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√ АИКБ настоява служебният кабинет да доработи и внесе Плана за възстановяване 
Работодателската организация смята, че мерките в подкрепа на хората и бизнеса заради пандемията, които 
изтичат на 31 май, трябва да продължат до края на годината 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява Националният план за възстановяване и устойчивост 
да бъде доработен и внесен в ЕК от служебния кабинет. В него трябва да се отчетат разумните предложения на различните 
заинтересовани организации. Днес социалните партньори (работодатели и синдикати) ще имат среща с вицепремиера по 
управлението на европейските средства Атанас Пеканов за обсъждане на плана. Това съобщи БТА, като е позова на 
председателя на АИКБ Васил Велев. 
Да се чака следващ редовен кабинет да се занимава с националния план е абсолютно неприемливо, защото това би довело 
не просто до голямо забавяне на инвестирането на средствата, но и до загуба на част от тях, защото има изисквания 70 
процента от тези средства да бъдат договорени до края на следващата година, коментира Велев. По думите му, не е едно 
и също дали тези средства ще се инвестират тази и следващата година, или след две години. Колкото по-рано, толкова по-
големи са шансовете на българските предприятия да успеят да запазят и разширят пазарното си присъствие, смята Велев. 
Той напомни, че Икономическият и социален съвет е приел по темата два документа. Становище, в което са предложени 
редица промени по плана и резолюция на база на следващия вариант на плана. 
Основно поискахме три неща - доработване на плана и внасянето му в срок, да се увеличат средствата за реалния сектор 
и средствата за пазара на труда, напомни Велев. 
От средствата, предвидени за модернизация на икономиката в трите фонда - "Технологична модернизация", "Зелен 
преход" и "Дигитализация", в новия елемент на Стълб 1 "Програма за икономическа трансформация" в размер на 900 млн. 
лева, се предлага те да станат 2 млрд. лева. Това да стане за сметка на кредити от 4,5 млрд. евро, които България може да 
ползва, но това не е предвидено по плана, коментира Велев и напомни, че това са на практика безлихвени 
тридесетгодишни кредити. С това увеличение се предлага заложената в плана сума за енергийна ефективност да стане по-
голяма, но да не е безвъзмездна, а под формата на кредит и така да се преразпределят средства за модернизация на 
реалния сектор, за насърчаване на иновациите и инвестициите в икономиката, която е най-пострадала и се нуждае от 
възстановяване и догонващо развитие. 
Велев напомни, че е било поискано в плана да се предвиди и система за ефективен контрол на изразходването на 
средствата. 
За съжаление нито планът е внесен в срок, нито сумите са преструктурирани, изтъкна Велев. 
От АОБР продължават да са на мнение, че мерките в подкрепа на хората и бизнеса заради пандемията, които изтичат на 
31 май, трябва да продължат до края на годината, каквато възможност за допустимостта на държавната помощ е 
определила ЕК. 
Сред мерките, за които АИКБ ще настоява, е при спад на продажбите над 30 процента предприятията да имат подкрепа за 
постоянните си разходи, както е по временната рамка за държавната помощ на ЕК, напомни Велев. Другата мярка е за 
подкрепа на заетостта и доходите на работещите хора, която се прилага при 20 процента спад и според направеното от 
АИКБ и КНСБ предложение трябва да е за подкрепа на отсъстващия доход - само за времето, в което не се работи, но 
изцяло за сметка на програмата. Дали ще има ресурс за тях ще се разбере след оценка на състоянието и динамиката на 
бюджета, посочи Велев. 
Как да помогнат банките 
В коментар за предстоящата ревизия на Българската банка за развитие, обявена в медии от икономическия министър, 
Велев коментира, че е необходима промяна в пакета от условия по предоставяните кредити чрез търговските банки, за да 
станат те полезни за бизнеса. Той напомни, че в началото на кризата беше обявено, че с портфейлните гаранции от 500 
млн. лева, които ББР ще предостави на търговските банки, трябваше да се дадат портфейлни гаранции за 2 млрд. лева 
кредити при облекчени условия. Велев цитира данни на финансовото министерството, според които от 13 март 2020 г. до 
31 март 2021 г. са ползвани 192,2 млн. лева. Това е по-малко от 10 процента от планираните 2 млрд. лева, коментира Велев 
и допълни, че това означава, че тези кредити не са при достатъчно добри условия, защото за същия период са разсрочени 
от предприятията над 8 млрд. лева кредити. Това, по-думите му, означава, че потребност от кредитиране има, но е 
очевидно, че условията на кредитите по програмите на ББР не са достатъчно добри, за да са в помощ на бизнеса. 
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Намаляване на административната тежест 
Приветстваме намаляването на административните тежести за малкия и среден бизнес, коментира Велев нареждането на 
служебния министър на финансите Асен Василев на новия директор на Националната агенция на приходите Румен Спецов 
да спре терора над малките данъкоплатци и фокусът на проверките да станат големите данъкоплатци. Наредба Н18 в 
отменената вече и от съда част "СУПТО" е достатъчно красноречив пример за грешна политика, за две години тормоз на 
сектора, време, което е загубено за бизнеса, допълни Велев. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Банкеръ 
 
√ Годишна инфлация от 2% отчете НСИ  
През април цените на потребителските продукти в България се увеличават с 0.7% спрямо март, а годишната инфлация е 
2%, обяви Националният статистически институт (НСИ). Ускорение се наблюдава и на тримесечна база. Поскъпване има 
при хранителните продукти, напитките, алкохола, облеклото и обувките, както и при горивата. 
Цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки се увеличават с 1,1%, докато тези на алкохолните напитки и 
тютюневите изделия намаляват с 0,1 на сто. В същото време цените на облеклото и обувките нарастват с 6,6%, докато тези 
на жилищата, водата, електроенергията, газа и другите горива отчитат ръст от 0,2%.  
Поскъпват още транспортът (2,1%) и ресторантите и хотелите (0,4%), докато спад в цените отчитат съобщенията (1%), 
развлеченията и културата (1,6%) и разнообразните стоки и услуги (0,4%). 
По изчисления на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за април спрямо март достига 100,7%, т.е. 
месечната инфлация е 0,7%. На годишна база инфлацията е 2%. 
 
√ Евроинтеграцията на Западните Балкани обсъдиха Радев и Еди Рама  
Европейската интеграция за страните от Западните Балкани и укрепването на стабилността в региона бяха обсъдени в 
телефонен разговор между президента Румен Радев и албанския премиер Еди Рама. 
Президентът Радев изрази високата оценка на страната ни за европейския подход на Албания за ефективно зачитане и 
утвърждаване на правата на българското малцинство в страната. Българският президент приветства активния двустранен 
диалог, както и постигнатите от Албания успехи в процеса на европейска интеграция. 
Обща бе позицията, че затвърждаването на европейската перспектива за държавите от Западните Балкани е в интерес не 
само на нашия регион, а и на Европейския съюз и изисква неотклонна политическа воля за осъществяване на 
необходимите реформи.  
Президентът Румен Радев проведе вчера телефонен разговор и с министър-председателя на Кралство Испания Педро 
Санчес. Двамата обсъдиха теми от дневния ред на Европейския съюз, на двустранното партньорство, както и развитието 
на епидемичната обстановка в двете страни.  
Държавният глава благодари на испанския премиер за подкрепата, която получават сънародниците ни, които живеят в 
Испания, в условията на криза. Обща бе позицията, че политиката на разширяване на ЕС е инвестиция в стабилността на 
Западните Балкани и страните от региона следва да бъдат окуражени в изграждането на добросъседски отношения и за 
изпълнение на критериите за пълноправно членство в ЕС. 
 
√ Как български проекти ще получат финансиране от Фонд "Три морета"  
Българската банка за развитие събира политици, експерти и банкери на мини-конференция, посветена на възможностите 
за финансиране от Инвестиционния фонд "Три морета". 
Идеята е да се очертаят възможностите за дялови инвестиции в инфраструктурата на региона в секторите транспорт, 
енергия и дигитализация с цел устойчиво икономическо развитие. Като успешни примери за инвестиции от фонда "Три 
морета" се посочват най-голямата частна компания за лизинг на локомотиви в Полша и центърът за данни Greenergy в 
Естония. 
Конференцията "Equity for Infrastructure" ще се проведе на 18 май в онлайн формат. Участие ще вземат президентът на 
Република България Румен Радев, Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика, Петър 
Иванов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, представители на Инвестиционния 
фонд "Три морета" и на Amber Infrastructure Group, Инвестиционен съветник на 3SIIF, както и един от ключовите 
инвеститори в 3SIIF – Полската национална банка за развитие Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 
В края на миналата година ББР стана акционер клас „А“ във Фонда с парична вноска от 20 млн. евро, а капиталът на фонда 
вече надхвърля 1.2 млрд. евро. Целевият му размер е между 3 и 5 милиарда евро, като очакванията са да генерира 
инвестиции на обща стойност до 100 милиарда евро. Основната цел са инвестиции в транспорт, енергетика и цифрова 
инфраструктура по оста север-юг и компенсиране на разликите в развитието на отделните региони на Европейския съюз. 
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В началото на този месец стана ясно, че инициативата "Три морета" ще предоставя между 50 и 250 млн. евро за български 
проекти и ще съфинансира бенефициенти на оперативните европейски програми. Фондът към може да инвестира дялов 
капитал както в публични, така и в частни и публично-частни проекти от региона 
По линия на Инициативата България е предложила за реализиране проекти като разширяването на подземното 
газохранилище в Чирен, което е важен  елемент от стратегическата енергийна инфраструктура за нас и региона, 
рехабилитацията на железопътната линия Русе-Варна, изграждането на тунел под прохода „Петрохан“ и на магистрала 
„Черно море“, свързваща Бургас и Варна. 
Освен това през 2021 г. България ще е председател на инициативата "Три морета", която обединява 12 държави-членки на 
Европейския съюз – Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и 
Словения. Учредена е на ниво държавни глави през 2015 г. като платформа за сътрудничество между страните, 
разположени в региона между Балтийско, Черно и Адриатическо море. Една от основните ѝ цели е да засили 
икономическата конвергенция между страните от региона и западноевропейските държави чрез развитие на 
транспортната, дигитална и енергийна инфраструктура и свързаност. Проектът залага на активно партньорство както с 
Европейската комисия, така и с Германия и САЩ. 
 
√ Ще отреже ли пипалата на октопода новият икономически министър  
Ще се реализира ли амбицията на служебния кабинет да разбие системата на зависимости и обвързаности в управлението 
на държавата? Този въпрос все по-отчетливо звучи както в ушите на сегашните управляващи, така и в тези на бизнеса. 
За първи път на институционално ниво ясно беше дефинирана решимостта пипалата на октопода, задушаващ от години и 
държава и бизнес да бъдат порязани. 
Поне това прозвуча в думите на служебният министър на икономиката Кирил Петков който беше категоричен, че още в 
началото на седмицата в Българската банка за развитие ще влезе специална комисия, която да разнищи кой какви ги е 
вършил в инак финансираната нацяло от държавната хазна институция. 
За първи път член на  изпълнителната власт демонстрира решимост да смъкне завесата, спусната пред „дейността“  на тази 
банка, за която от години се говори, че неин приоритет е обслужването на точно избрани фирми с държавни средства.   
„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 почти 1 милиард на 8 човека, от които 4 
са може би свързани“, това заяви министър Петков в интервю за „120 минути“.    
„Банкеръ“ не еднократно е повдигал въпроси, свързани именно с това „обвързано“ финансиране, насочено към един 
доскоро основен играч на нашия пазар. За комисията, която ще изяснява пороците на това финансиране едва ли ще е 
трудно да стигнат до дълбините му, тъй като на страниците на малкото оставали в последните години истински свободни 
медии, след които и „Банкеръ“ отдавна фактите около изсипаните към небезисвестния корпулентен бизнесмен Делян 
Пеевски финансови потоци от превърналата се в почти лично обслужваща го банка, са добре известни. 
Що се отнася до демонстрираната подмяна на приоритетите на тази банка, която  по своето предназначение беше 
създадена да финансира малкия и средния бизнес у нас и да изпълнява ролята си на стожер в развитието на българската 
икономика, със сигурност ще има какво да се каже. Криещите се от конкретика за вакханлията, което се вихреше  в тази 
банка / особено по времето на Стоян Мавродиев/ , началниците й винаги се измъкваха  по тънката лайсна, като ползваха 
успешно опорната точка, че тя държавна или не все пак е подчинена на Закона за банките… 
Така прозрачността в работата й беше напълно задушена.  А дали сега това ще се промени, не е съвсем ясно. Все пак поне 
новият икономически министър заявява готовност за това. Той каза „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 
осем кредита към осемте големи клиента са за 946 милиона, над 118 милиона е получил всеки от тях. Това са огромни 
държавни средства са дадени само на осем компании. С тези пари може да се финансират 946 фирми.“ 
Петков обещава, тази практика да бъде прекратена и дори говори за промяна в устава на банката, така, че там да залегнат 
именно такива ограничения, които да позволяват финансовият ресурс да се разпределя към повече и по-малки 
бенефициенти. 
Не без значение е намерението на Петков да поиска ревизия и в „Държавната консолидационна компания“, която също е 
част от хранителната верига на прецизно избрани бизнесмени.  Може би именно разплитането на връзките между нея и 
ББР , ще успеят да осветлят още много детайли от схемите по които работеше държавата с определени бизнес кръгове. 
Внимателното вглеждане в работата на това разполагащо с активи за милиарди дружество, със сигурност би извадило на 
бял свят практики достойни за приза „как да оберем държавата“. 
 
√ Индивидуалното предоговаряне на заеми предстои, но си има цена  
Възможността за отсрочване на кредитите по силата на т.нар. кредитен мораториум изтече на 31 март. Последните заеми, 
попаднали в максималния 9-месечен обхват, би следвало да започнат да се обслужват редовно към края на годината. Но 
дотогава има доста време. 
Засега статистиката на БНБ показва, че в края на първото тримесечие на годината са подадени общо 131 576 искания за 
задължения с брутна балансова стойност 9.701 млрд. лева. От тях са одобрени 110 849 броя за 8.983 млрд. лева. 
Предприятията са заявили отсрочки по кредити за 7.470 млрд. лева., като огромната част от тях са одобрени - 7.049 млн. 
лeвa. В същото време от домакинствата са подадени 117 168 искания за 2.231 млрд. лева, от които са одобрени 97 546 
броя за 1.934 млрд. лева.  
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Данните на централната банка показват също, че допоследния момент интересът към отсрочването на кредити е бил 
налице. Спрямо края на февруари 2021 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава 
с 13 168, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 680 млн. лв, а 
спрямо декември 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 21 371, като 
брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 909 млн. лева. 
От месеци наред се знае, че трети мораториум няма да бъде въведен. Такива бяха и препоръките на Европейския банков 
орган, който предупреди, че поредното удължаване може да доведе до подценяване на риска в баланса на банките, което 
от своя страна води след себе си финансова нестабилност.  
Сега в задачата се пита какво да правят кредитополучателите, които все още изпитват затруднения с обслужването на 
своите заеми. Съветът е отново да влязат в контакт с банката си, за да договорят промяна в погасителния си план. Вече 
редица водещи банкери дадоха индикации, че индивидуалното предоговаряне на кредита, извън мораториума, е напълно 
възможно. Например още в края на март главният изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк" Теодора Петкова  в 
интервю за "Банкеръ" каза: "... Извън мораториума ние имаме индивидуален подход към всеки клиент и сме готови да 
дискутираме най-добрата възможност за него, стига да е съобразена с предписанията, които имаме от регулатора 
за оценката на риска и отразяването им във финансовите ни резултати". 
Преструктурирането на погасителния план по заемите обаче има своята цена. Например лихвата по кредита ще се увеличи, 
ако се стигне до договорка с банката за удължаване на срока за погасяване. При предоговаряне на кредита трябва да се 
обръща внимание дали преструктурирането на плана е обвързано с някаква такса. Други банки пък могат да предложат 
опцията за промяна в погасителния план при увеличение на лихвения процент. 
Вниманието трябва да бъде приковано и към това дали преструктурирането на даден заем ще навреди на кредитния 
рейтинг, който е от водещо значение за банките при решението дали клиентът може да получи свежо финансиране. Затова 
експертите винаги препоръчват промяна в погасителния план или прибягване до мораториум само в краен случай. 
Особено при бизнесите, които разчитат на редовно получаване на банково финансиране, този момент ще е ключов в 
следващите години. От една страна, Европейският банков орган препоръчва оттук нататък банките трябва да подкрепят 
икономиката с щедро отпускане на заеми. Точно такива са и очаквания на БНБ, която в последната си макроикономическа 
прогноза акцентира, че "в периода 2022-2023  г. предвиждаме темпът на нарастване на кредитите за фирми и 
домакинства да следва тенденция към плавно ускоряване в съответствие с прогнозираното подобряване на 
макроикономическата активност и с увеличаването на частното потребление и частните инвестиции".  
Още един момент, който заслужава внимание е, че страната ни е кандидат за членство в еврозоната. Според Европейската 
централна банка, обикновено, евентуалният успешен край на този процес води след себе си висок приток на чужди 
капитали под формата на банково кредитиране. Например в държавите от Централна и Източна Европа, чиито валути 
влязоха в ERM II през 2004 г. и 2005 г. (Естония, Латвия, Литва, Словения и Словакия), се е стигнало до нарастване на този 
приток средно с около 30% от БВП в рамките на пет години. Като предимство на членството ни в еврозоната винаги се е 
изтъквало и очакването за постепенно понижение на лихвите по кредити и доходността по държавния дълг. За пример 
може да се посочи последната информация на ЕЦБ, че към края на 2020 г. лихвите по банковите кредити в еврозоната са 
се стабилизирали на историческо ниско равнище от 1.46 процента. 
Затова нито бизнесът, нито домакинствата е добре да рискуват получаването на кредит при по-добри условия в бъдеще 
заради влошаване на кредитния им рейтинг сега. Вероятно това е и причината експертите изрично да подчертават, че в 
настоящия момент е груба грешка да се теглят нови заеми, за да се погасяват стари. 
 
