Българските учени в областта на космическите изследвания работят по световни проекти  
Никола Каравасилев е един от най- успешните млади учители по физика и астрономия в България. 
Ръководи и олимпийските отбори по астрофизика, физика и астрономия. Негови ученици завоюваха над 40 медала. 
В интервю за Радио София той посочи малко известни факти за приноса на България в завладяването на Космоса.  
"Нашата страна е заемала изключително достойно място в изучаването и овладяването на космоса. Ние сме шестата страна 
която изпраща там свой космонавт", каза Каравасилев. 
На 10 април 1979 година се осъществява полетът на първия български космонавт Георги Иванов на борда на космическия 
кораб „Союз.“ 
По това време България е имала доста развита космическа програма.  
"Произвеждали сме ракети, които са летели в орбита и до други планети, произвеждали сме космически храни, по 
програмата „България 1300“. Още през 1972 година сме имали прибор за изследване на космическа плазма, пак по същата 
програма", посочва още Никола Каравасилев. 
Тези факти изкачват България до осемнадесето място в света, като държава със собствена апаратура, която провежда 
самостоятелни експерименти в космоса. 
„В България природоматематическите дисциплини през 20-ти век  имат една доста широка база и доста добра традиция 
на развитие“ – допълни Никола Каравасилев. 
"Макар и днес да заемаме по-скромно място в областта на технологиите, но в областта на космическите изследвания както 
и в областта на астрономията имаме изключително сериозни учени, които работят по световни проекти" – каза още той. 
Според младият учен несъмнено съществува вода в космоса. Дали тя може да пренася живот от една планета към друга е 
една от теориите. Каравасилев поясни,че това ще бъде тема на негова предстояща лекция в неделя, 16 май. 
Чуйте още подробности в  интервюто на Данаил Конов с Никола Каравасилев. 
 
√ ЕП обсъжда фонда за справедлив преход  
Интервю на Ангелина Пискова с Андрей Новаков 
Не се очаква да има сериозно противопоставяне на Фонда за справедлив преход, който ще се дебатира днес в Европейския 
парламент и ще се гласува утре - това каза в интервю за "Хоризонт" евродепутатът от Европейската народна партия Андрей 
Новаков, който е член на комисията по регионално развитие. Той е на стойност 17.5 млрд. евро и е предназначен да 
помогне на страните-членки за преход към зелена икономика. Според Новаков първите средства за страната ни могат да 
пристигнат още през есента. 
"Парите от фонда се разпределят посредством регионални планове. В България сме изготвили три такива - за Перник, 
Кюстендил и Стара Загора, които са трите наши въглищни района. Така че инвестициите биха се насочили там", каза 
Новаков. 
На въпрос дали тези средства ще са достатъчни за тези три региона, Новаков отговори: 
"Със сигурност не са достатъчни изцяло. Говорим за 1,3 млрд евро за 2027 година по текущи цени, като 570 млн. евро ще 
дойдат по линия на многогодишената финансова рамка, а още 730 милиона -  по линия на "Ново поколение Европа". По 
този начин се нареждаме на пето място в ЕС по дял на усвояване. Полша е на първо място - почти 20% от целия план отиват 
там. Очаква се най-активно да инвестираме по Фонда за справедлив преход през 2022 и 2023 година - по 370 милиона 
евро всяка година". 
Цялото интервю с евродепутата Андрей Новаков чуйте в звуковия файл.  
 
√ Извънредна конференция на външните министри от ЕС заради напрежението между Израел и Палестина  
Заради ескалиращото напрежение между Израел и палестинците, върховният представител по външната политика и 
сигурността Жозеп Борел свиква във вторник извънредна видеоконференция на министрите на външните работи на ЕС. 
33-ма палестинци са загинали при израелските въздушни удари в Ивицата Газа в събота. Нови атаки бяха извършени и от 
палестинска страна. 
Иран обеща подкрепа на палестинското движение "Хамас" в борбата срещу Израел, а израелският премиер Бенямин 
Нетаняху заяви, че страната му ще продължи да отговаря със сила. 

https://bnr.bg/post/101467510/balgarskite-ucheni-v-oblastta-na-astronomiata-i-kosmicheskite-izsledvania-rabotat-po-svetovni-proekti
https://bnr.bg/post/101468426/ep-obsajda-fonda-za-spravedliv-prehod
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В телефонни разговори с Нетаняху и палестинския президент Махмуд Абас, американският президент Джо Байдън изрази 
дълбока загриженост от задълбочаването на конфликта в Газа. 
Германският външен министър Хайко Маас определи обстановката в района като "взривоопасна". Към призивите за 
спиране на насилието се присъедини и папа Франциск: "Много невинни хора загинаха, сред тях и деца. Това е ужасяващо. 
Неприемливо. Смъртта е знак, че хората не искат да градят бъдещето, а да го погубват. Питам се докъде ще доведат 
омразата и отмъщението". 
Светият отец призова всички отговорни за конфликта да "спрат дрънкането на оръжия и да поемат по пътя на мира." 
 
√ Китайски апарат кацна успешно на Марс  
Китайски безпилотен космически апарат кацна успешно на Марс, съобщават световните агенции като се позовават на 
китайски медии. 
Апаратът на име "Тянвън-1"е успял успешно да премине през атмосферата на Червената планета, което досега провали 
няколко други опита на различни мисии за кацане на Марс. 
Модулът носи марсоход на име „Чжужун“ , чиято задача ще е да събира и анализира проби от скалите в продължение на 
около три месеца. Той ще изследва също йоносферата и климата. 
Началото на мисията беше през юли миналата година, като апаратът достигна орбитата на Марс през февруари. Вчера 
китайските медии обявиха, че той вече е в етапа на кацането - момент, който е оценяван като рисков заради забавеното 
изпращане на сигнали до Земята. 
С успех в подобна мисия се поздравиха преди три месеца и в НАСА. На 18 февруари на Червената планета кацна марсоходът 
„Пърсивиърънс“.  
 
Класа 
 
√ Икономиката отвъд предизборната кампания  
Европейската комисия публикува пролетната си прогноза за развитието на икономиката. Тя дава чувствително по-
оптимистичен поглед за темпа на възстановяване през тази и следващата година. Комисията прогнозира ръст на БВП от 
4,2% за ЕС (и 4,3% за еврозоната) през 2021 г. и 4,4% през 2022 г. Това е значително подобрение в сравнение със зимната 
прогноза, в която очакваният растеж за еврозоната беше 3,8% за 2021 г. и 2022 г. и съответно 3,7% и 3,9% за целия ЕС.  
Основните допускания зад прогнозата са няколко. На първо място, анализът потвърждава тенденцията стопанската 
активност да се засяга в по-малка степен през зимата на 2021 г. в сравнение с първоначалния ефект от пандемията през 
2020 г. Напредъкът на ваксинацията дава перспектива за трайно минимизиране на ограничителните мерки в следващите 
тримесечия, макар за 2022 г. все още да се отчита ефект от съществуващата заплаха за общественото здраве. По-бързото 
от очакваното възстановяване в останалите водещи икономики (най-вече Китай и САЩ) дава допълнителен стимул за 
експортно-ориентираната европейска индустрия. Сред предизвикателствата са възможните негативни ефекти от 
постепенното оттегляне на мерките за подкрепа на домакинства и бизнес, както и по-бавно от очакваното възстановяване 
на потреблението дори при премахване на ограниченията пред пътуванията и социалния живот. Неясно е и как страните 
ще се възползват от механизма за възстановяване и устойчивост и доколко ще успеят да увеличат публични и частни 
инвестиции още през тази и следващата година. 
Постепенно подобряване на перспективата виждаме и в прогнозите за България. През есента ЕК очакваше ръст на БВП от 
2,6% за 2021 г. и 3,7% за 2022 г., в началото на февруари стойностите вече бяха 2,7% и 4,7%, а в пролетната прогноза са 3,5% 
и 4,7%.   
Скоростта на възстановяването ще зависи от няколко фактора. От една страна, благоприятната външна среда ще подкрепя 
силен ръст на износа на стоки, което, от своя страна, е важна предпоставка за общ растеж в индустрията. Неясно е 
бъдещето на туризма, което ще даде отражение в приходите от чуждестранни туристи. От друга страна, очаква се ръст на 
потреблението на домакинствата, движен от ниска безработица, увеличаване на заетостта и продължаващо нарастване на 
заплатите както в частния, така и публичния сектор. За динамиката на публичните инвестиции ключово ще е успешното 
одобрение и прилагане на Националния план за възстановяване и устойчивост.  
В крайна сметка, в зимната си прогноза ЕК очакваше нивото на БВП както в ЕС, така и в еврозоната през последното 
тримесечие на 2021 г. да е все още под предкризисното четвърто тримесечие на 2019 г., а в пролетната вече се вижда, че 
спадът ще бъде преодолян към края на годината. Възстановяването обаче е изключително неравномерно - както заради 
различната дълбочина на кризата, така и заради натрупаните дългосрочни структурни проблеми в някои страни. Като цяло, 
Централна и Източна Европа се справят отчетливо по-добре - в много голяма степен, към края на 2021 г. спадът заради 
пандемията ще бъде преодолян; сходно е състоянието и в Швеция, Дания и Финландия. През последното тримесечие на 
2021 г. България - заедно с Полша, Швеция и Естония (както и Ирландия, която има специфична структура на икономиката) 
- ще има БВП, който е с 3-4% по-висок в сравнение с четвърто тримесечие на 2019 г. В края на 2021 г. няма да могат да 
достигнат предкризисните нива икономиките на 8 страни, сред които Испания, Италия и Франция. 
Ведростта в прогнозата на ЕК се подкрепя и от последни данни както за европейската, така и за българската икономика. 
Продажбите на дребно в ЕС нарастват средно с 2,6% през март спрямо февруари и близо 12% спрямо март 2020 г.; 
индустриалното производство расте с 0,6% за месец и с 11% спрямо същия месец на предходната година. В най-голямата 
икономика – Германия –  през март се отчита рекорден ръст на износа от над 16% на годишна основа като продажбите в 
Китай нарастват с над 37%, а общата стойност на изнесените стоки вече надхвърля значително и средните стойности за 
предкризисната 2019 г.  