√ Българите са пътували по-малко през март  
Българите, които са основен двигател на българския туризъм в последните месеци, са пътували по-малко през март.  
Общо 171 922 нашенци са пренощували в местата за настаняване през третия месец на тази година при 237 328 през 
февруари. Променливото време и променящите се противоепидемични мерки, както и забавената ваксинация се 
отразяват на желанието за пътуване.  Тези причини са попречили и на чужденците да пътуват до България, затова и техният 
брой е по-малък – само 30 093 човека, при 35 461 през февруари. 
При това положение логично са намалели и приходите от туристическа дейност. Пътешествениците са оставали в 
работилите хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване общо 24.62 млн. лева. През 
февруари паричните постъпления са били на 35.24 млн. лева. 
Само 22 410 туристи са посетили курортите и градчетата на българското Черноморие. В областите Бургас, Варна и Добрич 
са гостували 2327 чужденци. А по-малкият брой на туристите и на нощувките са свили и приходите на хотелиерите, които 
са около 2.5 млн. лева.   
Естествено е вътрешният туризъм да е с по-добри резултати. В трите най-посетени области у нас, броят на гостите е по-
голям от този на пътувалите общо в трите области Бургас, Варна и Добрич.   
Както и през февруари , само шест области - София-град, Пловдив, Пазарджик, Смолян, София област и Благоевград,  са 
привлекли по над 10 хиляди гости.  
Град София е с най-много посетители, като е посрещнал повече туристи – 31 120, като от тях 14 775 са били чужденци. На 
тяхно разположение са били 108 хотела. В столицата са направени 60 603 нощувания, а от тези гости хотелиерите са 
спечелили над 5.2 млн. лева приходи.   
В Пловдив са гостували 23 563 гости, които са нощували в 192 хотела. Нощувките в Града под тепетата са 44 909, а 
хотелиерите са получили  2.23 млн. лева приходи. София област е посетена от 19 144 туристи, приходите от коита са в 
размер на 2.37 млн. лева , а в област Пазарджик са гостували 13 879 човека, приходите от които са 1.7 млн. лева. 
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Логично е в зимния сезон областите, които предлагат добри условия за този вид туризъм са най-посещавани. И няма 
изненада в това, че 
област Благоевград 
е привлякла през март – 23 134 туристи. От тях 4737 са били чужденци, които са посетили  курортите Банско, Сандански, 
Разлог, Петрич. Те са направили 54 889 нощувките, а гостите са почивали в 147 хотела. Приходите от тях са за 3.55 млн. 
лева.  
В област Благоевград се намират изцяло или части от планините Пирин, Рила, Родопи, Влахина, Малашевска, Огражден, 
Беласица, Славянка и Стъргач, два от трите национални парка в България и 40% от дебита на минералните извори в 
България. Областта е и втора по горски площи. Планините и многобройните горски масиви, липсата на промишлени 
замърсители, както и топлите минерални извори и богатото културно-историческо наследство правят тази област една от 
най-подходящите в България за развитието на различни видове туризъм. 
В Област Смолян 
са гостували 15 436 туристи, които са ползвали услугите на 218 хотела (най-много в цялата страна), а направените 
нощувания са 40 246. Те пък са донесли приходи на хотелиерите от 2.11 млн. лева. 
Родопите предлагат условия за зимен и летен, селски, ловен и еко-туризъм. По-голямата част от населените места са 
туристически центрове, много и различни са природните забележителности в област Смолян. Тук е и курортният комплекс 
Пампорово. 
Най-слабо са били посетени  
областите Перник - с 651 туристи и с приходи от 45 000 лева, и Ямбол - с 837 гости и парични постъпления от 86 000 лева. 
 
√ Франция, Германия и Испания ще разработват нов изтребител  
Франция, Германия и Испания обявиха вчера, че са постигнали съгласие относно следващите стъпки, които да бъдат 
предприети в разработването на нов изтребител - най-големия отбранителен проект в Европа на обща стойност над 100 
милиарда евро, предадоха световните агенции. 
Целта на постигнатото съгласие е да се възложат договори за проучвателни фази, така че да се стигне през 2027 г. до 
изграждането на апарат, предшестващ прототипа, който да покаже дали технологиите, които ще бъдат вложени в него, са 
надеждни. 
Новите бойни самолети, които ще се казват Бъдеща бойна въздушна система (FCAS - Future Combat Air System), би трябвало 
през 2040 г. да заменят френските изтребители Рафал и германските и испанските изтребители Юрофайтър. 
Дискусиите, водени в последните няколко месеца, позволиха да се стигне до балансирано споразумение между 
различните партньори за следващата демонстрационна фаза на програмата, се казва в изявление на френската 
министърка на въоръжените сили Флоранс Парли и министрите на отбраната на Германия и Испания - Анегрет Крамп-
Каренбауер и Маргарита Роблес. 
Сега следващата фаза в разработването на изтребителите, наричаща се Фаза 1Б, ще струва общо 3,5 милиарда евро до 
2024 г. Сумата е разпределена и финансирана поравно от тримата партньори, поясни канцеларията на френската 
министърка. В рамките на тази фаза се очаква през лятото да бъдат сключени договори с индустриалците от сектора. 
Преди това, до края на юни, се очаква германският парламент да одобри германското финансиране за проекта. Той е 
ключов за Европа в стремежа й да укрепи своята отбранителна независимост и да се конкурира с Китай, Русия и САЩ. В 
разработката участват от Франция компанията "Дасо Авиасион", от Германия - "Еърбъс" и от Испания - "Индра". 
Постигането на днешното съгласие стана след сложни преговори, в които основни проблеми пораждаха въпросът как да 
се разпредели работата по проекта между компаниите от всяка страна, каква отговорност има всеки от тази програма, 
ръководена от Франция, а също и как да се разреши въпросът с правата за интелектуалната собственост. 
Във Франция тези права се държат от индустриалеца, докато в Германия от държавата. Берлин се притесняваше, че няма 
да има контрол върху функционирането на бъдещия самолет заради това, че няма интелектуална собственост върху някои 
технологии. 
Съгласно постигнатото съгласие бъдещият изтребител няма да има черна кутия, което ще позволи да се запазят 
търговските производствени тайни, твърди френски източник. Ще се спазва и интелектуалната собственост на 
индустриалците. 
 
√ Лондон стартира нова система за търговия на въглеродни емисии  
Великобритания ще започне да продава разрешителни за отделяне на въглеродни емисии на националната си емисионна 
търговска система (ЕТС), която е част от усилията на Острова да постигне целевите нулеви емисии от изкопаеми горива до 
2050-а в хода на борбата с климатичните промени.  
ЕТС определя постепенно намаляващ таван на обема от вредни газове, произвеждани от даден сектор или група от 
сектори. Платформата създава "въглеродни разрешителни" за тези емисии, които компаниите трябва да купуват за всеки 
тон въглероден двуокис, отделен от тях в производствения процес. 
Британската ЕТС ще включва фирми от Острова, които преди това са били обхванати от емисионната система на 
Европейския съюз, която Лондон напусна в края на 2020-а като част от отделянето си от общността. Схемата покрива близо 
1000 електроцентрали, фабрики и авиопревозвачи, отделящи около една трета от британските емисии. Централите на 
Северна Ирландия остават част от системата на ЕС.  
Търговската схема на Великобритания беше обявена официално в началото на годината, но първият аукцион на 
разрешителни (когато те ще бъдат достъпни за първи път на пазара) е насрочен за 19 май на лондонската борса ICE. За 
цялата 2021-а ще бъдат изтъргувани 83 млн. разрешителни. По време на дебюта на 19 май ICE ще пусне и фючърсни 
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контракти за декември 2021-а, март 2022-а, декември 2022-а и декември 2023-а. Дневната търговия на  фючърсни 
продукти ще започне на 21 май. 
Засега цената на контрактите не е ясна, защото досега не е имало сделки. Някои анализатори очакват котировките да 
следят цените на разрешителните на ЕС, които неотдавна достигнаха рекордните 56 евро на тон. Техни колеги обаче 
смятат, че ограниченото предлагане на контракти на британската ЕТС може да тласне котировките над европейските нива. 
Емисионните схеми на Острова и на ЕС имат сходни черти, но, британската, за разлика от европейската, е определила 
минимална цена от 22 брит. паунда за тон за предложените на аукциона разрешителни. Британската ЕТС има и "механизъм 
за контрол на разходите", който може да наложи да се пуснат повече емисии в оперативен порядък като защита срещу 
остри ценови скокове. Лондон обяви също, че може да ограничава обема на подадените заявки за аукциона или на броя 
на разрешителните на участник, за да ограничи повишения на котировките.  
Като част от търговското им споразумение след BREXIT, Великобритания и Брюксел се съгласиха да предвидят свързване 
на двете търговски системи за въглеродни емисии. Преговори по тази опция обаче все още не са започнали. 
 
√ Металите привличат залози за милиарди  
Подемът  на пазара на индустриални метали продължава вече година, но инвеститорите не спират да наливат 
милиарди долари в сектора с твърдото убеждение, че възходящия потенциал няма да се изтощи в близко бъдеще. 
Уолстрийт също подгрява оптимизма и приканва търговците "да не спират да купуват сега". 
"Голдмън Сакс груп" и "Бенк ъф Америка" са сред едрите банкови групи, които съветват инвеститорите да се включат в 
екшъна, очаквайки  дългосрочно поскъпване на суровините в хода на възстановяване на световното стопанство от 
пандемията и заради пренасочване към новата инфраструктура на възобновяеми енергийни източници и електрически 
превозни средства.  
Шампион в надпреварата е промишлената мед, чиято цена надхвърли 10 000 щ. долара на тон. 
Успешен конкурент от сектора на борсовите суровини и материали е желязната руда, която на 10 май изскочи над 
рекордните 226 долара на тон. За американците дървеният материал продължава да е "монополист" в жилищното 
строителство въпреки четирикратното му поскъпване през последната година.  
Бурният възход на индустриалната мед бележи съживяването на област, линееща от години, и привлича повече 
инвестиции в смятани за непривлекателни активи. Пазарите на фючърсни контракти вече са пренаселени, като 
спекулативните залози на червения метал в Лондон и Ню Йорк са достигнали най-високите в историята количества. 
Ентусиастите пък твърдят, че светлото дългосрочно бъдеще на медта може да привлече още инвеститори. 
По оценка на експерти от бранша, една от силите, отпращащи суровините до върховите им равнища, е по-скоро 
финансовото, а не физическото търсене.  
Глобалното "позеленяване" определено е в полза на сектора и тази тенденция вероятно ще продължи десетилетия.  
Състезанието за парче от тортата се засилва и рекордни количества пари се вливат в някои инвестиращи в метали, 
търгувани на борсата, фондове (ETFs). Този тренд заслужава внимание, защото ETFs предлагат лесен достъп до пазара на 
дребните инвеститори, чийто брой набъбна през последната "пандемична" година, и отваря широко вратите пред 
повечето институционални играчи.  
Компаниите за добив на суровините също набират популярност - заради извънредните печалби. Пазарните оценки на "Рио 
Тинто груп" и на "Би Ейч Пи груп" са близо или на рекордните си равнища. Най-кардиналната разлика е, че в съвременния 
свят, който иска нулеви въглеродни емисии, едрите инвеститори обръщат гръб на миньорите, копаещи въглища или 
добиващи суров петрол, и се пренасочват към цветните метали, важни за възобновяемите източници на енергия.  
Променен е и балансът на силите на фючърсните пазари, където търгуващите с алгоритми играчи изместват звездните 
мениджъри на хеджингови фондове като доминираща сила. Финансовите регулации пък принудиха инвестиционните 
банки да се откажат от търговията за собствена сметка и отнеха част от влиянието им върху прогнозирането на цените.  
В какво се крие притегателната сила на промишлената мед? 
Предишният ценови рекорд на метала - 10 190 щ. долара за тон, е поставен през 2011 г. - около пика на суровинния 
суперцикъл, провокиран от трансформирането на Китай в световна икономическа суперсила. В наши дни инвеститорите 
се обзалагат, че важната роля на медта за прехода към зелена енергия ще качи котировките още по-високо. 
В хода на човешката история промишлената мед е играла жизнено важна роля за повечето от най-големите 
цивилизационни постижения: от ранните монетарни системи до общинските водопроводни инсталации, от влаковете, 
самолетите и колите до устройствата и мрежите на високите технологии. 
Ръждивокафявият метал е без конкуренция като електрически и топлопроводник, траен е и е лесен за обработка. Днес се 
използва широко в тежката индустрия, строителството и производството и е надежден барометър за здравето на  
глобалната икономика. Именно пазарът на мед реагира първи на избухването на заразата с COVID-19 в Ухан: между януари 
и март 2020 г. цените потънаха с над 25 процента. 
След безпрецедентните мерки на Китай за овладяване на вируса, медта бързо се възстанови и днес продължава да 
поскъпва. До къде обаче могат да стигнат котировките? 
"Трафигура груп" - най-едрият търговец на промишлена мед в света, смята, че "медните" цени могат да достигнат 15 000 
долара на тон. Анализаторите на "Голдмън Сакс груп" също прогнозираха 15 000 долара за тон мед до 2025 г., а 5 г. по-
късно - скок на търсенето с 900% - до 8.7 млн. тона. "Бенк ъф Америка" не изключва поскъпването да е до 20 000 долара 
на тон, защото очаква проблеми и дефицит в предлагането на метала. 
Засега обаче 
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пазарът е далеч от тези прогнози. на 10 май медните котировки скочиха до рекордните 10 747.50 щ. долара на тон на 
Лондонската метална борса, но малко по-късно цените леко "омекнаха" и два дни по-късно на на Нюйоркската борса 
COMEX фючърсните медни контракти с доставка през юли се търгуваха за 10 578 долара за тон. 
Ще поскъпнат ли изделията от мед? Твърдо "Да!" 
Какво означава това за икономиката? Налице са сериозни тревоги, че повсеместният ръст на всичко - 
от дървения материал до стоманата 
- заради ценовия скок на желязната руда, може да принуди централните банкери да се намесят и да не позволят възходяща 
инфлационна спирала на пазарите на суровини.  
В резултат, мощното икономическо възстановяване, което е двигател и на суровинния подем, може да започне да губи 
скорост, защото бизнесът ще пострада от по-високите лихвени проценти, по-ниските печалби и спадащото търсене на 
потребителите. Ключовият въпрос за паричните стратези на Федералния резерв и за търговците от Уолстрийт е дали 
ценовият ръст на суровините е временен или 
става въпрос за поредния "суперцикъл".  
Възможно ли е възходът постепенно да затихне? Стратезите са на мнение, че ръстът на суровините ще е краткотраен, 
защото потребителите ще насочат вниманието си към сектора на услугите и на развлеченията след пълното отваряне на 
икономиките, с което ще отслабят натиска върху стоки като електроника и домашни уреди.  
Специално за медта обаче въпросът не е единствено в днешното усилено търсене. По-скоро основната част от очакваните 
разходи за възобновяеми енергийни източници и електрически превозни средства тепърва ще се материализира. И когато 
това се случи, ще се трансформира и перспективата за метала в държави като Германия и САЩ, които ще завишат 
потреблението му за сметка на Китай.  
 