https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-prognozira-seriozno-uskorenie-na-bylgarskata-ikonomika-prez-2021-g-327635/
https://www.investor.bg/analizi/91/a/ek-revizira-leko-nagore-prognozata-si-za-bylgarskata-ikonomika-321804/
https://www.investor.bg/analizi/91/a/ek-revizira-leko-nagore-prognozata-si-za-bylgarskata-ikonomika-321804/
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В България продажбите на дребно през март нарастват с 0,8% спрямо предходния месец и със 17,3% на годишна основа. 
Промишленото производство нараства с рекордните 3,8% на месечна основа (и 6,4% спрямо предходната година), а 
тенденцията се отразява в голяма степен и в ръста на износа от 27% спрямо март 2020 г. Индексът на строителната 
продукция отчита ръст от 1,2% за март на месечна основа и 11% спрямо същия месец на 2020 г. Динамиката на пазара на 
труда също показва устойчивост на възстановяването, независимо от новата вълна на пандемията. От началото на март 
регистрираните нови безработни в бюрата по труда са по-малко от дерегистрираните; броят на наетите към края на март 
нараства с 34,4 хиляди спрямо края на декември. Благодарение на увеличението на възнагражденията на учителите, част 
от служителите в държавната администрация и доплащанията за медиците на първа линия, средната заплата в 
обществения сектор през първото тримесечие на 2021 г. е със 17,2%  по-висока от тази през същия период на 2020 г.; в 
частния сектор нарастването е с 8,8%. Средният осигурителен доход през март е с 12,7% по-висок спрямо дванадесет 
месеца по-рано. Тези фактори, впрочем, се отразяват и на относително високия ръст на бюджетните приходи. 
До дни ще имаме първа оценка на БВП за изминалото тримесечие, която ще отрази част от тези тенденции. През 
следващите месеци ще видим подобни значителни увеличения – заради срива след началото на пандемията, на практика 
всеки месец ще бъде чувствително по-силен от същия период на предходната година. Доколкото текущите показатели за 
стопанската активност вече отразяват възстановяването и благоприятната външна среда, време е да обърнем по-
специално внимание на инвестициите и структурната трансформация в икономиката, доколкото те ще предопределят 
потенциала за растеж в средносрочен и дългосрочен план. 
 
√ Лавров и Блинкен планират да обсъдят „Северен поток 2“  
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен на среща с руския външен министър Сергей Лавров планира да обсъди 
проекта за газопровода «Северен поток 2». Това съобщи ТАСС, позовавайки се на представител на Държавния 
департамент. 
„Предполагам, че това може да възникне при двустранни преговори (с представители на датските власти). Мисля, че 
същото се отнася и за Лавров. Ние, подобно на Конгреса, много ясно изразихме отношението си към „Северен поток 2“ и 
заявихме, че това е руски стратегически проект, който подкопава европейската сигурност“, заяви Блинкен в отговор на 
въпроса дали газопроводът ще бъде обсъден на среща с Лавров.  
Изграждането на „Северен поток 2“, който трябваше да приключи през 2019 г., се забави поради натиска на САЩ. И така, 
европейските изпълнители се отказват от проекта поради възможни санкции, Русия завършва газопровода със собствени 
сили. В същото време германският канцлер Ангела Меркел подчерта, че Германия подкрепя изграждането на Северен 
поток 2, без да се вземат предвид заплахите от САЩ.  
По-рано руският посланик в Германия Сергей Нечаев изрази надежда за завършване на строителството на руския 
газопровод към изборите за германския Бундестаг, които ще се проведат на 26 септември. 
«Северен поток 2» предвижда изграждането на две линии от газопровода с общ капацитет от 55 милиарда кубически 
метра газ годишно от руското крайбрежие през Балтийско море до Германия. САЩ активно се противопоставят на проекта, 
като популяризират своя втечнен природен газ в Европейския съюз. 
 
Мениджър 
 
√ Новият премиер се срещна с посланика на САЩ у нас  
Служебният министър-председател Стефан Янев проведе първа среща на високо дипломатическо ниво. Той разговаря 
с посланика на САЩ в България Херо Мустафа, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 
Двамата са обсъдили въпроси, свързани с текущата политическа ситуация, възможностите да бъде активизирано 
двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес, както и перспективите за привличане на инвестиции. 
Сред темите на разговора са били и разнообразяването на енергийните източници, както и подготовката за предстоящата 
регионална среща по Инициативата „Три морета“. Тази инициатива предвижда проекти за свързаност между 12 държави 
от Централна и Източна Европа, разположени между Черно, Адриатическо и Балтийско море.  
От пресцентъра на Министерски съвет определят срещата между министър-председателя Стефан Янев и посланик Херо 
Мустафа като "ярък знак за укрепването и развитието на българо-американските отношения."  
 
√ Новото правителство ще търси повече приходи от големите данъкоплатци  
Основната задача на новия шеф на Националната агенция за приходите ще бъде да увеличи приходите от големите 
данъкоплатци. До 2 месеца от страна на НАП ще има проверки на фирми с големи касови наличности. Това обяви 
служебният министър на финансите Асен Василев при представянето на новия си екип в петък. Той очерта в малко повече 
детайли плановете си за времето, в което ще бъде на този пост  
Сред приоритетите на НАП ще бъде да се махне протекцията над големите фирми и да спре терорът над малките фирми, 
каза още Асен Василев. Фокус в работата НАП ще бъдат и фирмите, които ползват държавен ресурс, както и техните 
подизпълнители, допълни той. Василев изброи и няколко конкретни причини за смяната на досегашната шефка на НАП, 
Галя Димитрова. 
"Една от причините за освобождаването на Галя Димитрова е че на 25 юли 2019 от НАП бяха източени личните данни на 
над 6 млн. души. Има и ниска събираемост от ревизионните актове.  От начислени актове за малко над четири милиарда 
лева са събрани 2,250 млрд. лева. Освен това ревизионните актове са с ниско ниво на потвърждаване - само 66,5 от 
актовете на НАП са потвърдени, а останалите са отхвърлени отчасти или напълно", съобщи служебният финансов 
министър. 
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Той се ангажира да обяви след седмица дали се налага актуализация на бюджета. Липсата на предложение за 
актуализация на план-сметката бе една от първите му критики към предишното правителство и в частност към 
предшественика му Кирил Ананиев при предаването на властта в понеделник. Чисто технически актуализация на бюджета 
не може да бъде направена от служебно правителство, защото процедурата задължително минава за обсъждане и 
гласуване през действащ парламент 
Нужни са разговори с приходните агенции, както и с ведомствата, които ще искат евентуално допълнително пари, допълни 
още финансовият министър по темата за евентуална бюджетна актуализация. Започва подготовката на дългови емисии в 
страната и в чужбина, но изпълнението на бюджета ще покаже дали е нужно да се емитира този дълг, посочи Василев. 
 
√ Средната заплата за първото тримесечие с 11% по-висока от година по-рано  
През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1462 лв. Тя нараства с 11.0% спрямо същия период 
на миналата година и с 1.7% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г.  Това показват данни на Националния статистически 
институт, като от там уточняват, че средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1 454 лв., за февруари - 1 
431 лв., а за март - 1 500 лева. 
Икономическите дейности с най-висока средномесечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение 
през първото тримесечие на 2021 г. са:  

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 613 лева; 

• „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 188 лева; 

• „Добивна промишленост“ - 2 108 лева.  
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 

• „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 717 лева; 

• „Други дейности“ - 961 лева; 

• „Селско, горско и рибно стопанство“ - 984 лева.  
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в 
обществения сектор нараства със 17.2%, а в частния - с 8.8%.  
 

 
 
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение 
към края на март 2021 г. нарастват с 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 2.26 милиона. 
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите 
дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.0%, „Селско, 
горско и рибно стопанство“ - с 5.2%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.4%. Найголямо намаление на наетите лица 
по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Добивна промишленост“ - с 6.0%, и 
„Административни и спомагателни дейности“ - с 2.2%. 
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно 
правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 
съответно 21.2 и 17.0%. 
В края на март 2021 г. в сравнение с края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват 
с 0.8 хиляди. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ 
- със 7.5 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.6 хил., и „Административни и спомагателни дейности“ 
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- с 5.2 хил., а най-голямо увеличение - в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8.4 хил., и „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - със 7.1 хиляди. 
В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ - с 8.3%, 
„Операции с недвижими имоти“ - със 7.6%, и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.4%, а най-голямо 
увеличение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 
със 7.0%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5.6%. 
 
√ Проф. Балтов: Ще е нужна трета доза ваксина срещу COVID-19  
„Със сигурност ще има трета доза ваксина срещу COVID-19. Никой не бива да си мисли, че ще мине само с 2 дози.“ Това 
заяви шефът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, проф. Асен Балтов, в ефира на Nova. 
Той посъветва хората да избират препарати срещу коронавирусна инфекция с 2 дози, тъй като ефективността на 
еднодозовите е по-ниска, отколкото тази на иРНК ваксините. 
По думите му преболедувалите е добре да помислят за ваксиниране след 5-6 месеца, докато онези, които вече имат 
поставена втора игла от ваксина, да помислят за трета доза след около една година. 
„Тази пандемия няма да свърши до края на годината. Ще продължи и следващата. Няма да е с толкова жертви, но със 
сигурност ще продължи“, прогнозира проф. Балтов. 
Той допълни, че формирането на нов Национален оперативен щаб за борба с COVID-19 е „решение на новия Министерски 
съвет“. „Ако някой иска да го има, трябва да го заявят“, обясни професорът. 
 
√ Полицейското насилие на протестите е мотив за освобождаването на Иванов  
Един от мотивите за освобождаването на главния секретар на МВР Ивайло Иванов по-рано тази седмица е полицейското 
насилие по време на протестите от миналото лято. Това става ясно от съобщение в сайта на Министерския съвет, цитирано 
от bTV. 
В него се посочва, че служебният кабинет е предложил на президента Румен Радев да освободи главния секретар заради 
нарушаване на основни принципи за работа в МВР. 
„Той носи отговорност за действията на МВР, насочени срещу започналите на 9 юли 2020 г. и продължили до края на 2020 
г. протести срещу разрастващите се корупция и беззаконие в управлението на страната, както и срещу ограниченията на 
свободата на словото“, пише в съобщението. 
По време на протестите са били допуснати грешки от организационен и тактически порядък. При демонстрациите 
миналата година няколко пъти се стигна до ескалация на напрежението между полицаи и протестиращи. Тогава 
пострадаха мирни демонстранти и журналисти. 
Решението посочва, че главният секретар на МВР е пряко отговорен за настъпилите последици. Главен комисар Иванов бе 
освободен с указ на Радев в петък. 
 
√ Проф. Герджиков: След 11 юли може да има нови парламентарни избори  
След 11 юли може да се стигне до провеждане на нови предсрочни парламентарни избори. Това прогнозира в ефира на 
Nova проф. Огнян Герджиков, юрист и служебен премиер на България в периода януари-май 2017 година. 
„Не очаквам след 11 юли да се случи нещо по-различно от това, което очакват повечето, които наблюдават процесите – 
пак ще има един силно фрагментиран парламент. Някои партии ще качат малко, други ще слязат малко, ще влязат 1-2 нови 
партии и пак може би няма да достигне коалиционната култура за обединение. Възможно е отново да се стигне до нови 
избори“, коментира проф. Герджиков и даде пример с Белгия и Израел, където по думите му са се наблюдавали далеч по-
големи политически кризи. 
Проф. Герджиков изрази позитивно отношение и към служебното правителство. „Впечатлен съм от състава му. Той е много 
добре балансиран, с изключително качествени хора. Това ми дава надежда, че ще бъде свършена добра работа“, каза 
експертът и добави, че с него не са водени разговори за участие в служебния кабинет. 
По думите му рокадите по високите етажа на властта от последната седмица трябва да са умерени, тъй като „много 
сериозни трусове могат да не дадат добър резултат“. 
Освен това той смята, че е необходимо България да няма парламент около една година. „Той непрекъснато произвежда 
продукция, една голяма част некачествена, която води до непрекъснати промени, което е бич за икономиката“, допълни 
проф. Герджиков. 
 
√ Външно започна подготовката на предсрочните избори в чужбина  
В Министерството на външните работи е в ход работата по организиране на парламентарните избори на 11 юли 2021 г. зад 
граница. Вече е получено първото съгласие – от Великобритания, за вота на нейна територия, съобщиха от пресцентъра на 
МВнР. 
За да бъде гарантирано правото на глас на сънародниците ни в чужбина, на ръководителите на задграничните ни 
представителства са дадени указания да поискат съгласието на приемащата държава за провеждане на изборите и за 
разкриване на секции както на територията на дипломатическите и консулските ни представителства, така и извън тях. Към 
момента е поискано съгласие от 58 държави от общо 130, включително такива с вторична дипломатическа акредитация.  
Създадена е работна група „Избори“, подготвен и изпратен на ЦИК е индикативен бюджет за вота в чужбина. Изпратено е 
и писмо на ЦИК с официалния имейл-адрес, по който ще се осъществява кореспонденцията между МВнР и ЦИК. Дадени 
са и указания за изпращане на покани за международно наблюдение в изпълнение на международните ни ангажименти 
и съгласно Изборния кодекс. 
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На сайта на МВнР вече е отворена и рубрика „Избори за НС 11 юли 2021 г.“, където ще се публикува важна информация, 
свързана с гласуването зад граница. Тя е достъпна ТУК. 
Сънародниците ни в чужбина ще могат да се информират и от сайтовете на съответните ни дипломатически мисии, както 
и от техните профили в социалните мрежи. 
За организирането на вота зад граница, както и досега, МВнР заявява готовност да работи в тясно сътрудничество с 
българските общности в чужбина и отправя призив към тях "да проявяват инициативност и да влязат в контакт с 
дипломатическите ни мисии, за да се включат активно в процеса." 
 