Investor.bg 
 
√ Предсрочните избори ще струват 57,1 млн. лв. 
Допълнително ще бъдат отпуснати средства за още машини, ако е нужно – и за видеонаблюдение 
Одобрените от служебния кабинет средства за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 11 юли са 57,1 млн. 
лв. Това съобщи служебният министър на финансите Асен Василев след извънредното заседание на кабинета за план-
сметката за вота. 
На днешното си извънредно заседание служебният кабинет прие план-сметката за разходите по подготовката и 
произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  
В тази сума е включено пълно обезпечаване на над 500 допълнителни секции в чужбина. 
Освен тази сума кабинетът е одобрил допълнителни 11,1 млн. лв. в случай, че епидемичната обстановка продължи по 
време на изборите. Ако не продължи, тази сума няма да бъде необходима, заяви министърът, цитиран от БГНЕС. 
При условие, че на територията на България няма обявена епидемична обстановка, то тези избори ще струват на 
българския данъкоплатец с 8,6 млн. лв. по-малко от изборите на 4 април 2021 година, които са на стойност 65,7 млн. лева. 
В случай, че изборите се проведат в условията на епидемична обстановка, то одобрените средства за произвеждане на 
изборите на 11 юли 2021 г. ще възлязат на 68,2 млн. лв. и ще бъдат с 2,5 млн. лв. по-скъпи от тези на 4 април 2021 г., като 
така се осигурява финансиране на над 500 секции в чужбина, което осигурява необходимите условия всеки български 
гражданин, желаещ да упражни правото си на избор да участва в изборния процес. 
Дейностите, които ще се финансират с тях, включват: подготовка и отпечатване на избирателните списъци; закупуване и 
изработване на необходимите изборни книжа и материали; отпечатване на бюлетините; логистично осигуряване на 
областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения на членовете на 
районните и секционните избирателни комисии; компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на 
бюлетин с резултатите от изборите; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и 
начина на гласуване. 
За секциите в чужбина са предвидени средства по бюджета на Министерството на външните работи за спазване на 
противоепидемичните изисквания и мерки в различните държави. 
Василев съобщи, че Министерство на финансите ще обезпечи допълнителните машини за вота след провеждане на 
обществената поръчка. 
След като ЦИК прецени дали видеонаблюдение ще има сега или от следващите редовни избори, МФ има готовност да 
обезпечи и видеонаблюдението, подчерта Василев. 
Актът на правителството е в изпълнение на чл. 18 от Изборния кодекс. Част от необходимите средства за финансирането 
на одобрените с план-сметката разходи ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за 2021 г. разходи 
за произвеждане на избори по Изборния кодекс, а останалата част – чрез преструктуриране на разходите/трансферите по 
централния бюджет за 2021 година. 
 
√ COVID ефект - заетите в България вече са под 3,1 милиона 
Безработните през януари-март 2021 г. се увеличават до 204 хил. при коефициент на безработица от 6,3% 
Коронавирусната пандемия оказа силен негативен ефект върху трудовия пазар в България през 2020 година, който 
продължава и в началото на 2021 г. 
Блокадите, ограничителните мерки и затворените бизнеси в годината, белязана от пандемията, свиха значително заетостта 
на фона на растяща безработица в страната. В края на 2020 г. броят на заетите се сви до 3,1 милиона души. За сравнение, 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/covid-efekt-bezrabotnite-narastvat-s-edna-peta-za-godina-323900/
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година по-рано общият брой на заетите беше над 3,2 милиона, а в първото тримесечие на 2021 г. показателят спада до 
3,028 милиона души при коефициент на заетост от 51,4 на сто. 
Това се вижда от наблюдението на Националния статистически институт (НСИ) на работната сила през първите три месеца 
на годината. 
За разглеждания период в сектора на услугите работят малко над 1,8 милиона, или 62% от заетите, в индустрията - 962 хил. 
(31%), и в селското, горското и рибното стопанство - 178 хил. (5,9%).  
От всички заети 3,5% са работодатели, 6,4% - самостоятелно заети лица (без наети), 89% - наети лица, и 0,5% - неплатени 
семейни работници. 
От общия брой на наетите, малко над 2 милиона (76%) работят в частния сектор, а 644 хил. (23,7%) - в обществения. 
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2,9 милиона през първото тримесечие, а коефициентът на заетост в 
същата възрастова група е 66%. 
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36,5%. 
Заетите на възраст 55 - 64 навършени години са 587хил., или 63% от населението в същата възрастова група. 
 

Коефициенти на заетост по възрастови групи и пол през първото тримесечие 2021 г 

 
 
Предвид свиваща се заетост безработицата расте, показват данните на националната статистика. Въпреки антикризисните 
мерки, подпомагащи запазването на работните места, безработните през януари-март 2021 г. се увеличават до 204 хил. 
души при коефициент на безработица от 6,3%. 
Негативната тенденция продължава от края на 2020 година, която приключи също с ръст на безработните до 168 хил. души. 
Статистиката за 2019 г. записва 142 хил. безработни лица. 
За януари-март 2021 г. от всички безработни 11,5% са с висше образование, 50% - със средно, и 38% - с основно или по-
ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2,3% за висше образование, 
5,7% за средно образование и 20,4% за основно и по-ниско образование. 
Увеличава се и броят на безработните с продължителност на безработицата под една година - 115,6 хил., или 56,6% от 
всички безработни лица, а продължително безработни (от една или повече години) са 88,4 хил., или 43,4% от всички 
безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2,7%. 
От общия брой на безработните лица 175 хил., или 86%, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради 
уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа, 
а 28 хил., или 14 на сто, търсят първа работа. 
Безработицата е нараснала и при младежите (15 - 29 навършени години) в началото на тази година. Показателят стига 11%, 
което е сериозен ръст спрямо края на миналата година, когато е бил 8,8%. 
През първото тримесечие общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2,6 милиона 
души. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1,2 милиона, или 28% от населението в 
същата възрастова група. 
 
√ От успеха на Байдън зависи бъдещето на демокрацията в САЩ 
Провал на икономическата му програма може да върне Тръмп на власт 
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„Въпросът дали нашата демокрация ще издържи дълго, е едновременно древен и спешен, толкова стар, колкото и 
републиката ни.“ 
По този начин в обръщението си към Конгреса на 28 април Джо Байдън определи какво е заложено в неговото 
президентство. Той също беше прав, като заяви, че автократите се обзалагат, че американската демокрация не може „да 
преодолее лъжите, гнева, омразата и страховете, които ни разделят“. 
Но тези автократи може и да са прави. Една от основните американски партии (Републиканската – бел. прев.) стана 
недвусмислено антидемократична. Сега това е борба между двама възрастни мъже (Байдън и Тръмп) за съдбата на 
либералната демокрация в САЩ, пише Мартин Улф за Financial Times.  
В либералната демокрация честните избори определят кой е на власт. Опитите за подриване или отмяна на вота са 
държавна измяна. Именно това направи Доналд Тръмп преди и след миналогодишните президентски избори. Той се опита 
да превърне САЩ в автокрация. Това изобщо не беше изненадващо: от самото начало на политическата му кариера беше 
очевидно, че това е неговата цел. 
Той не успя. Достойни и смели хора не позволиха това. Но тази история едва сега започва. Дори и без социални медии 
Тръмп все още разполага с лоялността на базата на своята партия и така контролира лидерите й. Дори хората, чийто живот 
той изложи на опасност с нахлуването в Капитолия, което насърчи, бързат да му целунат ръката в Мар-а-Лаго. 
Междувременно дълбоко консервативни републиканци като Лиз Чейни, третият човек на партията в Камарата на 
представителите, са заклеймени. Нейното престъпление ли? Заявяването, че твърдението на Тръмп, че действителният 
резултат от изборите е голяма лъжа, си е голяма лъжа. 
Фактът, че Тръмп лъже, не е новина. Новината е, че макар и лишен от публична власт, той определя кое е истина за своята 
партия. Има си дума за политическа организация, в която основното задължение на членовете е абсолютната лоялност 
към лидер, който определя кое е вярно и правилно: фюрерпринцип (принцип на лидерството). Тя описва точно голямата 
лъжа на Тръмп, която бе прегърната от Републиканската партия. 
Това, уви, далеч не е всичко. Голямата лъжа на Тръмп бе взета на въоръжение чрез щатско законодателство, 
предназначено да подкопае изборите. Много внимание се отделя на пречките пред гласуването, но смъртните заплахи 
също изтласкаха честни функционери от длъжност. 
Още по-лошо, както отбелязва Центърът за демокрация на щатите: „През 2021 г. щатските законодателни органи в цялата 
страна - чрез най-малко 148 законопроекта, постъпили в 36 щата - се опитват с мускули да се превърнат в изборна 
администрация, измествайки изпълнителната власт и/или служителите за местни избори, които традиционно управляват 
системата за гласуване." Отговорните лица се чувстват длъжни да спазват клетвите си, докато по-малко видимите 
законодатели може да не го направят. 
 
БНТ 
 
√ Гълъб Донев: 120 млн. лв. са необходими, за да продължи мярката 60/40  
Ако работодатели, синдикати и държава подкрепят продължаването на мярката 60 на 40, ще трябва да се търсят 
възможности за преструктуриране на бюджета. Това заяви в "Още от деня" служебният министър на труда и 
социалната политика Гълъб Донев. Според разчетите за да бъде продължена мярката и през юни, трябва да се 
пренасочат от други разходи 120 милиона лева. 
Министър Донев увери, че социалните плащания, които са залегнали в закона за бюджета са гарантирани, но каза още, че 
не са финансово осигурени антикризисните мерки. 
"За всяко едно продължаване на тези мерки, които са в подкрепа на бизнеса и гражданите, трябва да се намери 
допълнителен ресурс от бюджета. В момента се прави анализ на всички тези мерки, една от най-ефективните мерки 
е мярката 60 на 40, по която са осигурени и запазени над 294 000 работни места, но тя е свързана с огромен финансов 
ресурс, до момента са изразходвани 1 200 000 лева, за да продължи тя и през юни са необходими още 120 милиона. 
Осигуряването на финансовия ресурс за тези мерки тепърва предстои. Предстои преструктуриране на бюджета", 
каза министър Донев. 
Кирил Петков е назначил одитната комисия, която да направи оценка на съпоставимостта между кредитната политика на 
банката и устава на банката. Целта е да се покаже прозрачността, средствата, които се разходват от банката, действия в 
тази посока ще има и към държавната консолидационна компания, в индустриални зони ще влязат на проверка, така че 
грижата е за публичния ресурс, които разходват държавните предприятия. Всички резултати ще бъдат публични. Това 
обяви министър Донев относно данните, които днес бяха обявени от финансовото министерство за заемите отпускани от 
Банката за възстановяване и развитие. 
"От днес на сайта на икономиката фигурира и такава рубрика. Това до 10 дни ще бъде известно и ще бъде обявено на 
публичността", заяви още министър Донев. 
Относно рокадите в министерствата Гълъб Донев поясни, че е съвсем нормално всяко едно правителство, което идва да 
управлява, да направи промяна и в първия ешалон, който е след министрите, и счита за нормално да бъдат сменени и 
заместник министрите. 
"Чистка и реваншизъм едва ли са правилните определения за промяна, коментира още той. За него не е редно за 
такива назначения да се обвинява, който и да било в реваншизъм. Познавам много добре работата на 
министерството на труда и социалната политика, бил съм дълги години част от това министерство, предприел 
съм и съм възложил проверки, където има нередности ще бъдат публично обявени", допълни още той. 
Донев съобщи, че в момента нивото на безработицата в България е 5,9 процента или малко над 192 000 души са 
регистрирани като безработни лица. 

https://bnt.bg/bg/a/oshte-ot-denya
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"Това, което предстои, е около над 2800 нови работни места да бъдат разкрити по регионалните програми за 
заетост, тази заетост ще бъде осигурена със средства от националния план за действие по заетостта чрез 
общините в България", допълни Донев. 
Министър Донев каза още, че планът за възстановяване и устойчивост ще бъде променен там където е необходимо и ще 
бъде внесен в Европейската комисия. 
 
√ Министрите Рашков и Балтова обсъдиха най-неотложните мерки за летния сезон  
На работна среща министърът на туризма Стела Балтова и министърът на вътрешните работи Бойко Рашков обсъдиха най-
неотложните съвместни мерки и действия, които да обезпечат сигурността на туристите в настъпващия летен сезон. 
Министър Рашков заяви, че МВР активно се подготвя за летния сезон и осъществяването на безопасността на туристите 
през Лято 2021 с акцент върху българското Черноморие. 
 
√ Министър Денков: Учебната година няма да бъде удължавана 
Няма причина да бъде удължавана учебната година. Учебният план е направен още в началото на годината. На 23 май ще 
завършат учениците от 1-ви до 3-ти клас, на 30 юни ще завършат тези от 4-ти до 6-и клас. Този график включва и 
допълнителната, и общата помощ, която е необходима за наваксване на материала. 
Това заяви в "Денят започва" служебният просветен министър проф. Николай Денков. 
Утре се очаква заповед от министъра на здравеопазването за връщането на студентите в режим на присъствено обучение. 
Кандидатстудентските изпити ще се провеждат както досега, допълни той. 
Утре е и матурата на дванайсетокласниците по български език и литература. Общата бройка на учениците, които ще се 
явят, е почти 49500, като от тях приблизително 48100 са завършващите в момента, и около 1400 са такива от минали 
години, които сега са заявили желание да положат изпита. 
"Очаквам изпитите да минат добре, защото организацията е много добра. В момента организацията върви, няма да 
се променя нищо от заложените мерки", каза служебният министър. 
По думите на проф. Денков статистиката показва, че обикновено около 95% се явяват на изпит и около 90% от тези, които 
се явяват, успяват да го изкарат и да завършат 12-и клас. 
"Това е вече четвърта година, в която изпитите се провеждат по този начин, така че е отработена системата. 
Всички ученици от вчера трябва да знаят в кои училища ще се явят на матура. За момента информацията е 
за карантинирани 8 ученици в цялата страна, те ще бъдат поставени в отделни стаи, на практика ще бъде по един 
човек в стая. Ще влизат от отделен вход, квесторите при тях ще бъдат ваксинирани", каза проф. Денков. 
4 човека има болни, те трябва да се явят наесен във втората сесия. Маските ще бъдат задължителни както на влизане, 
така и по време на изпита. Ако някой е забравил да си вземе, ще има маски на разположение, но призивът е всеки да си 
носи, даже повече от една, за да може да си я смени по време на изпита, посъветва министърът. 
Според него изпитът утре ще даде картина не само на общото ниво, а точно по региони в училища къде има специфични 
дефицити. Това е важен елемент от анализа на цялата система. 
"Както вече обявихме, вторият ни приоритет е да видим какви са истинските проблеми. Някои от тях са унаследени 
отпреди това дистанционно обучение, но голяма част от тях бяха усилени от дистанционното преподаване. 
Започнахме този анализ, събираме информация от различни източници. Това, което сме обещали, до края на мандата 
на служебното правителство този анализ да бъде извършен и като информация, която идва по всички канали, и като 
списък от препоръки, които можем да направим за следващата учебна година", обясни проф. Денков. 
Категорично решението е, че няма никакви основания да се отменят изпитите, първо, защото това е законово изискване, 
и, второ, предаден е целият материал и от тази гледна точка няма никакво основание да се намалява материалът, който 
ще бъде включен в изпита. 
"Освен това държа да подчертая, че отдавна вече изпитите не изискват преповтаряне, преразказване на някакви 
обемни материали, които се изучават в училище. Там се дава текст, той трябва да се прочете, той е сравнително 
малък и след това да се напише есе или интерпретативно съчинение, нещо, което е по-скоро въпрос на обща 
култура, на комуникационна култура, на граматически знания, отколкото да на запомняне какво е учено в училище", 
коментира проф. Денков. 
Във връзка с изпита след 10-и клас разликата с миналата година според него е, че когато за първи път сме попаднали в 
тази ситуация, е имало известно объркване, липса на технически средства, а тази година, благодарение на това, че е 
изградена система за дистанционно обучение - и заради това не е имало грипни и дървени ваканции, част от учителите 
казват, че са имали повече време за преподаване, отколкото миналата година. 
След връщането в училище всеки преподавател иска да компенсира с писменото оценяване и по този начин всеки ден 
децата ще имат по няколко контролни. 
"Действително това е проблем и ще бъде заложено в препоръките за следващата година. Трябва да се подобрят 
методите за оценка по време на дистанционното обучение, за да не се претоварват след това психически децата, 
когато се върнат в училище", каза служебният министър. 
 