√ Готови ли сме за водородната революция - митове и реалности за най-чистото гориво  
Aко съдим по многобройните оптимистични заглавия в медиите, светът прави решителни крачки към бъдещето, в което 
водородът (H2) ще замести въглерода в световната енергетика. Според тази визия лекият газ ще ни помогне да се 
освободим от парниковите емисии и да избегнем най-лошите последствия от промените в климата. Ситуацията 
предизвиква дежавю, защото оптимистични заглавия за водорода имаше и преди 20 години. Решителната разлика между 
тогава и сега е, че днес значими части от света са ангажирани с „декарбонизиране“ на икономиката. Амбициозни планове, 
свързани с водорода, имат ЕС, САЩ, Япония, Канада, Обединеното кралство, Австралия, Саудитска Арабия и Китай. По 
данни на организацията Hydrogen Council към момента с хоризонт до 2030 г. са планирани 228 големи „водородни“ 
проекта с общи капиталови разходи от 300 млрд. долара. Този факт в комбинация с технологичния прогрес и с намалените 
цени на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) съществено подобрява перспективите на водорода. Нека да видим 
какви са неговите предимства и недостатъци. 
Неустоимата привлекателност на водорода не е трудна за разбиране  
Той е най-разпространеното вещество във Вселената (и на Земята) и носи повече енергия от всяко друго гориво. Неговата 
специфична енергия (съотношение енергия/тегло) е три пъти по-голяма от тази на природния газ и над 200 пъти по-голяма 
от тази на литиево-йонните батерии. При изгарянето си H2 отделя само водна пара и нито молекула въглероден двуокис. 
Иначе казано, ако водородът не съществуваше, щяхме да го измислим и романтизираме като идеалната чиста енергия.  
Разбира се, както често се случва, дяволът е в детайлите. Основните пречки пред победата на водородната революция са 
в методите за производство, транспортиране и в крайна сметка – в цената на H2. За практически нужди можем да 
използваме една полезна аналогия и да си представяме водорода като чиста алтернатива на природния газ с някои 
особености.  
Водородът не е първичен източник, а е носител на енергия, подобно на електричеството. Това означава, че за неговото 
производство трябва да бъде вложена някаква друга енергия. За разлика от изкопаемите горива, които могат да бъдат 
„добивани“, находищата на чист H2 са рядкост. Той трябва да бъде произведен от суровините, в които е заключен – от 
изкопаеми горива или от вода, чрез електролиза. Идеалният случай е, когато енергията за електролизата идва от ВЕИ. В 
този случай става дума за т.нар. „зелен водород”, към който са отправени всички надежди за декарбонизация. Проблемът 
е, че „зелени“ са едва 4% от общо произвежданите 70 млн. метрични тона водород годишно. Останалите количества са 
„кафяв“ (произвеждан от въглища), „сив“ (от природен газ) и „син“ водород (от природен газ с улавяне на отделения 
въглерод). При всички тези процеси се отделят парникови емисии.  
Затова всички планове за H2 икономика предвиждат мащабни инвестиции в създаването на ВЕИ специално за 
производството на водород чрез електролиза 
Идеята е споменатият по-горе процент да бъде обърнат в полза на зеления водород в рамките на едно десетилетие, като 
едновременно с това производството на H2 бъде увеличено драматично. За целта водородната стратегия на ЕС предвижда 
430 млрд. долара инвестиции в зелен H2, както и инсталирането на 40 гигавата електролизери на своя територия до 2030 
г. За сравнение в момента инсталираната мощност в цял свят е 250 мегавата. Тези амбициозни планове са голямо 
предизвикателство сами по себе си. Изграждането на огромни полета от вятърни и фотоволтаични централи за 
производство на водород трябва да става паралелно с изграждането на ВЕИ за производство на електричество. 
Предизвикателство може да бъде и наличието на достатъчно свободни земи и вода. В своя публикация New Scientist дава 
впечатляваща представа за необходимите ресурси – в момента за производството на един метричен тон водород чрез 
електролиза са необходими 10 хил. литра вода и 50 мегаватчаса електричество. 
Всичко това означава, че водород ще бъде произвеждан там, където има най-добри условия за това, и след това ще 
бъде придвижван до местата за потребление  
С някои специфики H2 може да бъде транспортиран подобно на природния газ. Той може да бъде сгъстен (компресиран) 
и втечнен за по-лесна логистика. Някои от предизвикателствата при това са, че водородът намалява здравината на 
металите, лесно се самозапалва и може да предизвиква взривове в затворени помещения. Всички тези проблеми имат 
своите технологични решения. В резултат от всичко споменато обаче преносът на H2 е по-скъп и по-сложен в сравнение с 
природния газ. Показателен е примерът на Япония, която залага на втечнения водород. 
През лятото на настоящата година страната ще стартира първата в света верига за доставки на втечнен водород по море. 
Енергийният носител ще бъде внасян от Австралия с помощта на първия в света танкер за втечнен водород, създаден от 
Kawasaki Heavy Industries. Това решение обаче изисква огромни капиталови инвестиции и в обозримото бъдеще вероятно 
ще има смисъл само за богати страни, които внасят над 90% от енергийните си източници и имат удобни морски маршрути 
(какъвто е специфичният случай с Япония). 
Колко ще струва горивото на бъдещето 
В крайна сметка всички пречки пред водорода могат да бъдат сведени в една или друга степен до неговата цена. Факт е, 
че зеленият H2 е все още твърде скъп (3,50 до 6 евро на килограм), за да бъде конкурентоспособен на останалите 
енергийни носители. Тази цена обаче е двойно по-ниска в сравнение със ситуацията преди 10 години, като според някои 
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прогнози може да спадне с още 60% до 2030 г. Основен фактор в този процес са намаляващите цени на ВЕИ. Според 
дългосрочната прогноза на BloombergNEF цената на зеления H2 до 2050 г. ще падне до под 1 долар на килограм. 
Със сигурност, ако амбициозните планове за енергиен преход бъдат осъществени, уравненията ще се променят 
драматично в полза на H2 в рамките на едно десетилетие. Водородната стратегия на ЕС предвижда мащабни инвестиции 
и субсидии в търсенето и предлагането на водород, както и за изследвания и разработка на нови технологии в тази област. 
Всичко това генерално ще разреши проблема с цената, както и всички останали предизвикателства пред водородната 
икономика. 
H2 ще бъде зелена алтернатива на природния газ във важни приложения като производството на топлина за индустриални 
цели. Например зеленият водород има всички необходими качества, за да декарбонизира „мръсна“ индустрия като 
металургията. В същото време водородът има бляскаво бъдеще във всички видове транспорт, при които теглото на 
батериите е сериозен проблем. Такива са, да речем, тежкотоварните камиони, корабите и най-вече големите пътнически 
самолети. Влакове, задвижвани от водородни горивни клетки, могат да заместят всички останали в експлоатация дизелови 
локомотиви, особено по жп линиите, чиято електрификация не е рентабилна. 
След всичко казано дотук, можем уверено да твърдим, че този път водородът има големи шансове да постигне своя 
потенциал като „гориво на бъдещето". 
В голямата схема на нещата той ще изпълни ролята на „мостова технология", която ще спечели време, за да могат ВЕИ 
окончателно да изместят изкопаемите източници на енергия.  
Батерии или горивни клетки? 
Най-сериозен е въпросът за икономическата конкурентоспособност на водорода в транспорта. Горивните клетки 
осъществяват процес, който е огледален на електролизата, т.е. превръщат водорода в електричество и водна пара. За тях 
като алтернатива на двигателите с вътрешно горене се говори още от петролните кризи през 70-те години. Т.нар. FCEV 
(електрическо превозно средство с горивна клетка) автомобили имат своите предимства в сравнение с електромобилите 
с батерия (BEV). Горивните клетки осигуряват повече енергия от единица маса, а зареждането с H2 е толкова бързо, колкото 
и с бензин. Водородът обаче трябва да бъде компресиран/втечнен, транспортиран, зареден и накрая превърнат обратно 
в електричество от горивните клетки. Докато електричеството просто се пренася по електропроводи и се зарежда от 
зарядните устройства в батериите на някоя Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 или друг „обикновен електромобил”. Всичко 
това води до сериозни разлики в енергийната ефективност по цялата верига „от източника до колелата”. По данни на 
Volkswagen при BEV тази ефективност е 70–90%, докато при FCEV е 25–35%. В по-практични измерения това означава, че 
една водородна кола изразходва 2–3 пъти повече електричество, за да измине еднакво разстояние с една кола на батерии. 
Изводът е, че в близкото бъдеще водородът няма да може да конкурира електричеството при масовите автомобили. 
Къде сме ние? 
България е включила водорода в своите програмни документи. Според текущия вариант на Националния план за 
възстановяване и устойчивост страната ни ще инвестира в производство и инфраструктура за пренос на зелен водород. 
Основният акцент ще бъде върху замяната на горивната база на ТЕЦ-овете на въглища. Общата предвидена сума за това е 
над 550 млн. лева, а периодът за изпълнение е до 2025–2026 г. Освен това документът предвижда създаването на 
национална пътна карта за развитие на производството и доставката на водород. От своя страна Националният енергиен 
и климатичен план на България предвижда плавен ръст в производството и потреблението на водород до 2030 г. 
Документът предвижда, че в този срок в страната ще бъдат инсталирани електролизери за производство на зелен водород 
с мощност до 480 мегавата. Очаква се потреблението на водород да бъде най-голямо в индустрията и транспорта, следвани 
от сградите и производството на електричество. „Високият” сценарий в транспорта предвижда въвеждане в експлоатация 
на над 5700 камиона и 40 хил. автомобила, задвижвани с водород.  
 
√ Инвестициите в хотели в Европа са потънали от началото на пандемията  
Инвестициите в хотели в Европа са потънали от началото на пандемията през март 2020 г. Дванадесет месеца по-късно 
обемът на средствата, привлечени от хотели, е спаднал с 49,7% до 2,1 млрд. евро. Това сочат данните на последния доклад 
на Savills Aguirre Newman, консултант по недвижими имоти в Барселона, Испания, предава cincodias.elpais.com.  
"Високата задлъжнялост на компаниите продължава да бъде пречка за навлизането на много инвеститори. Въпреки това 
през последното тримесечие беше набран голям капитал от добре капитализирани инвеститори, които очакват отстъпка 
на пазара и възстановяване на перспективите за туристическата индустрия", подчертава Джошуа Арнолд, изследовател в 
Savills Aguirre Newman.  
Според доклада, Обединеното кралство продължава да бъде най-атрактивният пазар за инвеститори, със 746,5 милиона 
евро или 34,6% от общите транзакции между януари и март. Въпреки срива на международните пътувания, инвестициите 
в дестинации като Обединеното кралство или Германия са подкрепени от силен растеж на вътрешното търсене. През 2018 
и 2019 г. добрите климатични условия накараха много туристи от двете страни да останат на почивка в родните си 
дестинации, докато през 2020 и 2021 г. основната причина за вътрешния бум на пътуванията беше коронавирусът.  
Правителствените помощи продължават да подпомагат ХоРеКа сектора в цяла Европа, макар и да варират значително в 
различните страни. Често приемана инициатива в подкрепа на доходите на хотели по време на възстановяването е 
временно намаляване на ДДС за хотелите, като ставките намаляват до 75% във Великобритания, и 50% както в Белгия, така 
и в Австрия.  
Данните показват още, че все още има единодушие сред инвеститорите, че традиционно най-популярните дестинации ще 
бъдат отново в тези списъци през следващите тримесечия. Това е доказателство за значителния брой транзакции, 
извършени в Мадрид или Барселона, които позволиха на Испания да се класира на втора позиция с получени 400 милиона 
евро и да надмине Германия. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/13/companias/1620928168_077674.html


19 

 

Апетитът на инвеститорите е по-фокусиран върху луксозните активи. Хуан Гарника, изпълнителен директор на Хотели 
Savills за Южна Европа, подчертава, че "през втората половина на годината очаква да види по-голямо съответствие на 
очакванията на купувачите и продавачите, което ще доведе до ускоряване на транзакциите в сектора".  
Всъщност, цените на най-ценните активи едва паднаха от началото на 2020 г., когато очакванията на купувачите бяха да 
получат отстъпка близо 30%. Въпреки това, големите операции, приключени през първото тримесечие (като покупката на 
групата Zetter, с три хотела в Лондон, от Orca Holdings с финансово седалище в Малта) засилват залога към луксозни активи. 
 
√ Себастиан Курц очаква дело за неверни показания  
Австрийският канцлер Себастиан Курц очаква да му бъде повдигнато обвинение по разследване за това дали е дал неверни 
показания пред парламентарна комисия. Това заяви той пред местни медии в неделя, като изключи идеята да подаде 
оставка от поста си, ако до такова обвинение действително се стигне. 
Разследването на антикорупционните прокурори, което бе оповестено миналата седмица, представлява сериозно 
политическо предизвикателство за 34-годишния консерватор Курц, който управлява в коалиция със Зелените, пише 
„Ройтерс“. 
Парламентарна комисия разглежда възможна корупция, свързана с предишната коалиция на канцлера с крайнодясната 
„Партия на свободата“ (FPO). Тя се разпадна през 2019 г. след разпространено видео, от което се виждаше как лидерът на 
FPO и вицеканцлер, Хайнц-Кристън Щрахе предлага да оправи държавни договори, преди да встъпи в длъжност. По-късно 
мъжът обяви, че бил пиян и не говорил сериозно. 
„След като всяка моя дума от 58 страници показания бъде поставена на кантар, със сигурност очаквам наказателно 
преследване, така е“, обясни Курц за вестник „Кроне“. Същевременно той е уверен, че ще бъде оправдан по делото, което 
се фокусира върху това дали канцлерът отговаря правдиво, когато го питат за назначения в държавния холдинг OBAG. 
По думите му вече е разговарял с няколко адвокати и университетски преподаватели, които стигат до едно и също 
заключение – „никой не може да си представи, че тук ще има присъда“. 
По-рано тази седмица Курц обяви, че е бил наясно, че има законово изискване да говори само истината пред 
парламентарната комисия. „И затова, разбира се, винаги отговарях искрено“, каза той. Началникът на кабинета му също е 
подложен на разследване. Ако бъде канцлерът бъде осъден, го грози затвор до три години. 
 
√ Италия премахна карантината за европейски туристи  
Италия премахва 5-дневната мини карантина, налагана досега на пътниците, пристигащи от страни членки на ЕС, с цел да 
възстанови туристическия сектор, предаде Франс прес.   
"Здравният министър Роберто Сперанца подписа нареждане, предвиждащо пристигащите от страните в ЕС, Шенгенската 
зона, Великобритания и Израел да влизат в страната с отрицателен тест за коронавирус, което премахва действащата в 
момента система с мини карантина", се казва в комюнике на министерството, цитирано от БТА.  Мярката влезе в сила в 
неделя.   
Италия разчита на туристите от чужбина, за да възстанови икономиката си. Туристическият сектор осигурява близо 13 на 
сто от БВП на страната. Полуостровът пострада по-специално от коронавирусната пандемия, предизвикала през 2020 г. 
най-тежката рецесия от следвоенния период насам, и търси начин да се съвземе възможно най-бързо, гарантирайки на 
туристите от чужбина прости и ясни правила за влизане в страната.  
В тази връзка здравният министър обяви също, че се отварят нови летища за полети "без ковид", пристигащи от повече 
държави. Досега тази система от полети "без ковид", предвиждаща по един отрицателен тест при заминаване и при 
пристигане, се прилагаше между САЩ и летищата в Рим и Милано. Занапред тя ще действа също за летищата на Венеция 
и Неапол, обхващайки също така Канада, Япония и Обединените арабски емирства.  
Според същия източник се запазват обаче рестрикциите, засягащи пътниците, пристигащи от Бразилия - забранява им се 
влизането в Италия, освен в строго определени и малко на брой случаи.  
 
√ Полша частично отваря баровете и ресторантите  
След забрана, продължила повече от половин година, Полша отново направи възможно вечерянето на открито, предаде 
ДПА. 
В много големи градове хората отпразнуваха новото разхлабване на мерките с посещения в барове и ресторанти. 
Клиентите могат да се настаняват на всяка втора маса, така че да има достатъчно разстояние между тях. 
„Искахме да вдигнем чаши в полунощ по примера на други европейски държави, за да отпразнуваме“, каза собственик на 
бар в Краков. През светлите часове на денонощието терасите на кафенетата се напълниха с посетители. 
Хората вече не трябва да носят маски на открито, ако има условия за спазване на дистанция от поне 1.5 метра от 
останалите. 
Междувременно изискването за носене на предпазни средства продължава да се прилага за автобуси, влакове, в 
магазини, както и в повечето обществени сгради. 
В събота властите в Полша съобщиха за 2896 нови коронавирусни инфекции и 298 смъртни случаи на 24-часова база. 
 