√ Президентите на страните от Западните Балкани искат ускорено присъединяване към ЕС  
На годишната си среща в Словения президентите на страните от Западните Балкани поискаха ускорено присъединяване 
на региона към Европейския съюз. 
В срещата участваха държавните глави на Хърватия и Словения, които са част от общността, и колегите им от Албания, 
Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Президентът на Словения Борут Пахор посочи, че за първи път призовава Европейския съюз и Европарламента да приемат 
Западните Балкани като едно цяло, а не като отделни държави, които искат нещо от Европа. 
В декларация от срещата е поискано и начало на присъединителните преговори със Скопие и Тирана. 
 
БНР 
 
√ Министерството на икономиката обяви 8-те дружества с големи кредити от ББР  
Икономическото министерство оповести имената на компаниите, получили големи кредити от Българската банка за 
развитие /ББР/.  
Над 140 млн. лв. заеми са дадени на "Слънчев ден" АД, "Благоевград- БТ" и "Роудуей кънстракшън".  
Кредити с размер над 115 млн.лв. са отпуснати на "Маркет инвестмънт" АД (известна като Техномаркет) и Интернешънъл 
инвестмънтс ЕАД.  
Над 60 млн лева са отпуснати на Параходство БМФ, "Транспект" АД и  Инса Ойл.  
Проверката на отпуснатите над 1 милион лева стана възможна, след като министърът на икономиката Кирил Петков сключи 
договор за дарение с Търговската банка, притежател до момента на осемте броя акции, всяка с номинална стойност 100 
лева, за да се прехвърли правото на собственост върху акциите на държавата. 
Така икономическият министър, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на 
капитала в Общото събрание на акционерите на ББР, може да предприема всички допълнителни необходими действия. 
По-рано Българската банка за развитие разпространи позиция, че ще окаже пълно съдействие във връзка с предстоящата 
проверка и уточни, че приоритетите в дейността й са били съобразени с политиката на действащите правителства на 
Република България. 
Според бившия икономически министър Лъчезар Борисов "няма нищо смущаващо", че най-големите кредитополучатели 
са компании на крупни бизнесмени, след като стана ясно, че много от компаниите получатели са свързани с Делян Пеевски, 
Румен Гайтански, братя Домусчиеви и Георги Самуилов.  
Бившият министър изтъкна пред Би Ти Ви, че това не са раздадени средства, а обслужвани кредити, които ще бъдат 
върнати. Борисов допълни, че само 23% от кредитния портфейл на банката е насочен към големи фирми и че тя е "в 
идеално състояние".  
 
√ ББР обеща пълно съдействие в предстоящата проверка, анонсирана от ресорния служебен министър  
Българска банка за развитие ще окаже пълно съдействие във връзка с предстоящата проверка, анонсирана от ресорния 
служебен министър Кирил Петков, съобщиха от банката.  
Българска банка за развитие стриктно съблюдава действащата нормативна уредба, се казва в позицията на банката. През 
почивните дни принципалът на банката – министър Кирил Петков анонсира, че ще бъде създадена специална комисия, 
която да установи защо близо един милиард кредити са предоставени на осем компании, четири от които вероятно 
свързани с Делян Пеевски. 
В съобщението си банката не споменава конкретните аргументи, но изтъква, че е с най-висока капиталова адекватност в 
страната – 38 на сто и с присъден рейтинг от водещата рейтингова агенция Fitch Ratings на ниво ВВВ с положителна 
перспектива – рейтинг, равен на суверенния рейтинг на българската държава. 
Банката многократно е критикувана, че не изпълнява основната си функция, а именно да подпомага малкия и среден 
бизнес. 
 
√ Бойко Рашков: Логично е МВР да играе водеща роля в промените, които трябва да се извършат у нас 
От правителството на Борисов са направили стотици кадрови промени, аз съм направил три, изтъкна вътрешният 
министър 
Интервю на Силвия Великова с Бойко Рашков 
„МВР е най-силният орган в правителството. Така че, съвсем логично и съвсем нормално е да играе водеща роля в 
промените, които трябва да се извършат в нашата страна и са по искане на българските граждани.“ Това заяви в интервю 
за БНР вицепремиерът и министър на вътрешните работи Бойко Рашков. 
Тежката задача за противодействие на престъпленията, свързани с упражняването на политическото право на всеки 
гражданин да избира и да бъде избиран, е в МВР, подчерта Рашков. 
На въпрос наясно ли са в МВР кои са горещите точки на купуване на гласове Рашков увери, че се прави анализ на наличната 
до момента информация. 
Относно освобождаването на бившия вече главен секретар Ивайло Иванов, в мотивите за което присъства и полицейското 
насилие по време на протестите миналото лято, Бойко Рашков поясни, че неговата лична оценка за случилото се тогава е 
в качеството му и на професионалист, и на гражданин. 
„И се възмутих, както множество други граждани – че бият младежите, които бягат от нашата страна. По този случай обаче 
впоследствие се оказа, че няма никакво сериозно отношение – с бития студент, бития журналист и други. И сега, когато се 
промени политическата обстановка, хората започнаха да напомнят за тези случаи. Защо? Защото към онзи момент играеха 
пинг-понг от МВР към прокуратурата и обратно, уж извършват проверка на случаите.“ 
Вътрешният министър очаква детайли, за да се види „дали действително е разтакавано във времето извършването на 
проверка съзнателно, докато започнат да отслабват във времето протестите в София и другите големи градове на 
страната. Вместо със загриженост и отговорност да подходи главният секретар към тези случаи, той като че толерираше 
тези действия на полицейските органи.“ 

https://bnr.bg/post/101468814/bbr-obeshta-palno-sadeistvie-vav-vrazka-s-predstoashtata-proverka-anonsirana-ot-resornia-slujeben-ministar
https://bnr.bg/post/101468814/bbr-obeshta-palno-sadeistvie-vav-vrazka-s-predstoashtata-proverka-anonsirana-ot-resornia-slujeben-ministar
https://bnr.bg/post/101468814/bbr-obeshta-palno-sadeistvie-vav-vrazka-s-predstoashtata-proverka-anonsirana-ot-resornia-slujeben-ministar
https://bnr.bg/horizont/post/101468236/policeiskoto-nasilie-na-protestite-sred-ot-motivite-za-osvobojdavaneto-na-glavnia-sekretar-na-mvr


12 

 

„В такива сблъсъци действително е много сложно, но когато всички виждаме как се отделят един или двама младежи 
настрани, не за да се възпрат от някакви хулигански или други действия, а за да се пребият от бой – това излиза извън 
рамките на правата и задълженията на служителя на МВР. И по отношение на такъв, който допуска такъв ексцес в 
действията си, трябва да се вземат същите дисциплинарни мерки, така както ако обикновен български гражданин посегне 
на полицай, ние ще го осъдим“, изтъкна Бойко Рашков. 
Ще се изяснява въпросът кое налага в ГДБОП през последните месеци да се правят масови кадрови размествания, посочи 
още Бойко Рашков. 
Досъдебните производства са лицето на МВР пред другите държавни органи – съд и прокуратура, не може директорът на 
Националната полиция да не знае колко досъдебни дела са на производство в неговото ведомство, допълни той. 
Рашков заяви, че някои от ръководителите в МВР са безупречни, а други не могат да му отговорят на елементарни 
въпроси.    
„Всички кадрови промени, извършени в последните месеци и последната година, съм разпоредил да ми бъдат като 
информация представени и да ги обсъдим в ръководството на МВР, защото подозирам, че в последно време от 
правителството на Борисов са предприели действия, кадрови – аз съм направил до момента три такива, те са направили 
размествания и други кадрови промени със стотици. Затова нека много внимават онези кресльовци, политически, когато 
правят изказвания неподготвени.“ 
Ако се наложи, след внимателен преглед на работата на шефове на регионални дирекции на МВР, ще се вземат и решения 
за тяхната смяна, уточни вицепремиерът. 
„И това е нормална и рутинна работа, тук не става дума за чистка.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ МЗХГ: Няма да има удължаване на срока за заявяване на субсидии  
Няма да има удължаване на срока за заявяване на субсидии, предупреждават от Министерството на земеделието. Срокът 
изтече в края на работния ден вчера и до обяд бяха подадени над 94 000 заявления за подпомагане в Кампанията по 
директни плащания за тази година. 
Фермерите могат да подават заявления за директни плащания без санкции. Въпреки сигналите от много земеделци, че 
системата не е регистрирала правните им основания за ползване на земята, което ще създаде проблем, удължаване, което 
се правеше в предишни години, тази година не се предвижда. 
От 18 до 31 май фермерите могат да направят корекции по дадените заявления без да бъдат глобявани. Очаква се в този 
период в системата да бъдат качени и правните им основания. 
Тези от стопаните, които не са успели да подадат заявленията си, могат да го направят също от днес до 9 юни. За тях обаче 
ще има санкция от един процент от дължимата сума за всеки просрочен работен ден. С вчерашна дата земеделците са 
заявили за субсидиране около 3,7 милиона хектара земя. 
 
√ Министърът на здравеопазването: Приоритет във ваксинациите за хората над 60 години  
Служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров обяви, че планът за ваксинация се изменя и приоритет се дава 
на възрастните над 60 години, за да се намали смъртността от вируса. Само 2 процента от починалите от инфекцията в 
страната са на възраст до 40 години. Кацаров обясни: 
"Значи, ние и да ваксинираме всички хора под 40-годишна възраст, почти няма да намалим общата смъртност, която е от 
Covid. Ако обаче ваксинираме възрастните хора, където са 80% от починалите, рязко ще намалим смъртността и това е 
нашият приоритет. Затова изменяме плана в този му вид". 
Министър Кацаров увери, че записаните през електронната система за ваксинация ще получат заявената ваксина, има 
достатъчни количества. Правителството днес е взело решение да се присъедини към договорите на Европейската комисия 
за доставка на ваксините на "Пфайзер" за следващите 2 години. 
"Те всъщност са количества, които могат да позволят трета или четвърта игла. Договорът, между другото, предвижда и 
възможност, ако се появи нов щам, производителят поема ангажимент да направи вариативна, адаптирана ваксина, с 
която хората да се ваксинират с новия щам. Количествата, които са договорени, които са отбелязани в договора, те са, 
както всеки случай, процент от общия брой, който получава ЕС - за България е 14 милиона -  общо по 7 за всяка от годините". 
Д-р Стойчо Кацаров направи специално изявление с призив българските граждани да се ваксинират. 
"Всички искаме час по-скоро да се махнат ограничителните мерки и да се върнем към нормалния начин на живот. 
Намаляването на разпространението на вируса, което регистрираме през последните седмици, се дължи по-скоро на 
времето, отколкото на нашите действия. Опасността не е преминала и никой не може да ни гарантира, че вирусът няма да 
се върне. Харесва ли ви или не, единственият начин, за който до момента има сигурни доказателства, че намалява 
разпространението на вируса и опасността, това е ваксинацията. Всеки може да го види в показателите на страните, които 
успяха да ваксинират по-голяма част от населението си". 
Само за последните 6 месеца са починали с 26 хил. души повече, отколкото са умирали за същия период на годината, през 
всяка една от последните 5 години. Това е над два пъти повече от жертвите, които страната ни е дала през Втората световна 
война, a 80% от починалите от Covid-19 наши сънародници са над 60-годишна възраст, посочва още Стойчо Кацаров. 
"80% от починалите от Covid-19 са наши сънародници над 60-годишна възраст. Напомням отново на всички, че 
ваксинацията е безплатна, независимо дали сте здравноосигурени, или не. От това кога ще достигнем колективен имунитет 
зависи колко дълго ще продължат мерките! Ваксинирането е доброволно. Всеки трябва да реши сам за себе си и за своите 
близки! Аз не мога да ви предпазя от болестта, ако вие самите не желаете! Създали сме необходимата организация! Ако 
нещо не е както трябва, сме готови веднага да го коригираме", заяви Кацаров. 

https://bnr.bg/post/101469067
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От нова заповед на МЗ стана ясно, че общопрактикуващите лекари ще получават Covid ваксини от логистични пунктове 
До момента поставените дози ваксини в страната са над 1 116 000. 
Доскорошният здравен министър Костадин Ангелов определи решението на служебния министър за нов ред за 
ваксиниране като изкуствено задържане на темпа на ваксинациите: 
"Това, което ме притеснява е, че заповедта, която днес е издадена, с новата организация, сериозно ще компрометира 
темпото, което беше постигнато във ваксинациите и ще отдалечи, на практика, колективния имунитет, към който той даде 
заявка , че се стреми, но в действията му всъщност виждаме нещо съвсем различно". 
 
√ Вече са издадени 500 000 електронни рецепти  
Общият брой на издадените електронни рецепти вече е 500 000, заяви служебният министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров на среща с ръководството на фирма „Информационно 
обслужване“, която пусна в действие системата за електронните рецепти.  
На срещата беше отчетено, че системата вече се използва активно от над 2 300 общопрактикуващи лекари и 2 100 аптеки 
на територията на цялата страна. 
Действаща наредба предвижда след 1 юни хартиените рецепти изцяло да бъдат заменени от електронни. 
Здравното министерство предлага хартиените рецепти да се обработват от аптеките и след 1 юни. 
 
√ Служебният правосъден министър представя екипа и приоритетите си  
Служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов се очаква да представи днес екипа и  приоритетите си. 
Според неофициална информация заместници на Стоилов ще са пловдивският адвокат Иван Демерджиев и Мария 
Павлова, която бе бивш министър в първото служебно правителство, назначено от президента Румен Радев. 
Павлова в момента е следовател в Националната следствена служба. 
 
√ ЦИК сключва договор с Печатницата на БНБ за хартиените бюлетини за предсрочния вот  
Централната избирателна комисия ще сключи договор за отпечатването на хартиените бюлетини за предсрочния вот на 
11-и юли с Печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да се договаря и с други 
специализирани печатници. 
Бюлетините за предсрочния вот ще се отпечатват под контрола на Министерството на финансите, ЦИК и РИК, а общините 
ще подават информация за броя на избирателите по електронен път и до областните управители. 
Районните комисии ще утвърждават бюлетините за печат и необходимия тираж. 
Охраната при доставката и съхранението на бюлетините ще е ангажимент на МВР. 
Изработката и доставката на изборните протоколи, черновите и печатите за СИК ще се поръчат от правителството. 
Областните администрации ще осигурят торби за съхранение на изборните книжа и кутии за отрязъци. Общините имат 
ангажимент да осигурят копирната техника, хартия, мастило, химикали и други офис материали. 
 
√ Георги Димов е новият заместник изпълнителен директор на НАП  
За още рокади в ръководството на Националната агенция за проходите стана ясно от сайта на институцията. Георги Димов 
е новият заместник изпълнителен директор на НАП.  
Димов е бивш служител на териториалната дирекция на приходната агенция в София, където последно е заемал 
длъжността началник на сектор „Ревизии“.  
Има опит в контролната дейност на агенцията в периода от 2008 до 2012 година, съобщават още от агенцията. 
В петък Румен Спецов оглави приходната агенция като замени на поста Галя Димитрова. 
 
√ Туристическият бизнес предлага спешни мерки за спасяване на летния сезон  
Летищата във Варна и в Бургас, представителите на чуждите туроператори у нас и едрите хотелиери предлагат спешни 
мерки за спасяване на летния туристически сезон. Те изпратиха писмо до служебния премиер Стефан Янев и до министрите 
на туризма, на здравеопазването и на външните работи. 
Бизнесът иска график на дейностите, които ще бъдат изпълнени в туризма за период от два месеца, през който ще действа 
служебното правителство. Те настояват за облекчен режим на влизане на туристи от 1 юни и протокол за действие в случай 
на турист с установен Covid-19. 
Министерството на външните работи спешно да обсъди възможността за възстановяване на полетите от и до Русия и да 
започне улеснена процедура по издаването на визи на руски граждани с цел туризъм. 
От бранша посочват необходимостта от спешна маркетингова кампания на основните емитиращи пазари - Русия, 
Германия, Великобритания, Полша, Чехия, Унгария. 
Да бъде организирана и приоритетна ваксинация на заетите в туризма, както и да бъде създадена достъпна и ефективна 
инфраструктура за тестване на туристите за Covid-19. 
Според туристическия бизнес, ако бъде изпълнена заявената към момента полетна програма на летищата Бургас и Варна, 
за пиковите месеци на лятото се очакват около 250 хиляди пристигащи пътници на летище Бургас и около 125 хиляди на 
летище Варна, като се очаква голяма част от тях да имат необходимост от тестове за Covid-19 и при заминаването си, а към 
момента черноморските курорти не разполагат с такава инфраструктура. 
От туристическия бранш настояват Министерството на туризма възможно най-скоро да публикува условията за 
кандидатстване за държавната помощ  за туроператори от 35 евро. 
 

https://bnr.bg/post/101468665/mz-lichnite-lekari-shte-poluchavat-covid-vaksini-ot-logistichni-punktove
https://bnr.bg/horizont/post/101468402/151-novi-sluchaa-na-koronavirus-u-nas-pri-4-309-testa
https://bnr.bg/horizont/post/101466924/ot-1-uni-nama-da-se-zaplashtat-lekarstva-po-recepti-na-hartien-nositel
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√ Признание от ЦЕРН за ученици от Шумен  
Ученици от Шуменската езикова гимназия ,,Никола Вапцаров“ бяха оценени достойно от ЦЕРН и влязоха в първите 23 
отбора – победители в състезание за иновации във физиката. 
В конкуренция с над 1300 ученици от 47 страни те се класираха в топ 23 от всички участващи 198 проекта от целия свят. 
Михаела Стойнева, Мирела и Дамян Димови, ученици от 11 клас, съвместно с Петър Петров, Явор Денчев и Стилиян Илиев 
– ученици от 12 клас, заедно с ръководителите си Анета Маринова и Любомир Манов, нарекоха своя отбор ,,Кристал“. 
,Експериментите трябва да се проведат в ускорители до много високи енергии. Това е все едно да ни дадат да управляваме 
космическа ракета или да направим операция със свръхмощен лазер“, каза за Радио Шумен абитуриентът Петър Петров. 
Той разказа, че работата е започнала още през януари месец, когато отборът е вложил усилията си в израстването на 
няколко кристала ,,син камък“ в различни магнитни полета - земно магнитно поле и поле на силен неодимов магнит. 
Опитните постановки за ускоряването на електроните и позитроните до енергии от порядъка на милиарди електронволти, 
които младите учени е трябвало да използват в проектите си, включват ускорителите на DESY - Deuthches Electronen 
Synchrotron - най-големият изследователски център на Германия в областта на физиката на елементарните частици. 
,,Крайната идея бе да проверим дали има разлики в характеристиките на монокристалите от меден сулфат при 
обстрелването им с високоенергетични частици“ допълни Петър Петров. 
 
√ Жълт код за силен вятър в 14 области на страната  
Предупреждение за потенциално опасно време е в сила за 14 области на страната за 18 май. Жълтият код е обявен заради 
силен вятър, предаде БГНЕС. 
Кодът е сила за Пазарджик и Пловдив и за още 12 области от Северна България – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, 
Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра и Шумен. В тези области вятърът ще духа от запад-
северозапад и ще е с пориви 22-24 m/s. 
До вечерта се очаква бурният вятър ще утихне. Превалявания ще има над Южна България, а в Родопите – придружени с 
гръмотевици. 
Дневните максимални температури ще са в интервала 19 – 24 градуса. За София – около 19 градуса. 
По Черноморието градусите ще са около 20, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. 
До края на седмицата най-ниски се очаква да бъдат температурите в петък, като до тогава валежи ще има всеки ден. 
 
√ Отбелязваме Международния ден на музеите  
На 18 май отбелязваме Международния ден на музеите, честван за първи път преди 43 години. 
Целта на празника е да се повиши информираността и ролята на музеите в обществото, защото музеите са важно средство 
за културен обмен, обогатяване на културите и развитие на взаимно разбирателство и сътрудничество между народите. 
Решението на 18 май да се отбелязва Денят на музеите е взето през 1977 г. в Москва на ХІ-та генерална конференция на 
Международния съвет на музеите, а година по-късно вече се чества по света. 
Думата "музей" идва от гръцката дума "mouseion" - това е мястото (понякога храм), което било посветено на музите, 
покровителките на изкуствата в гръцката митология. 
В модерната си форма музеят възниква като индивидуална колекция от куриозни предмети на аристократи през 
Ренесанса. Националната държава превръща музеите в стожер на своята културна идентичност. Днес, когато светът е 
движен от глобализацията, музеят е превърнат в главно средство за привличане на туристи. 
В чест на Международния ден на музеите Регионалният исторически музей на София реализира VII-ата годишна изложба 
"Археология на София и Софийско". 
Изложбата акцентира на новополучени научни данни, комбинирани с експонирането на най-значимите находки от сезон 
2020. За целта е представена информация за археологическите разкопки на 15 обекта и 1 научен проект. 
 
√ България е последна в ЕС по дял на работещи от вкъщи  
През 2020 г. 12,3% от работещите жители на Европейския съюз на възраст 15-64 г. обикновено са работели от вкъщи, сочат 
нови данни на статистическата служба на общността Евростат. 
Тенденциите спрямо възраст и пол на работещите от дома си са различни. През 2020 г. по-голям дял жени (13,2 на сто) са 
били хоум офис. Мъжете са съответно 11,5%. 
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Относно възрастовите групи по-младите хора са по-малък дял – само 6,3% от диапазона 15-24 години заявяват, че 
обикновено са работели от вкъщи в сравнение с 13% от тези на възраст 25-49 г. и 12,4% - на възраст 50-64 г. 
Най-голям дял от дистанционно работещи сред страните членки е регистриран във Финландия – 25,1% обикновено са 
работели от вкъщи през 2020 г. Следват Люксембург (23,1%) и Ирландия (21,5%). 
Най-нисък е бил делът им в България – 1,2%. Следват Румъния (2,5%), Хърватия (3,1%) и Унгария (3,6%). 
 
√ Италия облекчава постепенно мерките срещу коронавирус  
В Италия правителството на Марио Драги прие нови облекчения на мерките заради пандемията. 
Програмата е съобразена с научни доказателства за поетапно възобновяване на различните дейности. Само от 
опозиционната партия „Братя на Италия” изразиха недоволство с аргумента, че е можело да се направи много повече. 
Съкращава се вечерния час от 23 ч. до 5 ч. сутринта и ще бъде постепенно отменен до 21 юни. 
От събота ще бъдат отворени вече търговските центрове в предпразничните и празнични дни. 
От 1 юни заведенията за хранене ще приемат посетители на закрито. 
От същата дата в бял цвят ще бъдат областите Фриули - Венеция Джулия, Молизе и Сардиния, а седмица след това към тях 
ще се присъединят Абруцо, Венето и Лигурия. 
В т.нар. бели региони няма да има вечерен час, ще важат само изискванията за носене на маска и спазване на дистанция.  
От 1 юни публика ще има на спортните състезания на открито, а от 1 юли и на закрито при. 25% зрители от капацитета на 
съоръженията. Фитнес зали, културни центрове, казина, бинго зали, увеселителни паркове също ще работят.  
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Остават затворени само дискотеките и залите за танци. Лидерът на демократическата партия Енрико Лета каза, че 
правителството на Драги е избрало правилно, необратимо, постепенно възстановяване на дейностите, избягва се 
затварянето и ще бъдат рестартирани икономиката и туризма. 
 
√ Лондон: Протоколът за Северна Ирландия „не е особено продуктивен“  
Британското правителство заяви, че се надява ЕС да не предприеме ответни мерки, ако Лондон бъде принуден 
едностранно да прекрати действието на Протокола за Северна Ирландия от сделката за Брекзит, защото не вярва в 
неговата ефективност. 
В момента са в ход преговори между Лондон и Брюксел по британското предложение проверките на стоките, прекосяващи 
Ирландско море, да се извършват постепенно от есента на четири етапа. Британското правителство през март едностранно 
удължи гратисния период за проверките на стоки до октомври, което без одобрението на ЕС е в нарушение на 
споразумението за Брекзит и Брюксел заведе дело. 
Британският министър за Брекзит лорд Дейвид Фрост заяви снощи пред парламентарна комисия, че прилагането на 
Протокола за Северна Ирландия „не е било особено продуктивно“. „Основният въпрос за нас е, че ако начинът, по който 
протоколът действа, подкопава споразумението от Разпети петък, вместо да го подкрепя, очевидно имаме проблем“, 
заяви Дейвид Фрост. Той потвърди, че Обединеното кралство не желае да се обвързва със стандартите на ЕС за храните – 
нещо, което бившият правителствен съветник Шанкер Сингам заяви, че ще доведе до изчезването на 90% от граничните 
проверки. 
Фрост споделя напълно тревогите на юнионистите, че Протоколът за Северна Ирландия, с който се избягва твърда граница 
с Република Ирландия, но се издига митническа граница в Ирландско море между провинцията и останалата част от 
Обединеното кралство, откъсва Северна Ирландия от съюза. Прямият стил на Фрост и приказките за премахване на 
Протокола доста дразнят Дъблин и Брюксел, но след неговото последно изявление от ЕС уговориха умерено, че 
преговорите са конструктивни и че председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „се стреми към 
намиране на истински решения, а не към вдигане на шум“. 
 
√ ЕС и САЩ договориха временна отмяна на митата, наложени по спора за стоманата  
ЕС и САЩ договориха временно да отменят митата, наложени по спора за стоманата. 
Европейската комисия, която контролира търговската политика на ЕС, заяви, че ще спре планираното повишаване на 
ответните тарифи за срок до шест месеца. На 1-ви юни ЕК трябваше да добави американски продукти, вариращи от червила 
до спортни обувки, както и да удвои до 50% митата за американско уиски от бърбън, за мотоциклети и моторни лодки. 
По време на виртуална среща миналата седмица лидерите на Брюксел и Вашингтон признаха необходимостта от 
ефективни решения, които да съхранят ключовите индустрии. Те се споразумяха да изработят пътя към прекратяването на 
споровете в Световната търговска организация, последвали налагането от страна на САЩ на мита за вноса от ЕС по време 
на мандата на Доналд Тръмп. 
В съвместно изявление Брюксел и Вашингтон заявиха, че като съюзници могат да насърчават високи стандарти, да 
отговарят на споделените опасения "и да държат отговорни държави като Китай, които подкрепят политиките за 
нарушаване на търговията". 
Разговорите ще се водят от изпълнителния зам.-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис, 
американския търговски представител Катрин Тай и секретарят по търговията на Съединените щати Джина Раймондо. 
САЩ обаче ще запазят своите мита от 25% върху стоманата и 10% върху алуминия, които се отнасят за вноса от Китай, 
Индия, Норвегия, Русия, Швейцария и Турция. 
Домбровскис, Тай и Раймондо признаха ефекта върху индустриите на САЩ и ЕС в резултат на глобалния свръхкапацитет на 
стомана и алуминий. Той е предизвикан предимно от трети страни. Те се съгласиха, че САЩ и страните членки на ЕС могат 
да търсят сметка от държави като Китай, които подкрепят изкривяващите търговията политики. 
 
√ Байдън каза на Нетаняху, че подкрепя спирането на огъня  
В разговор с израелският министър-председател Бенямин Нетаняху американският президент Джо Байдън е заявил, че 
подкрепя спирането на огъня в продължаващия конфликт между израелци и палестинци. 
Според прессъобщение на Белия дом Байдън е обсъдил с Нетаняху и работата на САЩ с Египет и други партньори в посока 
спиране на огъня. 
Подкрепата за спирането на огъня от американския президент сигнализира нов елемент в посланието на Вашингтон, който 
предполага и по-настоятелни разговори с Израел при затворени врати. 
Съединените щати показват, че са по-загрижени за случващото, но Байдън все още не се е присъединил официално към 
други световни лидери, както и към някои свои съпартийци, които искат незабавно спиране на огъня. 
В разговора с Нетаняху Байдън е повторил официалното послание на Вашингтон в момента, което е свързано със заставане 
зад правото на Израел да се отбранява, както и с искане и от двете страни за протекции за „невинни цивилни граждани.“ 
„Вашингтон пост“ инфомира, че това е третият разговор между Байдън и Нетаняху от началото на конфликта на фона на 
увеличаващ се политически натиск да се направи повече за спиране на израелските нападения. 
За момента Америка подхожда внимателно към случващото се. На дневния брифинг говорителят на Белия дом Джен Саки 
не отговори конкретно на въпроса дали Байдън смята, че ответните военни действия на Израел спрямо палестинците са 
били пропорционални. 
„Няма да правим оценки ден по ден“, заяви Саки като допълни, че целта е САЩ да играят конструктивна роля за 
намаляване на насилието. Саки каза още, че голяма част от това се случва „посредством интензивна, тиха дипломация“. 
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√ The Times of Israel: Прекратяване на огъня между Израел и Палестина до два дни  
Израел и Палестина са готови да се споразумеят за прекратяването на огъня при последните си двустранни сблъсъци до 
"максимум два дни", съобщи в понеделник The Times of Israel, позовавайки се на дипломатически източник, запознат с 
въпроса. 
Източникът на израелското издание каза, че преговорните екипи са "близо" до приключване на преговорите, но се нуждаят 
от още няколко дни, за да го постигнат. 
От друга страна, по-рано през деня израелски медии съобщиха, че служители по сигурността са призовали политическите 
лидери на страната да продължат боевете в ивицата Газа, тъй като се надяват да победят Хамас. 
Според информациите, ръководителите на отбраната на страната са заявили, че конфликтът е създал "възможности за 
нанасяне на удари по терористичната инфраструктура на Газа", добавяйки, че "в момента не искат прекратяване на огъня". 
По-рано в понеделник израелските отбранителни сили потвърдиха, че са убили командира на северната дивизия на 
Ислямския джихад в Газа Хусам Абу Харбид, като част от операцията "Пазителите на стената", и че също така са прицелили 
още пет къщи на командири на Хамас. 
Израелският министър на отбраната Бени Ганц пък е съобщил, че са останали "поне още няколко дни" на битка, след като 
Хамас е призовавал за по-нататъшни сблъсъци. 
Междувременно държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън и върховният представител на Европейския съюз по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел обсъдиха продължаващия конфликт между Израел 
и Палестина и как двете страни могат да "спрат настоящото насилие". 
Според говорителя на Блинкън - Нед Прайс, двамата "се съгласиха относно необходимостта израелците и палестинците да 
могат да живеят в безопасност и сигурност, както и да се радват на равни мерки за свобода, сигурност, просперитет и 
демокрация". Блинкън също така "потвърди решаващата роля, която партньорството между САЩ и ЕС играе в региона". 
Лидерът на мнозинството в Сената на САЩ Чък Шумър също настоя за бързо приключване на въоръжения конфликт между 
Израел и Палестина. 
Лидерът на Демократическата партия изрази подкрепа за изявлението, публикувано по-рано в понеделник от двупартийна 
група депутати, в което се казва, че "в резултат на ракетните атаки на Хамас и реакцията на Израел, и двете страни трябва 
да признаят, че са загубени твърде много животи и не трябва да ескалират конфликт по-нататък". 
На въпрос на репортери Шумър отказа да посочи дали подкрепя оръжейната сделка на САЩ с Израел на стойност 735 
милиона долара. 
 