√ Полската сделка за справедливост  
Полското правителство представи в събота планове за икономически и социални реформи, обединени под названието 
"Полската сделка", предаде ДПА. 
Новата инициатива, която трябва да даде тласък на икономиката след пандемията, бе представена от лидера на 
управляващата партия Право и справедливост (ПиС) Ярослав Качински и премиера Матеуш Моравецки. Предложенията са 



20 

 

насочени основно към данъчна реформа, здравеопазване, жилищни субсидии и нови инвестиционни инициативи, 
отбелязва БТА. 
Полша иска да увеличи стандартната данъчна отстъпка до 30 000 злоти (8045 долара) годишно и да вдигне горната граница 
за облагане с най-ниския подоходен данък до доходи от 120 000 злоти годишно спрямо 85 000 злоти в момента. 
Пенсиите до 2500 злоти няма да се облагат. За да бъдат насърчени пенсионерите да работят по-дълго, доходите им ще 
бъдат изключени от данъчно облагане, ако отложат пенсионирането си. Разходите за здравеопазване ще се увеличат от 
сегашните 5,3 процента от брутния вътрешен продукт до 6 процента през 2023 г. и 7 процента през 2027 година. 
Обявени бяха редица жилищни субсидии, като най-големи ползи се предвиждат за семейства с три или повече деца. 
"Поляците заслужават да живеят като на Запад", каза Качински. 
Планира се и създаване на нова инвестиционна структура с капитал от милиарди злоти, сред чиито приоритети ще бъдат 
транспортната инфраструктура, дигитализацията и подобряването на достъпа до широколентов интернет, чиста енергия и 
модернизация на топлоцентралите. Всички представени мерки трябва да бъдат включени в законодателни актове. 
 
√ Големите инвестиционни банки напускат тихомълком Лондон  
Големите инвестиционни банки продължават да прехвърлят част от екипите си от Лондон в други финансови центрове в 
ЕС, предаде Ройтерс. Това се дължи и на пандемията, и на неяснотата около бъдещия достъп на Обединеното кралство до 
континенталния пазар на финансови услуги. 
Morgan Stanley, Barclays и Goldman Sachs са сред големите имена в сектора, които са решили да преместят част от 
служителите си, твърдят някои източници от тези финансови институции. А наемането на персонал извън Великобритания 
нараства. 
Липсата на напредък в преговорите за финансовите услуги между Лондон и ЕС също насърчава такива действия на банките, 
тъй като в момента банкерите, които са в Лондон, са задължени да използват "посредник" от ЕС всеки път, когато 
разговарят с клиенти от блока. Това ограничение може да усложни сключването на договори, пише БТА. 
Изборът на начин на живот също играе роля, както и наложените през последните месеци ограничения заради здравната 
ситуация, тъй като дистанционната работа накара някои банкери да напуснат Лондон и неприятния му климат и да се 
насочат към далеч по-приятни континентални дестинации. 
Парижките служители на Morgan Stanley ще се увеличат от 150 до 200 души до края на годината и ще нараснат двойно до 
2024 година, като за тази цел ще се съчетава преразпределението с наемането на нови служители. 
Barclays също укрепва екипите си в Париж и Франкфурт чрез наемането на местни служители и специалисти от BNP 
Paribas и Greenhill & Co. 
Шефът на подразделението за корпоративни и суверенни деривати в Goldman Sachs Алесандро Дузи се премести в 
Милано, където персоналът на банката нарасна до 60 души спрямо само 20 служители през 2017 година, казаха 
информирани източници. В Мадрид за американската банка вече работят 60 души, което е два пъти повече, отколкото 
преди Брекзит, съобщи друг информиран източник. 
Прогнозите след референдума за Брекзит през 2016 година, че десетки хиляди служители ще напуснат Лондон, засега са 
се потвърдили само частично. Според данните на одиторската и консултантска компания Ърнст енд Янг, 7600 служители в 
сектора на финансовите услуги са напуснали Лондон в края на март, като се смята, че общо в британската столица те са 500 
000 души. Банкерите и анализаторите обаче се обединяват около позицията, че тепърва предстоят напускания. 
Лондон може да загуби до 35 000 работни места във финансовия сектор, коментира Уилям Райт от мозъчния тръст Ню 
Файненшъл. Въпреки първоначалните очаквания, че напускащите Лондон ще се отправят основно към Франкфурт, за 
момента Париж се утвърждава като най-привлекателното място. Във френската столица са прехвърлени 2800 от общо 7600 
работни позиции, по данни на Ърнст енд Янг. Например Bank of America вече има 400 служители в Париж. 
Някои банкери заявиха, че са срещнали трудности да намерят достатъчно квалифициран персонал във Франкфурт и 
обясняват, че липсата на опит на германските регулаторни власти в сравнение с френските в областта на инвестиционните 
банки е разочаровал американските банки. 
Макар Париж да отчита най-голям брой назначения, никой европейски град не може да претендира за титлата на водещ 
финансов център на континента. Германия е предпочитаното място за юридическите отдели на банките, Париж привлича 
търговските екипи, а Амстердам голям брой от борсовите трансакции и суап трансакциите от Лондон, както и платформите 
за трансакции, но не и нови работни места. 
По-голямата част от трансакциите по лихвени суапове, които напускат Лондон, обаче избират американската 
икономическа столица Ню Йорк, а не някой европейски финансов център, отбелязва Ройтерс. 
 
√ Байдън отмени 7 указа на Тръмп  
Президентът на САЩ Джо Байдън отмени наведнъж 7 указа на своя предшественик Доналд Тръмп, включително и за 
защитата на паметниците от посегателства, както и срещу цензурата в социалните мрежи, съобщиха международните 
осведомителни агенции. 
Тръмп издаде указа за защита на американските паметници в разгара на започналото повсеместно поругаване и 
разрушаване на статуи и постаменти на личности от колониалната епоха, сред които и Бащите основатели, на фона на 
избухналите миналата година протести на движението "Black Lives Matter". Отменени са указът за изграждането на парк 
от статуи на американски герои, указът за ребрандиране на американска помощ,  предоставяна в чужбина, указът за 
защита на длъжностни лица от преследване за нарушаване на различни разпоредби, както и указът "За предотвратяване 
на онлайн цензурата." 
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Всички отменени укази са подписани от Тръмп от май 2020 г. до януари 2021 г. Бившият президент утвърди редица 
инициативи малко преди встъпването в длъжност на демократа Байдън. 
Според съобщение на Белия дом Байдън е отменил и въведеното от Тръмп правило, според което имиграционните власти 
могат да откажат разрешение за пребиваване под предлог, че имигрантът може да се превърне в „бреме“ за 
американските данъкоплатци. 
По инициатива на Тръмп от октомври 2019 г. получаването на преференциални здравни грижи се превърна в пречка за 
одобрението на имиграционна петиция и за да получат разрешение за пребиваване, кандидатите трябваше да имат 
здравна застраховка или да докажат, че могат самостоятелно да покриват медицинските си разходи, без получаване на 
субсидии от държавата. 
„Това не работи за интересите на Съединените щати“, се казва в декларацията на Байдън, в която той възлага на 
администрацията да направи необходимите промени в съществуващите правила. 
 
√ Руски олигарх изпревари Рокфелер по концентрация на богатство  
Руският олигарх, основният собственик на металургичния холдинг Северстал, Алексей Мордашов, изпревари легендарния 
американски милиардер Джон Рокфелер по съотношение на състоянието му към БВП на родната му страна, пише Financial 
Times. 
Според изчисленията на вестника Мордашов разполага със състояние от 29 милиарда долара, което е 1,7 процента от БВП 
на Русия. За сравнение, най-богатият човек в света, основател на интернет гиганта Amazon, Джеф Безос, с нетна стойност 
на състоянието от 177 млрд. долара, притежава само 0,8% от БВП на Америка. 
Рокфелер, живял в края на 19-ти и 20-ти век, се смята за първия официален доларов милиардер в историята. Състоянието 
му, спечелено от акциите на петролната компания Standard Oil, се е равнявало на 1,4 милиарда долара, което е 
приблизително 1,6 % от БВП на САЩ по това време. 
Според публикацията на Financial Times, Русия е на първо място в света по концентрация на богатство в ръцете на най-
заможните хора (дял на общо богатство към БВП) с 35 процента. На второ място е Швеция - 30 процента, на трето - Индия 
(20 процента). 
Изданието разделя милиардерите на „добри“ и „лоши“. Първите са спечелили своето богатство в производствената 
индустрия, а вторите - в сектора на суровините или недвижимите имоти. 
 