√ Джо Байдън и Владимир Путин вероятно ще се срещнат в Швейцария  
Президентите на Съединените щати и Русия - Джо Байдън и Владимир Путин вероятно ще проведат първата си лична среща 
в Швейцария, предаде в понеделник "Комерсант". 
Според източниците от руското правителство, точната дата и местоположение вероятно ще бъдат договорени по време на 
срещата на американския държавен секретар Антъни Блинкън и руския външен министър Сергей Лавров, която ще се 
проведе в Исландия на 19 и 20 май. 
По-рано този месец Байдън заяви, че се надява планирането на срещата да се осъществи по време на неговата визира в 
Европа през юни. 
 
√ Световният икономически форум отмени планираната за август годишна среща в Сингапур  
Световният икономически форум (WEF) отмени годишната си среща за 2021 г., планирана да се проведе след три месеца 
в Сингапур, като заяви, че не е възможно да се проведе такова голямо глобално събитие поради пандемичната ситуация, 
съобщава Ройтерс. 
"За съжаление трагичните обстоятелства в различните географски райони, несигурните перспективи за пътуване, 
различната скорост на разпространение на ваксинацията срещу коронавируса и несигурността около новите варианти на 
Covid-19 се комбинират, за да направят невъзможно осъществяването на глобална среща с лидери на бизнеса, 
правителствата и гражданското общество от цял свят в планирания мащаб", се посочва в изявлението на WEF. 
WEF вече отложи специалната си среща в Сингапур за месец август, след като първоначално тя беше насрочена за средата 
на май. Това стана факт, след като към края на миналата година беше съобщено, че Световният икономически форум се 
мести от обичайния си дом в швейцарските Алпи поради пандемичната ситуация в Европа. 
През последните дни обаче азиатският град-държава наложи някои от най-строгите ограничения, целящ справяне с ново 
увеличаване на местните инфекции с Covid-19. 
Коментирайки решението на WEF да отмени събитието, Министерството на търговията на Сингапур заяви, че "напълно 
оценява предизвикателствата, причинени от продължаващата глобална пандемия, особено за провеждането на голяма 
среща с широк кръг от международни участници". 
Следващата годишна среща на WEF ще се състои през първата половина на 2022 г. Мястото и датата ѝ ще бъдат определени 
въз основа на оценка на ситуацията по-късно това лято, се добавя в изявление на Световния икономически форум. 
 
Мениджър 
 
√ Четири приоритета за образователната система планира служебният кабинет  
Четири са приоритетите на Министерството на образованието и науката /МОН/ в следващите два месеца, като два от тях 
са свързани с училищното образование. Първият приоритет е за успешното завършване на учебната година, което включва 
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държавните зрелостни изпити, националното външно оценяване и приемът след основно образование. Това обясни на 
пресконференция служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков, на която представи 
приоритетите на МОН в служебния кабинет и четиримата заместник-министри, които ще отговарят за тях.  
"Вторият приоритет е свързан с подготовката на следващата учебна година, като ще направим задълбочен анализ какви са 
резултатите от дистанционното обучение, къде има сериозни проблеми, свързани с отпадането на учениците и със 
закъснението на усвояването на материала", обясни министър Денков. Той допълни, че на тази база, при подготовката за 
следващата учебна година, ще бъде предложен пакет от мерки, които да бъдат прилагани от следващия екип в 
министерството.  
Третият приоритет е свързан с висшето образование, като ще завършим картата на висшето образование в България, в 
която липсва аналитичната част Четвъртият приоритет е свързан с преглед на дейностите, които са заложени в Плана за 
възстановяване и устойчивост, и в програмите, където се отнася за образование, обучение и научни изследвания.  
Зам.-министър Мария Гайдарова ще отговаря за всички дейности, свързани с училищната мрежа - със завършването на 
учебната година и с подготовката за следващата година. За анализа за проблемите в училищното образование ще отговаря 
зам.-министър Евгения Пеева, както и за международната дейност. За висшето образование ще отговаря зам.-министър 
Генка Петрова, а за научната дейност зам.-министър ще е Нели Косева. 
На въпрос кога учениците ще се върнат на училище, министър Денков отговори, че всички въпроси, свързани с училищната 
мрежа в момента се обсъждат със социалните партньори и със здравното министерство, и когато има категорично 
решение, то ще бъде съобщено. Сега учениците продължават да учат присъствено по график с редуване в училищата, а 
началният етап - от първи до четвърти клас, е изцяло на присъствено обучение.  
 
√ Безработицата се върна на нивата отпреди пандемията  
Безработицата се върна на нивата отпреди пандемията, сочат актуални данни на Агенцията по заетостта. 6.1% е равнището 
на регистрираната безработица през април тази година като спадът на годишна база е с 2.8 процентни пункта – от 8.9% 
през април 2020 г., а намалението спрямо предходния месец е с 0.4%. За сравнение, безработицата през март 2020 г., 
когато у нас беше обявено извънредно положение заради COVID-19, безработицата е била 6,7%, а през март 2021 г. е била 
6,5%.  
Регистрираните безработни през месеца са 200 417, което е с 13 635 лица по-малко от март и с 92 393 лица по-малко в 
сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 21 924 безработни лица, като 
намалението е с 3 255 лица спрямо март т.г. и с 65 139 спрямо април 2020 г. Други 489 души от групите на търсещите работа 
заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.  
Започналите работа през април безработни са 24 502. Данните отчитат минимално намаление от 645 на броя им спрямо 
март, но и почти двойно увеличение спрямо същия месец на предходната година (12 953). Други 399 лица от групите на 
пенсионерите, учащите и заетите също чрез бюрата по труда са намерили своето ново работно място.  
79.6% от започналите работа през април са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на 
преработващата промишленост – 21,0%, следвани от търговията – 13,7%, хотелиерството и ресторантьорството – 11,3%, 
селското, горското и рибното стопанство – 6.9%, строителството – 6,1%, държавното управление – 5,5%, административни 
и спомагателни дейности – 3.8%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 3,6% и др.  
5 003 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 757 по програми 
и мерки за заетост и 4 246 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост 
за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 20 450 
лица, като само през април са сключени трудови договори с нови 1 756 безработни.  
За запазване на заетостта и през април продължиха да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на 
заетостта – добре познатите вече 60/40 и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” 
по ОП РЧР. През месец април над 165 000 заети са били подкрепени по тези мерки. Мярката „Запази ме”, финансирана по 
ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от 
спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури средства на близо 52 
000 заети лица.  
Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 18 130 или с 322 (с 1.7%) по-малко от предходния 
месец и с над 7900 (77,3%) повече спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната 
икономика са заявени в преработващата промишленост (25.6%), следват хотелиерство и ресторантьорство (21.6%), 
търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (9.4%), държавното управление (7.6%), административните и 
спомагателните дейности (6.9%) и селското, горското и рибното стопанство (6.3%).  
Най-търсените професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; машинни оператори на 
стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в добивната и 
преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; водачи на МПС 
и подвижни съоръжения; работници в селско, горско и рибно стопанство; квалифицирани работници по производството 
на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.  
 
√ Херо Мустафа се срещна с двама министри от служебния кабинет  
Посланикът на САЩ в България Херо Мустафа е провела среща вчера с министъра на външните работи от служебния 
кабинет Светлан Стоев и министърът на икономиката Кирил Петков.  Обсъдени са били актуални теми от споделения 
дневен ред на Стратегическия диалог България-САЩ, както и българското председателство на Инициативата "Три морета", 
става ясно от съобщение на външното ни министерство. 
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Министър Стоев е подчертал приемствеността във външната политика на служебното правителство, както и желанието на 
българската страна за по-нататъшното задълбочаване на стратегическото партньорство със САЩ както в двустранен план, 
така и в контекста на трансатлантическите отношения. Той е поставил акцент върху ключови за България приоритети в 
отношенията със САЩ, в това число присъединяването на България към програмата на САЩ за безвизови пътувания Visa 
Waiver Program, започването на преговори за двустранна Спогодба за социална сигурност, подкрепа за присъединяването 
на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 
В светлината на българското домакинство на Инициативата "Три морета" през 2021 г. и предстоящата среща на върха в 
София министърът на икономиката Кирил Петков изразил желанието на българската страна за по-тесни контакти с бизнес-
партньори не само от Централна и Източна Европа, но и от САЩ. 
Миналата седмица Херо Мустафа проведе среща и със служебния министър-председател Стефан Янев, на която е била 
обсъдена актуалната политическа ситуация. Подготовката на срещата за инициативата "Три морета" отново беше в 
дневния ред на разговорите тогава, както и енергийната диверсификация. 
 
√ Говорителят на кабинета: Ще продължим с разкритията  
„Само за три дни служебното правителство направи много, а ние няма да спрем до тук“. Това съобщи по Нова тв 
говорителят на кабинета Антон Кутев, който бе депутат от БСП. 
„Очевидно министър Кирил Петков знае много повече от мен за проверката в Българската банка за развитие. Около 1 млрд. 
лв. са дадени на 8 фирми, които са всичко друго, но не и малки. Факт е, че те са свързани с няколко знакови лица. Едното 
е Делян Пеевски. За мен това скандално, защото това е държавна банка. Оказва, се че основната дейност на държавата е 
да крепи големия бизнес“, заяви Кутев по Нова тв. „Дали проверката ще стигне до прокуратурата ще разберем тази 
седмица“, добави той. 
Поводът за коментара за ББР беше интервю от вчера на министъра на икономиката Кирил Петков, с което бе осветлено, че 
Българската банка за развитие е отпуснала 940 млн. лв. заеми на 8 фирми – средно по 118 млн. лв. на компания. Петков 
изтъкна, че вместо това е можело да бъдат кредитирани 940 компании с по 1 млн. лв., тъй като в стратегията за дейността 
на ББР е заложено, че тя трябва да подпомага растежа и развитието на малкия и среден бизнес.   
Според Закона за малки и средни предприятия обаче в категорията попадат доста широк – особено за размерите на 
българската икономика – спектър от компании. Класификацията е следната – „малки и средни предприятия“ са тези, които 
имат персонал под 250 души и годишен оборот, който не превишава 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите, която не 
превишава 84 000 000 лв. Тази класификация идва от разпореждане на Европейската комисия и е единна за целия 
Европейски съюз, като не отчита силните различия по мащаб в рамките на различните държави. 
На въпрос за политическата му принадлежност Кутев коментира: 
„В служебния кабинет може да има хора от много места, но това не значи, че ние сме зависими от някого. Борисов беше 
член на Българската комунистическа партия толкова много години. И какво от това? В ГЕРБ има повече членове на 
Комунистическата партия от БСП“.  
 
√ Необслужваните задължения в лизинга намаляват с 24% въпреки кризата  
Обемът на  необслужваните задължения при сделките с финансов лизинг са намалели с цели 24% за последната една 
година, въпреки кризата с коронавируса. Това показват последните отчетни данни на БНБ към края на месец март. 
Общата им сума сега възлиза на 102 млн. лв., докато година по-рано тя е била 135 млн. лв. Като дял от всички одобрени 
лизингови сделки също има понижение – сега „лошите“ лизингови сделки са само 2,5% от всички, докато година по-рано 
този дял е бил 3,3%. 
Подобряването на портфейлите на лизинговите дружества всъщност е устойчива тенденция, която може да се наблюдава 
още от 2016 г., когато лошите вземания в бранша възлизаха на 13% от всички одобрени, когато сумата им възлизаше на 
392 млн. лв. 
През първото тримесечие на 2021 г. също така се забелязва има известно оживление при сключването на нови лизингови 
договори. 
През разглеждания период са били продадени леки коли на лизинг на обща стойност от 226 млн. лв., което е с  цели 9% 
повече в сравнение със същия период на миналата година. 
Значителен ръст обаче има при отдаването на лизинг на машини и индустриално оборудване. Обемът на тези сделки през 
януари-март възлиза на 120 млн. лв., което е с близо 30% повече в сравнение със същия период на 2020 г.   
За първите три месеца 45-те лизингови дружества са генерирали чиста печалба от 33,8 млн. лв. 
 

Нови лизингови сделки за 
първото тримесечие на 2021 г. 

  
Млн. 
лв. 

Промяна 
на 
годишна 
база 

Машини, 
индустриално 
оборудване 

120.1 29.41% 
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Компютри 0.6 46.71% 

Товарни 
автомобили 

134.0 -0.86% 

Леки 
автомобили 

226.5 9.31% 

Имоти 0.7 -65.00% 

Други 3.7 -68.91% 

Общо 
финансов 
лизинг 

48.6 8.02% 

Оперативен 
лизинг 

16.0 0.14% 

Източник: БНБ, изчисления на 
Мениджър Нюз 

 
 
√ България на дъното на ЕС по дял потребители на интернет  
Интернетът придобива все по-голямо значение през последните години и особено през 2020 г., когато пандемията от 
COVID-19 и свързаните с нея мерки доведоха до бум на работата от разстояние. 
През 2020 г. 88% от хората на възраст 16-74 години в ЕС казват, са използвали интернет през последните три месеца, сочат 
данните на европейската статистическа служба Евростат.  В отделните страни членки този резултат варира от 70% в 
България до 99% в Дания. 
Макар че ползването на интернет е широко разпространено сред младите, това далеч не е обичайна практика за голяма 
част от по-възрастното население. 
Според данните на Евростат 98% от хората на възраст между 16 и 24 години са използвали интернет през последните 3 
месеца спрямо 61% при тези на възраст 65-74 години. 
Макар че ползването на интернет остава засилено сред младежите в целия ЕС, то варира силно в по държави сред по-
възрастното население. 
При хората от възрастовата група 65-74 година най-голямо потребление на интернет се наблюдава в Дания – цели 94% са 
прибягвали до мрежата през последните 3 месеца. Следват Следват Люксембург и Швеция (по 91%), Нидерландия (90%) и 
Финландия (88%). 
В тази възрастова група най-нисък е процента в България, където само една четвъртът са ползвали интернет в този период. 
След нас се нареждат Хърватия (28%) и Гърция (33%). 
 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210517-1?redirect=%2Feurostat%2F
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√ Германия разреши да започне строителството на "Северен поток-2"  
Германската Федерална служба за корабоплаване и хидрография (BSH) разреши през май да започне строителството на 
газопровода "Северен поток-2" в германски води, съобщи ТАСС, позовавайки се на съобщение на германския регулатор. 
Става въпрос за полагане на тръби в 2-километров участък на германската изключителна икономическа зона от плавателни 
съдове със система за котвено позициониране - такъв например е тръбополагащият кораб "Фортуна". 
В средата на януари две екоорганизации подадоха жалби пред службата срещу разрешение за продължаване на 
строителството, аргументирайки се с предполагаеми рискове за околната среда, припомня БТА. Заради 
преустановяващото действие на исковете досега не се разрешаваше изграждането на "Северен поток-2". От края на май 
до края на септември обаче действа разрешението, издадено през 2018 година, посочва ТАСС. 
 