√ Русия планира да завземе 20% от глобалния пазар на водород  
Русия има голям потенциал за развитие на водородната енергия. Използването на нови технологии трябва да допринесе 
за изграждане на компетенции не само в производството на водород, но и в транспортирането и съхранението му. 
Задачата на страната е да заеме около 20% от световния пазар на водород, заяви руският енергиен министър Николай 
Шулгинов в интервю за списание Energy Policy, цитирано от ТАСС.  
"Трябва да разработим въпросите за мащабното производство на водород, съхранението, транспортирането. 
Производството му може да се развива на базата на природен газ или ядрена енергия. В тази връзка Русия има много 
възможности за развитие. Основното нещо е, че не трябва да стоим на едно място, трябва да разработваме нови 
технологии. Има амбициозна задача - да заеме 20% от пазара и за това не може да се говори ", каза той.  
Шулгинов добави, че самите технологии за производство на водород не са нови и почти всяка рафинерия може да го 
произвежда.  
"Но сега е трудно да се каже как и на каква цена ще се продава "син", "зелен" водород, тъй като няма такъв пазар и  той 
тепърва ще се формира. В същото време Русия планира да присъства в пазарите на всички видове водород, за да се 
затворят всички ниши", отбеляза министърът.  
 
√ Япония иска да удвои дела енергията от вятър и слънце до 2030 г.  
Японското правителство възнамерява да увеличи дела на слънчевата, вятърната и енергията от други 
възобновяеми източници в общия енергиен баланс на страната до близо 40% до фискалната 2030 година. Това съобщи в 
петък вестник Asahi, позовавайки се на източници в Министерството на икономиката, търговията и индустрията.  
Досега Токио планираше да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници до едва 22-24% до фискалната 2030 
година. Засега те представляват едва 18% от енергийния баланс на страната, така че говорим за удвояване на показателя 
за по-малко от 10 години, предава изданието, цитирано от ТАСС.  
Според тези планове атомните електроцентрали до 2030 г. трябва да генерират около 20% от консумираната енергия. Това 
изисква пускане на около тридесет реактора. След аварията в атомната електроцентрала Фукушима-1 в Япония бяха 
въведени много строги стандарти за безопасност за атомните електроцентрали. В резултат на това в момента в страната 
работят само девет реактора, а останалите са в процес на техническо преоборудване и проверки.  
Сега тяхното място в енергийния баланс се заема от ТЕЦ, работещи на въглища и природен газ, но техният дял ще бъде 
значително намален като част от програмата за изоставяне на индустриите, които отделят въглероден диоксид в 
атмосферата.  
Японският премиер Йошихиде Суга обяви миналия октомври, че до 2050 г. страната ще постигне нулеви промишлени и 
автомобилни емисии на въглероден диоксид. До 2030 г. се очаква да бъде намален с 46% в сравнение с нивото от 2013 г.  
 
√ Дълговият колапс получи отсрочка  
Тенденцията за повсеместно набиране на дългове в първата година от пандемията се обръща заради започнало 
погасяване на заемите. Размерът на глобалния дълг на правителствата, домакинствата, бизнеса през първото тримесечие 
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намалява за първи път през последните 2,5 години -  с 1,7 трилиона, до 289 трилиона долара, съобщава Institute of 
International Finance.  
В сравнение с началото на пандемията, дългът е с 30 трилиона долара по-висок, включително публичния и частния дълг. 
Общото снижаване на глобалната задлъжнялост идва главно от развитите страни, които са намалили своя дълг си от януари 
до март 2021 г. с 2,3 трилиона до 203 трилиона долара. Като цяло обаче и техният заемен дял остава по-висок със 17,9 
трилиона долара, отколкото преди пандемията. 
Дългът на развиващите се страни нараства с 600 милиарда през първото тримесечие до нов рекорд от 86 трилиона долара, 
което е с 11 трилиона повече в сравнение с пандемията. По-голямата част тук се пада на САЩ - 28,3 трилиона долара: 
националният дълг на страната е нараснал с една четвърт по време на пандемията от 22,687 трилиона долара от началото 
на 2020 г., според американското министерство на финансите и US Debt Clock. 
Миналата година всички страни емитираха държавни облигации, през които набраха нови заеми. Най-много заеми през 
ценни книжа взеха развитите страни като дългът на ЕС и САЩ надхвърли размера на техния БВП. В резултат на това общият 
дълг на всички държави надхвърли 5 пъти глобалния БВП и сега възлиза на 360% от БВП. Най-голямото увеличение на 
общия дълг след САЩ е регистрирано в Гърция, Испания и Сингапур. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на новите ограничителни мерки в Азия  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, след като затягането на мерките срещу 
разпространението на коронавируса в редица страни в Азия засенчи възстановяването на тръбопроводната мрежа в САЩ, 
предаде Ройтерс. 
Към 9:25 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,18 долара, или 0,26%, до 68,53 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,12 долара, или 0,18%, до 65,25 долара за барел. Двата сорта поскъпнаха 
с близо 2,5 в петък. 
Недостигът на бензин по Източното крайбрежие на САЩ започна леко да се облекчава, след като още 1000 бензиностанции 
започнаха да получават доставки от на най-голяма тръбопроводна мрежа в САЩ за пренос на горива „Колониъл пайплайн“, 
която започна да се възстановява, след като бе засегната от хакерска атака. 
„Пазарът няма ясна посока днес, тъй като новата вълна от ограничителни мерки в Азия се отразява негативно на нагласите“, 
коментира Сатору Йошида от Rakuten Securities. 
Някои индийски щати съобщиха в неделя, че ще удължат локдауна, за да поставят под контрол епидемията, която отне 
живота на повече от 270 хил. души в страната. Има опасения, че годишният бюджет на страната няма да отговори на 
нуждите й, туй като в него не са били предвидени средства за мащабна втора вълна от COVID-19, с каквато в момента се 
борят в държавата. 
Сингапур предупреди в неделя, че новите варианти на коронавируса засягат повече деца, като градът-държава се готви да 
затвори повечето училища от тази седмица. Същевременно с това Япония обяви извънредно положение в още три 
префектури. 
Разочароващите икономически показатели от Китай също допринесоха за натиска върху петролните котировки. 
Продажбите на дребно в страната са нараснали със 17,7%  на годишна основа през април, докато очакванията бяха за скок 
с 24,8%. 
 
√ Европейските борси последваха американските индекси във възходящата посока  
Европейските борси в петък последваха зелената вълна нa борсата в Ню Йорк от четвъртък – където основният индекс S&P 
500 се повиши с 1,2%, както и на азиатските пазари рано сутринта – японският Nikkei 225 се повиши с 2,3%, а хонконгският 
HSI с 1%. 
Към 13.30 часа българско време резултатите бяха следните: 
Германският DAX бележи ръст от 0,6%, с което е 11% над пика си от преди пандемията. 
Британският FTSE също бележи ръст от 0,6%, като мина психологическата граница от 7000 пункта, но все още остава на 9% 
под пика си, регистриран преди пандемията. 
Френският CAC40 се повиши с 0,7% около 5% над пика си от преди пандемията 
Нидерландският AEX се повиши с 0,6% до 11% над предпандемичния си пик 
Паневропейският Eurostoxx600 се повиши с 0,5% до 2% над пика си преди пандемията. 
Финансовите отчети доведоха до ръстове при някои компании - нидерландската фармацевтична компания Argenx 
поскъпна 3%, както и британската Sage с 3%. Man Group също има ръст в цената на акциите с 3%, а BT с 3,8%. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2130 долара  
Курсът на еврото прехвърли прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2130 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,2123 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ ООН: Битката в Близкия изток трябва да спре незабавно  
Ракети прелитаха в небето над Газа в ранните часове на днешния ден, в момент когато избликът на насилие в Близкия 
изток навлиза във втора седмица. 
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Израелската армия е нанесла десетки удари тази нощ, като сред целите е бил комплекс на групировката "Хамас". Малко 
след полунощ палестински бойци са започнали обстрел на южните израелски градове Беершеба и Ашкелон. 
Според палестински източници вчерашният ден е бил най-смъртоносният от началото на бойните действия. Най-малко 42-
ма палестинци са били убити при израелски удари в ивицата Газа вчера. Според израелската армия - палестински бойци 
са изстреляли повече от 3 хиляди ракети срещу Израел през миналата седмица. 
Съветът за сигурност на ООН проведе извънредно виртуално заседание, но отново не успя да излезе с декларация. 
Генералният секретар на световната организация Антониу Гутериш предупреди за риска от "неконтролируема криза в 
областта на сигурността и хуманитарната сфера". 
"Битката трябва да спре. Трябва да спре незабавно. Ракетите и минометите от едната страна и въздушните и артилерийски 
бомбардировки от другата страна трябва да спрат. Апелирам всички страни да се вслушат в този призив", заяви Гутериш. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За рокадите, кадровите решения и възможностите на служебния кабинет да изпълни поставените си цели - гост в 
студиото проф. Огнян Герджиков; 