√ Кофас предупреди за предстоящи фалити в Германия  
Несъстоятелността на търговските дружества в Германия е намаляла значително през 2020 г., в сравнение с 2019 г. въпреки 
най-тежката рецесия от 2009 г. насам, като това се дължи до голяма степен на програмите за обществена подкрепа от 
правителството. Въпреки това молбите за откриване на производство по несъстоятелност в немските съдилища са се 
увеличили рязко през февруари и март 2021 г., което е сигнал за очаквано повишаване на търговските фалити през 
следващите месеци. Експертите по кредитно застраховане от Кофас посочват, че до 4030 производства по несъстоятелност 
са били предотвратени благодарение на държавната подкрепа през 2020 г., но кризата не е приключила. 
През 2020 г. общо 15 840 немски компании са обявили несъстоятелност (с -15,5% спрямо 2019 г.), като тази положителна 
тенденция е породена от мерките за обществена подкрепа. Въпреки това не всеки сектор или регион в Германия са се 
възползвали от тях поради липса на изпълнение на определени критерии. Такъв е случаят с металообработващия и 
автомобилния сектор, при които неплатежоспособността се е увеличила съответно със 7,1% и 31,6%. 
„Интересен е случаят с фалитите в България – броят компании, обявени в несъстоятелност, е по-малък през януари и 
февруари 2021 г. в сравнение със същия период през миналата година. Въпреки това нашият анализ не обхваща реалния 
брой фирми, които са спрели своята дейност поради неплатежоспособност, тъй като голяма част от тях се прехвърлят на 
малоимотни лица. От друга страна е редно да отбележим и множеството „зомби компании“, които на практика зависят от 
държавните помощи. Но в момента на тяхното спиране, фалитите ще се повишат значително. Това донякъде обяснява и 
тенденцията в Германия последните месеци.“, споделя Пламен Димитров, управител на Кофас България. 
През изминалата година молбите за откриване на производство по несъстоятелност  са се увеличили с 65% в сравнение с 
2019 г. Сред тях се откроява ИКТ секторът, който отчете ръст на молбите от 2767% на годишна база. Хотелиерската 
индустрия от своя страна увеличи обема на молбите от 383%, търговския сектор – 116%, наред с финансовия и 
застрахователен сектор, при който стойностите показват 124% повишение. От друга страна молбите от сектора на 
строителството са се увеличили само със 7%, докато вземанията в сферата на транспорта са намалели с 84%. 
 

 
 
Въпреки усвоените средства за обществена подкрепа (които достигнаха 49 милиарда евро или 1,5% от БВП), тяхната роля 
за поддържане на корпоративните финанси в Германия остава нестабилна. Икономическият стабилизационен фонд за 
големи компании, един от основните ресурси за подкрепа на предприятията, е бил слабо използван – от наличните 600 
милиарда евро са използвани само 8,4 милиарда, главно от туристическия сектор. 
Според прогнозата на Кофас, общият брой на откритите производства по несъстоятелност би трябвало да се е повишил с 
6% през 2020 г. в сравнение с 2019 г. В действителност те са спаднали с 15.5%. Следователно до 21.5%, което са 4030 
производства по несъстоятелност, можеше да са в ход (без да бъдат отчетени всички предприети мерки за подпомагане, 
в тази оценка се включват и предприятията, които са преустановили дейност).  Най-голямата част от тях би трябвало да 
дойдат от сферата на хотелиерството и ресторантьорството, където се очакват около 660 "скрити производства по 
несъстоятелност", следвани от транспорта и строителството с по около 420, производството (230) и търговията на дребно 
(190). Това показва, че въпреки малкия брой на откритите производства по несъстоятелност през 2020 г. , дълговете в 
следствие на пандемията все още са неизплатени. 
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√ Световната икономика изправена пред повсеместен дефицит  
Преди повече от година, когато пандемията от COVID-19 започва опустошителния си поход, от страна на страна, от 
икономика на икономика, потребителите бяха тези, които панически купуваха различни стоки, презапасявайки се в 
очакване на апокалипсис. Днес обаче ситуацията е малко по-различна, като този път яростното търсене идва от 
компаниите, пишат Брендан Мъри, Една Коран и Ким Чипман за Блумбърг. 
От производството на матраци, до това на автомобили и алуминиево фолио, фирмите от всички сектори купуват повече 
материали, отколкото имат нужда, за да оцелеят на фона на светкавичната скорост на възстановяването на търсенето на 
стоки и услуги. Тази борба за ресурси тласка веригите за достави до техния лимит. Дефицитите, транспортните тапи и 
ценовите скокове достигат нива, невиждани от години, подклаждайки опасения, че рязкото възстановяване на световната 
икономика ще донесе със себе си голяма инфлация. 
Мед, желязо и стомана. Царевица, кафе и соя. Дървен материал, полупроводници, пластмаса и картон за опаковане. Светът 
изглежда е изправен пред недостиг на всичко. „Каквато и суровина или продукт да посочите, от него ще има недостиг“, 
коментира пред Блумбърг Том Лайнбаргър, председател и главен изпълнителен директор на производителя на дизелови 
двигатели и генератори Cummins Inc. „Клиентите опитват да се докопат до всичко, до което могат, защото виждат високо 
търсене. Те очакват то да остане такова и през следващата година“, казва президентът на компанията Дженифър Ръмси.   
Разликата между настоящият недостиг и предходните проблеми с доставките е в неговия мащаб и във факта, че никой не 
може да каже кога той ще приключи. Независимо дали става въпрос за големи или за малки бизнеси, не са много тези, 
които не са засегнати от проблема. Литовската транспортна и логистична компания Girteka Logistics не разполага с 
достатъчно капацитет в своите камиони, за да отговори на търсенето. Американската компания за енергийни напити 
Monster Beverage Corp. Страда от недостиг на алуминий. Базираната в Хонконг MOMAX Technology Ltd. закъснява с 
производството заради липса на чипове. 
През последните няколко месеци ситуацията бе усложнена допълнително от редица катастрофи, които разтърсиха пазара 
на суровини. През март Суецкия канал бе блокиран за близо седмица след засядането на огромния товарен кораб Ever 
Given. Сушата в редица страни опустоши земеделската продукция. Студено време в Тексас през февруари блокира работата 
на голяма част от американската петролна индустрия. Преди по-малко от две седмици най-голямата тръбопроводна мрежа 
за горива в САЩ бе принудена да спре работата си заради хакерска атака. Сега Индия е изправена пред невиждан ръст на 
случаите на COVID-19, който може да доведе до затварянето на най-големите пристанища в страната. 
Всички, които мислят, че това ще свърши в рамките на няколко месеца, има един не толкова известен икономически 
индикатор в САЩ, който показва, че вероятността за подобно развитие е малка. Този индикатор се казва Logistics Manager’s 
Index, като той се базира на месечни анкети сред ръководители на веригите за доставки за това как те виждат инвентара, 
транспорта и разходите за складиране в настоящето и през следващите 12 месеца. В момента индексът е на второто си 
най-ниско ниво в историята, като няма признаци за подобряване в бъдеще. 
Според Зак Роджърж, който е доцент в бизнес колежа на Колорадския държавен университет и участва в изготвянето на 
индекса, става въпрос за фундаментална промяна. В миналото тези три фактора са били фокусирани върху ниските цени и 
надеждността. Днес, когато търсенето на електронна търговия се ускорява, складовете се местят от евтините покрайнини 
в градските центрове, за  да могат доставките да бъдат осъществявани по-бързо, макар и срещу по-високи разходи за наем, 
работна рака и услуги.  Смятани за риск преди пандемията, по-обемните инвентари днес отново са на мода. Транспортните 
цени, които са по-волатилни от другите два фактора, няма да паднат, докато това не се случи и с търсенето. „По същество 
това, което хората ни казват , е да очакваме, е, че трудно ще достигнем ситуация, при която предлагането отговаря на 
търсенето“, казва Роджърс. „По този причина очакваме да има някакъв ръст на цените през следващите 12 месеца“, добавя 
той. 
По-популярните измерители също започват да отразяват по-високите разходи за домакинствата и компаниите. Основният 
индекс на потребителските цени в САЩ, в който не се включват цените на храните и горивата, скочи през април спрямо 
предходния месец се повиши с най-бързия темп от 1982 г. 
На този фон все повече наблюдатели предупреждават, че инфлацията неизбежно ще се ускори. Тази заплаха бе 
достатъчна, за да доведе до сътресения в централните банки, заводите и супермаркетите.  Федералният резерв на САЩ е 
изправен пред нови въпроси за това кога да повиши лихвите, за да предотврати рязък скок на инфлацията. Политическите 
рискове пък заплашват да дерайлират плановете за разходи на президента Джо Байдън,. 
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Натискът върху доставките на редки материали се очаква да продължи, тъй като разширяването на капацитета за 
производство на неща, от които има недостиг, било то чрез допълнителен капитал или труд, изисква време и струва скъпо. 
Цените на дървения материал, медта, желязната руда и стоманата скочиха през последните месеци, тъй като доставките 
се свиват в условията на засилено търсене от САЩ и Китай - двете най-големи икономики в света. 
Суровият петрол също поскъпва, като това се отнася и за цените на индустриалните материали – от пластмаса до каучук и 
химикали. Това започва да се отразява и на цените в магазините, като производителят на алуминиево фолио и торби за 
боклук Reynolds Consumer Products Inc. планира нов ръст на цените – трети само през тази година. 
Храните също поскъпват. Цената на палмовото масло е нараснала с над 135% през последната година. Соята е достигна 
най-високата си цена от 2012 г. Фючърсите на царевица удариха 8-годишен връх, докато тези на пшеницата достигнаха 
най-високото си равнище от 2013 г.   
Сред причините за тези резултати са притесненията, свързани с климата, и масовите покупки на Китай. Най-важно може 
би е икономическото възстановяване на САЩ, което върви по-бързо от първоначално очакваното. Доказателство за това 
са множеството контейнеровози по брега на Калифорния, които чакат разтоварване на пристанищата от Оукланд до Лос 
анджелис. Повечето от стоките в тях идва от Китай, където данни на правителството от миналата седмица показаха, че през 
април производствените цени са нараснали най-много от 2017 г. насам. 
В Източна Азия, която е производствения център на света, недостига на материали е най-видим. Липсата на чипове вече 
се разпространи от автомобилния сектор до този за производството на смартфони. 
Джон Ченг, който е главен изпълнителен директор на компания  MOMAX, казва че недостига на полупроводници е 
усложнил усилията на компанията за разработване на нови продукти и навлизане в нови пазари. Той даде пример с нова 
банка за захранване на продукти на Apple, включително iPhone, Airpod, iPad, чието производство е било отложено заради 
недостига на чипове. 
Вместо краткотрайно неудобство, кризата с полупроводниците заплашва целия сектор на електрониката и може и може 
да се отрази негативно на зависимите от износа азиатски икономики, казва Винсънт Цуй от Gavekal Research. „Случващото 
се не е резултат от няколко временни проблема. То има по-структурен характер и засяга редица индустрии“, добавя той. 
 
√ Икономическото възстановяване в Европа и САЩ подкрепи цените на петрола  
Цените на петрола се повишиха във вторник, удължавайки печалбите от предишния ден, след като оптимизма около 
отварянето на американската и европейските икономики надделя над опасенията за забавянето на търсенето на гориво в 
Азия поради нарастващия брой на заразените с COVID-19 на континента, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,28 долара, или 0,40%, до 69,74 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,22 долара, или 0,33%, до 66,49 долара за барел. Стойността на двата 
сорта падна с повече от 1% в понеделник. 
„Пазарът остава в тесни граници на търговия на фона на притесненията относно разпространението на коронавируса в 
Азия и оптимизма около отварянето на икономиките в Европа и Съединените щати благодарение на ваксините“, 
коментира Хироюки Кикукава от Nissan Securities. 
„Освен това, очакванията за преговори между Иран и САЩ„ които могат да доведат до подновяване на износа на ирански 
петрол, ограничават възхода на цените“, добави той. 
Вчера Великобритания облекчи редица мерки срещу разпространението на коронавируса. Правителството разреши 
събиране по домовете на на до 6 души от различни домакинства както и посещения на закрито в ресторанти и пъбове. 
Беше премахната и забраната за пътувания в чужбина. Врати отвориха още кината, музеите, стадионите и концертните 
зали. Франция и Испания също разхлабиха някои мерки, а Португалия и Нидерландия разрешиха да се пътува в някои 
страни в чужбина. 
В САЩ щатът Ню Йорк ще премахне от сряда изискването за носене на маска на повечето обществени места. 
В Азия обаче нещата вървят в противоположна посока. Сингапур отчете най-големият брой на случаи на местно предаване 
на коронавирус от месеци, а Тайван записа скок на новозаразените. И двете страни затягат мерките. 
В Индия, която е втората най-тежко засегната от пандемията страна, продажбите на бензин и дизел на вътрешния пазар от 
държавните рафинерии спаднаха с една пета в първата половина на май в сравнение с предходния месец, след като 
локдауна в страната удари промишлената активност и потреблението. 
 
√ Спад на борсите в Европа в началото на седмицата  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в понеделник, след като 
разочароващите икономичекси данни от Китай и нарастващият брой на заразените с COVID-19 в Азия засенчиха оптимизма 
около разхлабването на мерките във Великобритания, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,88 пункта, или 0,2%, до 441,65 пункта, удължавайки загубите от 
миналата седмица, предизвикани от страховете за ръст на инфлацията в САЩ. 
Немският показател DAX се понижи с 27,17 пункта, или 0,18%, до 15 389,47 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 18,63 
пункта от стойността си, или 0,29%, достигайки до ниво от 6 366,51 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 
100 се понижи с 28,29 пункта, или 0,4%, до 7 015,32 пункта, въпреки отпадането на редица ограничителни мерки в 
Обединеното кралство от днес. В страната вече се позволява събиране по домовете на до 6 души от различни домакинства, 
както и консумацията в пъбовете и ресторантите на закрито. 
На пазарите се отразиха данните, че заводското производство в Китай се е забавил през април. Промишленото 
производство е нараснало с 9,8% на годишна основа през април, след като през март скочи с 14,1%, сочат днешни данни 
на Националното статистическо бюро. 
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„Смесените икономически данни от Китай са напомняне, че дори тази икономика не се е възстановила напълно от 
пандемията“, коментира Иън Уилямс от Peel Hunt. 
Акциите на Ryanair поскъпнаха с 0,62%, въпреки че компанията отчете рекордна годишна загуба реди данъчно облагане от 
815 млрд. евро. От компанията заявиха, че вече виждат признаци за възстановяване и че резервациите за полети растат. 
Акциите на германският химико-фармацевтичен гигант Bayer поевтиняха с 2,54%, след като Федералният апелативен съд 
на САЩ потвърди присъдата срещу компанията, която трябва да плати 25 млн. долара на калифорниец, заради причинено 
раково заболяване от хербицида Roundup. 
Седмичен спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха  повишения в петък, водени от технологичните акции и 
тези, зависими от отварянето на икономиката, предаде Си Ен Би Си.. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с ръст от 360,68 пункта, или 1,06%, до 34 382,13 пункта. 
Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се повиши с 61,36 пункта, или 1,49%, до 4 173,85 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 304,99 пункта, или 2,32%, до 13 429,98 пункта. 
Водещите индекси преминаха през волатилна седмица, по време на която Dow изтри близо 1200 пункта от стойността си 
от понеделник до сряда. През същия период S&P 500 и Nasdaq се понижиха съответно с 4% и 5%. След това индексите се 
възстановиха, но в крайна сметка завършиха седмицата с лек спад.  Dow и S&P 500 паднаха с над 1% за седмицата, докато 
Nasdaq се раздели с над 2,3% от стойността си. 
„Загубите през тази седмица са нещо хубаво. Нужна е корекция преди лятото, която трябва да бъде достатъчно сериозна, 
за да елиминира твърде големите покупки и прекомерния оптимизъм в средносрочен план“, коментира Тони Дуайър, 
главен пазарен стратег в компанията Canaccord Genuity. 
Технологичните компании се представиха най-добре в петък. Акциите на Tesla поскъпнаха с 3,16%, докато тези на Facebook 
и Alphabet скочиха с 3,50% и 2,21%. Цените на книжата на Microsoft, Netflix и Apple се повишиха с 2,11%, 1,38% и 1,98%. 
Акциите на Disney поевтиняха с 2,58%, след като компанията представи по-слаби от очакваното приходи и абонати на 
стийминг услугата й. 
Книжата на компаниите, които зависят от възстановяването на икономиката, поскъпнаха в петък, след като Центровете за 
контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщиха, че в повечето случаи напълно ваксинирани хора не трябва да носят 
маски на закрито или на открито. 
Ациите на United Airlines и American Airlines поскъпнаха с 5,45%  и 5,61%, а тези на Carnival, Royal Caribbean и Norwegian 
Cruise Line напреднаха с 8,24%, 7,41% и 8,09% 
Волатилността на пазара през миналата седмица идва на фона на ръст на инфлацията. Индексът на потребителските цени 
скочи с 4,2% на годишна база през април, което е най-бързият темп на ръст от 2008 г. Това предизвиква опасения, че 
Федералният резерв на САЩ може да бъде принуден да отстъпи от благоприятната си парична политика. 
На пазара се отразиха и данните, че продажбите на дребно през април са останали на същото ниво като преди година. 
Очакванията бяха за ръст от 0,8%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в първата 
търговска сесия за седмицата, след като Тайван и Сингапур затегнаха мерките срещу разпространението на коронавируса, 
а Уолстрийт отчете най-големия си седмичен спад от три месеца. 
Сингапур предупреди в неделя, че новите варианти на коронавируса засягат повече деца, като градът-държава се готви да 
затвори повечето училища от тази седмица. Тайван затваря баровете, фитнес клубовете и дискотеките, както и въвежда 
нови правила за събиранията на закрито.  Същевременно с това Япония обяви извънредно положение в още три 
префектури. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 259,64 пункта, или 0,92%, до 27 824,83 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi записа спад от 18,8 пункта, или 0,6%, до 3 134,52 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 отчете ръст от 9,4 пункта, или 0,13%, до 7 023,6 пункта. 
На борсите в Китай се отразиха данните, че продажбите на дребно в страната са нараснали със 17,7%  на годишна основа 
през април, докато очакванията бяха за скок с 24,8%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 27,24 пункта, или 0,78% ,до 3 517,62 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Compositе отчете ръст от 26,46 пункта, или 1,15%, до 2 320,33 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши със 166,52 пункта, или 0,59%, до 28 194,09 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 0,85 пункта, или 0,16%, до 521,54 пункта. BGBX40 се понижи с 0,15 пункта, или 0,13%, до 117,41 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,09 пункта, или 0,02%, до 561,80 пункта. BGREIT изтри 0,03 пункта от стойността си, или 0,02%, 
достигайки ниво от 151,29 пункта. 
 
√ Еврото се стабилизира над прага от 1,21 долара  
Курсът на еврото се стабилизира над прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2165 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2143 долара. 
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√ Ваксините изветряват, чака ни трета игла  
Трета игла срещу COVID-19 ще се наложи да ни бъде поставена още през зимата, предупредиха имунолози. Причините са 
две, като първата е очакването за намаляване на изградените антитела, а с това и спадане на постигнатия имунитет. 
Втората причина са мутациите на вируса, чийто брой непрекъснато расте. 
"Има вероятност догодина всички отново да трябва да бъдат ваксинирани срещу COVID-19", заяви германският вирусолог 
Томас Мертенс, който оглавява постоянната ваксинационна комисия към берлинския институт "Роберт Кох", предаде АП. 
"Все още няма достатъчно данни, за да се каже кога точно ще бъде необходима "подсилваща" доза и властите ще трябва 
да изчакат няколко месеца, за да установят дали при някои групи защитата срещу коронавируса отслабва с времето", казва 
Мертенс. "Вирусът няма да ни остави", категоричен е експертът и подчертава, че ваксинационната кампания, която се 
провежда в момента, няма да бъде последната. 
"По принцип трябва да се подготвим за вероятността да се наложи всички да "освежат" ваксинационната си защита 
догодина", твърди Мертенс. 
Коментарът му идва месец, след като изпълнителният директор на Pfizer Алберт Бурла заяви, че вероятно ще се наложи 
хората да си поставят трета доза ваксина срещу коронавирус 12 месеца след втората, както и че след това ще е нужна 
годишна реваксинация заради мутациите на вируса. 
Пред "Труд" имунологът акад. Богдан Петрунов обясни, че най-вероятно ще ни се наложи всяка година да се ваксинираме 
срещу COVID-19, така, както се ваксинираме срещу грип. Според него причина са много мутации, заради които ваксините 
ще трябва да се адаптират. "Трета доза подготвят и Pfizer, и Moderna. Все още не се знае дали ще бъде със същия състав, 
или ще бъде обогатена с новите варианти", каза Петрунов. 
Шефът на "Пирогов" проф. Асен Балтов също потвърди, че със сигурност ще е необходима и трета доза, Той посъветва 
хората засега да избират ваксините с 2 дози. 
"Ефективността на еднодозовата ваксина е по-ниска отколкото на РНК ваксините", предупреди проф. Балтов. Той обясни, 
че преболедувалите е добре да помислят след около 5-6 месеца за ваксиниране. А онези, които вече са ваксинирани с 2 
дози, след около 1 година трябва да помислят за трета доза. 
 
√ Санират близо 100 000 жилища с пари от Европа  
Близо 100 000 домакинства ще подобрят начина си на живот и ще намалят сметките си за отопление и разходите по 
поддръжка на жилищата, благодарение на 765,1 млн. евро, които са предвидени да получи страната ни за енергийно 
обновяване на домове от Брюксел според третия вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост. Със 
средствата ще могат да бъдат обновени близо 6,8 млн. квадратни метра жилищна площ, изчисляват от регионалното 
министерство. Мярката е сред най-важните за преодоляване на последиците от кризата, породена от COVID-19 и за 
подобряване качеството на живот в общността, затова и санирането заема основна част в националните планове на всички 
европейски държави. 
Въпреки че на пръв поглед средствата изглеждат много, се оказва, че за да се обнови целият жилищен фонд до 2050 г. по 
изчисления, предоставени за „Труд" от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са необходими 23 
млрд. лв. или 16 пъти повече от посочения в плана бюджет. Само щастливците, чиито домове вече са санирани по 
различните европейски програми, които работиха досега, могат да обяснят как се повишава комфорта, облика на сградите 
и дори как новите условия повлияват психологически на обитателите. Изследвания, направени в Германия, показват, че 
след саниране на панелни квартали, по-често определяни като гета, обитателите като че ли променят усещането си към 
заобикалящата ги среда и навсякъде в подобни региони се отчита спад на вандалските прояви и престъпността. 
Не бива да се подценяват и финансовите ползи от санирането - сметките за ток и парно в обновените блокове и къщи 
намаляват с между 30 и 60 на сто. Ползите за ЕС също не са за подценяване, защото милиарди евро всяка година биха били 
спестявани от вноса на петрол и газ в страните от общността, ако се санират всички сгради на територията на Евросъюза. 
Именно заради тези факти през последното десетилетие санирането на цели сгради, а не изолацията на парче е сред 
приоритетите на общността. 
Тъй като вече са се поучили от грешките при първите програми, вече задължително условие при програмите за енергийна 
ефективност ще е първо да се направи изследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата. Като 
основната цел е да се повиши енергийния клас на сградите. 
Еднофамилните къщи и вили също ще могат да получат финансиране от плана, но не за саниране, а за подмяна на 
отоплителни уреди и поставяне на слънчеви колектори. 
По програмата са предвидени и 206,1 млн. евро за енергийно обновяване на обществени сгради, които ще са достатъчни 
за обновяването на поне 500 такива, както и други 151,3 млн. евро за търговски и промишлени сгради. 
Европари за саниране се очаква и да има по линия на Програма „Развитие на регионите" (ПРР) през новия програмен 
период 2021-2027 г. Все още не е ясно на какъв принцип ще се разпределят парите, тъй като моделът за подкрепа с 
конкретни мерки е в процес на разработване. 
 
√ Извънредна среща на външните министри от ЕС за Близкия изток  
Министрите на външните работи на държавите от Европейския съюз ще заседават днес извънредно чрез 
видеоконферентна връзка, за да обсъдят последните събития в Близкия изток. 
Срещата беше свикана в неделя от върховния представител на ЕС по въпросите на сигурността и външните работи Жозеп 
Борел. 
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Ще обсъдим как ЕС може да допринесе за прекратяване на настоящото насилие, заяви дипломат номер едно на Европа. 
Европейският съюз се надява министрите да се споразумеят за стъпки, които да помогнат за спиране на огъня и 
възобновяване на мирните преговори между израелци и палестинци. 
ЕС заяви през последните дни, че е активно ангажиран с дипломатически усилия, за да допринесе за спиране на конфликта. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще приключи учебната година за учениците и студентите? Гост: служебният министър на образованието 
проф. Николай Денков; 

- Предсрочните избори ще струват близо 57 милиона лева. Как върви организацията за вота на 11 юли? Гост: 
говорителят на ЦИК Росица Матева; 

- Нов план за имунизация срещу COVID-19. Как ще се ваксинираме при личния лекар? Говори д-р Георги Миндов, 
председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари; 

- Ще намали ли темпа на ваксниране новият имунизционен план? Коментар на бившия здравен министър проф. 
Костадин Ангелов; 

- В Деня на българските зоопаркове: в какви условия живеят животните в тях?; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- За решенията на служебния кабинет и проверката в Българската банка за развитие. Коментарите на Йордан 
Цонев от ДПС и Ивайло Мирчев от „Демократична България"; 

- По зрителски сигнал: Отказан ли е прием в две болници на дете в тежко състояние?; 
- Десетки земеделци на протест - добиват ли се незаконно инертни материали в земите им?; 
- Спасяване на сезона. Ще има ли чужди туристи по морето това лято и какви ще са цените?; 
- Измама с фалшиви PCR тестове при пътуване на прага на летния туристически сезон. Как да избегнем 

неприятности по границите - отговорите в „На твоя страна"; 
- Абитуриенти на пътя - Румен Бахов с демонстрация колко опасно може да бъде падането от прозорец на 

движещ се автомобил; 
- С корона и без много грим. Среща с новата Царица на розата. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - "Монбат" на Бобокови поела ангажимент да изчисти опасния боклук, открит от прокурорите; 
в. 24 часа - Главният секретар на МВР махнат заради търговиите на гласове; 
в. 24 часа - Ще проверяват всички кредити над 1 млн. лева, отпуснати от ББР; 
в. Монитор - Школата в пустеещите райони - най-богати; 
в. Монитор - МС отпусна 57,1 млн. лева за вота на 11 юли; 
в. Телеграф - Скъпата сянка се връща на плажа; 
в. Труд - Ваксините изветряват, чака ни трета игла; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Нов фонд отпушва отчуждаването на частни имоти за улици, паркове и детски градини; 
в. 24 часа - 5608 частни парцела в паркове - трябват 4 млрд. лв. за изкупуване; 
в. 24 часа - Зелените коридори ограничени 2 месеца; 
в. 24 часа - Инфлацията започна да се ускорява, вече е 0,7% за месец; 
в. Телеграф - Връщат студентите в аудиториите; 
в. Телеграф - България с наи-малко работещи от вкъщи; 
в. Труд - Безплатна почивка за 300 000 души в Гърция; 
в. Труд - Санират близо 100 000 жилища с пари от Европа; 
в. Труд - 300 000 кв. м складови площи строят в София; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Борис Богов, изпълнителен директор на УМБАЛ "Александровска": Един доцент видя сега удобен 
момент за обвинения срещу Александровска болница и мен. Шокиран съм!; 
в. 24 часа - Елеонора Димитрова, посланик на България в Индия: Ставащото в Индия не е далечен проблем, COVID-19 
силно засегна и Малдивите; 
в. Монитор - Антон Вълев, председател на Националната аптечна камара: Има пропуски в наредбата за електронните 
рецепти; 
в. Телеграф - Ивайло Ушагелов, директор на Националната природо-математическа гимназия: Covid сви наплива за висше 
в чужбина; 
в. Труд - Дългогодишният ни дипломат в ООН Антон Гицов пред "Труд": Русофобията е неизлечимият бацил на нашия 
преход; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Какви ходове има служебният кабинет щом не може да актуализира бюджета; 
в. Монитор - Работниците преживяват, а шефовете спестяват; 
в. Телеграф - Пандемията счупи поточната линия; 
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в. Труд - Бягащият от отговорност не става за държавник. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 18 май 
София 

- От 11.00 ч. във фоайето на Министерство на правосъдието служебният министър правосъдието проф. д-р Янаки 
Стоилов ще представи екипа си. 

- От 11.00 ч. в Главна дирекция "Национална полиция" ще се проведе брифинг за предприетите мерки за баловете 
на абитуриентите. 

- От 11.00 ч. в Клуб „Перото" в НДК ръководството на „Софийска вода" част от „Веолия", ще даде брифинг. 
- От 12.00 ч. на ул. „Черковна" 90 ще се състои пресконференция на председателите на Апелативен специализиран 

наказателен съд и Специализиран наказателен съд за представяне на Годишните доклади за дейността на 
специализираните съдилища за 2020 г. 

- От 10.00 ч. ще бъде излъчвана онлайн мини-конференция, посветена на възможностите за финансиране на от 
Инвестиционен фонд „Три морета". 

- От 15.00 ч. на партерния етаж на Регионалния исторически музей - София ще бъде открита Седмата годишна 
изложба "Археология на София и Софийско". 

- От 16.00 ч. в галерия „Академия" ще се състоят Дни на словашкото изкуство в София. 
*** 
Асеновград 

- От 15:00 ч. в Старинно училище "Свети Георги" ще се състои възстановката„Забравените оръжия. 
- От 16.00 ч. в Старинно училище "Свети Георги" ще се състои представяне на смарт изложбата „В зората на 

Европейската цивилизация". 
- От 18.00 ч. пред Историческия музей ще се състои литературно-музикална програма „Танц, поезия и песен под 

стария чинар". 
*** 
Бургас 

- От 11.00 ч. в зала „Черноморие" на Конгресен център - Бургас Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура" ще открие заключителното събитие по проект BG16M1OP001-4.001-0003„Териториално 
разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на 
плавателните съдове (VTMIS) - Фаза 4". 

- От 11.20 ч. в изложбената зала на Филиала на НХА в Бургас - на 2-ри етаж в „Магазия 1", ще се проведе 
видеоконферентна връзка с участниците в проекта „Плаване през Черно море", от страна на Гърция и Грузия. Ще 
бъде представена презентация за етапите на реализация на проекта. 

*** 
Горна Оряховица 

- От 11.30 ч. на летището край град Горна Оряховица, област Велико Търново, ще бъдат представени самолетите 
за противоградова защита. 

*** 
Добрич 

- От 10.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) - Добрич представя онлайн подмярка COVID 1 на Програмата 
за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

- От 13.30 ч. във фоайето на Младежки център - Добрич ще се състои мотивационна среща „Обичам България". 
*** 
Русе 

- От 13.30 ч. в клуба на ВМРО - Русе ще се състои пресконференция на общинските съветници от групата на 
„Патриотите - ВМРО". 

*** 
Стара Загора 

- От 19.00 ч. в залата на Културен център Стара Загора ще се състои благотворителен концерт под мотото "Да 
помогнем на Ромина". 

*** 
Търговище 

- От 13.30 ч. в Центъра за административно обслужване на Община Търговище ще бъде изтеглен жребият с 
предметни награди за стимулиране на изрядните данъкоплатци в общината. 

 

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