- Възможно ли е ново патриотично обединение в следващия парламент и как ще се подреди предизборния пъзел 
- в студиото лидерът на партия Атака Волен Сидеров; 

- Какви задачи си поставя новият предизборен щаб на БСП и как вътрешната опозиция ще повлияе на 
политическите решения - гост в студиото Александър Симов от ИБ на партията; 

- Как в пандемия ще се провеждат абитуриентските балове и матурите - гост Асен Александров, председател на 
Националното сдружение на училищните директори; 

- По зрителски сигнал: Защо пациенти с множествена склероза и лупус са в невъзможност да си осигурят 
лечение?; 

- Как да контролираме кръвното си налягане - на живо от Южния парк в столицата; 
Нова телевизия, „Здравей, България“ 

- Промяна или реваншизъм? Какво стои зад действията на служебния кабинет? Разговор с говорителя на 
правителството Антон Кутев; 

- Има ли политическа чистка в министерствата и държавните агенции? Коментар на Александър Иванов от ГЕРБ; 
- Бивш военен насочи боен пистолет в главата на младеж, простреля го в крака, а съдът го пусна под парична 

гаранция. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ангел Кунчев предупреждава: Глобалната жега ражда вируси, по-смъртоносни от CОVID; 
в. Труд - стр. 1, 3 - Хартиените рецепти важат и след 1 юни; 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Кашкавал с нишесте измести палмата; 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Код ще пази БГ розовото масло от ментета; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 2, 3 - Поне 30 млрд. евро положителен ефект за икономиката от санирането до 2030 г.; 
в. 24 часа - стр. 5 - Радев трудно намерил министри - обръч от страх още стягал хората; 
в. Труд - стр. 2 - Сезонът пред провал заради скъпи чадъри; 
в. Труд - стр. 4 - Хора на Мая напират за губернатори; 
в. Телеграф - стр. 2 - Президентът Румен Радев: Не искам да мисля, че ще отидем на трети избори; 
в. Телеграф - стр. 7 - Според картата на риска на проф. Витанов: 4 области влязоха в зелената зона; 
в. Монитор - стр. 4 - Машини за вота в чужбина в поне 213 секции; 
в. Монитор - стр. 5 - Без PCR на матурата за карантинираните зрелостници; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 14, 15 - Боряна Димитрова, социолог: Президентска власт при слаби партии е опасен сценарии за 
България; 
в. Труд - стр. 16, 17 - Политологът доц. Стойчо Стойчев пред "Труд": Радев може и да е путинофил, но като президент не е; 
в. Телеграф - стр. 13 - Кметът на Чичерале Джерардо Антелмо: В музея ще има специално място за подвига на Наталия; 
в. Монитор - стр. 11 - Доц. Петя Трифонова, геофизик: Около 21 май ще ни удари нова магнитна буря; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 13, 14 - БСП сама си сложи главата на гилотината; 
в. Труд - стр. 12, 13 - Дефицитът за 2021 г. ще е пo-висок от заложения; 
в. Телеграф - стр. 12 - Влизане в живота с взлом и песни; 
в. Монитор - стр. 10 - Най-верният слуга е смъртта. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 май 
София 

- От 10.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще удостои изявени български 
спортисти с Почетен знак на президента. 
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- От 10.00 часа в ротондата на 5-ия етаж в сградата на Министерство на образованието и науката служебният 
министър Николай Денков ще представи приоритетите на Министерството и членовете на своя екип. 

- От 10.00 часа в сградата на КНСБ ще бъде представен Годишният доклад на институцията за нарушения на 
трудовите права. 

- От 11.00 часа в Софийската опера и балет ще се проведе пресконференция, посветена на операта - оратория 
„Кирил и Методий" от Живка Клинкова. 

- От 11.00 часа в Гранд Хотел София (терасата на зала Триадица 2) ще се проведе конференция, посветена на 
роботиката, блокчейн и изкуствения интелект. 

- От 12.00 часа онлайн чрез live stream срещи ще се проведе инициативата „#СедмицаНаУНСС". 
- От 13.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн брифинг, посветен на с темите от предстоящото 

пленарно заседание на Европейския парламент и фокусиран върху Фонда за справедлив преход. 
- От 13.30 часа в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ще се проведат безплатни прегледи за хора с трудно заздравяващи рани 

и белези от травми и изгаряния. 
- От 17.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн публично представяне на целите и зоните за 

въздействие в новият план за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027 г. - Програма за 
София. 

- От 17.00 часа в Изложбена зала „Архиви" ще бъде представена изложбата „Ваше благородие, госпожа Чужбина". 
- От 18.00 часа в Театър-Лаборатория „Алма Алтер" ще бъде представен проектът „Пласт-тония" от Ина Георгиева и 

с него ще бъде даден старт на Фестивала на микротанца в столицата. 
*** 
Асеновград 

- От 20.30 часа в Градска библиотека „Паисий Хилендарски" ще се състои прожекция на българския филм „Пепел 
върху слънцето" (2020 г.). 

*** 
Варна 

- От 10.00 часа на входа на Морската градина студенти по медицина от Медицински университет - Варна ще участват 
в реализирането на скринингова програма за измерване на кръвно налягане под мотото: „Измерване, което 
спасява живот. Твоят". 

*** 
Добрич 

- От 17.30 часа в Етнографската къща ще бъде открита изложбата „Огнена магия". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще бъде представен танцовият спектакъл „Хари Потър и 

философския камък". 
*** 
Каварна 

- От 17.30 часа в училищния двор на СУ „Стефан Караджа" и ОУ „Йордан Йовков" ще се проведат прояви на девет 
вида спорт по повод Деня на българския спорт. 

*** 
Мадан./с. Шаренска 
- От 13.30 часа на терена на Регионалното депо за ТБО - Мадан в землището на с. Шаренска ще се състои церемония 

по откриване на компостираща инсталация за общините Мадан, Златоград и Неделино 
 
*** 
Пловдив 

- От 17.00 часа в Цар-Симеоновата градина до фонтан „Деметра" ще бъде представена фотоизложбата „Чудесата 
на Индонезия". 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 часа в Детския отдел на библиотека „Родина" ще се състоят мултимедийна презентация, литературно 
четене с викторина и творческо ателие за изработване на книгоразделители под надслов „История на писмеността 
по нашите земи". 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Осем жени" от Робер Тома. 
*** 
Търговище 

- От 10.00 часа в Регионалната библиотека ще се проведе инициативата за деца „Вече сме читатели". 
*** 
Хасково 

- От 10.00 часа в централната част на града студенти от Филиал „Хасково" на Тракийския университет ще измерват 
артериалното кръвно налягане на желаещите граждани по повод Световния ден за борба с хипертонията. 

- От 11.00 часа в заседателна зала 2 на Общината ще се проведе встъпителна пресконференция по проекта за 
ремонт и реконструкция на подхода на Монумент „Св. Богородица". 
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- От 12.00 часа на стълбището в подножието на Монумент „Света Богородица" в близост до ул. „Добруджа" ще се 
проведе официална церемония по първа копка за ефективен старт на проекта за ремонт и реконструкция на 
подхода на Монумента. 

- От 16.00 часа в парк „Ямача" ще се проведе открито занимание по спортно ориентиране за всички желаещи деца 
на възраст от 9 до 12 г. 

- От 17.00 часа на стадион „Хасково" ще се проведе състезание по лека атлетика. 
- От 17.00 часа в спортна зала „Дружба" ще се проведе открита тренировка по баскетбол за деца. 
- От 17.00 часа в спортна зала „Спартак" ще се проведат открити тренировки с деца. 
- От 18.00 часа в парк „Ямача" ще се проведе открита тренировка по футбол за деца. 

*** 
Шумен 

- От 18.30 часа в концертната зала на Общинския младежки дом ще се състои музикалнотанцовият спектакъл 
„Пролетно пробуждане". 

- От 19.30 часа в танцувалната зала на Младежкия дом ще се състои среща разговор с режисьора Стефан 
Командарев. 

 

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

