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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Увеличеният бизнес интерес към "Три морета“ свидетелства за потенциала на региона  
Благодарение на обединените усилия на 12-те държави между Черно, Адриатическо и Балтийско море инициативата "Три 
морета" създава възможност за икономически растеж, свързване на страните, социално и икономическо сближаване. С 
политическо лидерство и съвместните действия на бизнеса и неправителствения сектор можем да подобрим стандарта на 
живот на хората в региона. 
Това заяви президентът Румен Радев, който откри международна конференция, посветена на възможностите за 
финансиране от Инвестиционния фонд на инициативата "Три морета". 
Държавният глава заяви, че засилването на инвестиционния фонд към "Три морета" и привличането на инвестиционен 
съветник към него (Amber Infrastructure Group) отбелязва преминаването на инициативата от политическо говорене към 
реални действия. Бизнесът е ключов участник, отбеляза Румен Радев и допълни, че расте интересът към инициативата от 
различни държави от цял свят, което се основава на големия потенциал на региона ни. 
България гледа отвъд географските и времеви граници в региона, за да намерим интелигентното развитие на проектите в 
инициативата, заяви президентът Румен Радев по повод приоритетите на българското председателство на "Три морета". 
По думите му, трябва да се търсят нови възможности за напредък на региона и това е причината България да покани Гърция 
като гост на срещата на върха "Три морета“, която страната ни ще домакинства тази година в София. Трябва напълно да 
обезпечим свързаността по линията Север-Юг, а през границата ни с Гърция преминават важни транспортни, енергийни и 
дигитални връзки, заяви Румен Радев и посочи, че регионът трябва да се възползва от потенциала на пристанищата и 
терминалите за втечнен газ в южната ни съседка. 
Президентът акцентира и върху друг основен приоритет на българското председателство – свързаност в областта на 
науката, образованието, технологиите и иновациите. 
"Необходимо да се търсят интелигентни решения с хоризонт отвъд следващите 20 - 30 години. Следващата стъпка е да 
работим с младите хора и да свързваме организациите и институциите, които се занимават с иновации", посочи 
президентът, като подчерта, че подходът трябва да е насочен към интегрирането на иновативни решения в сферата на 
транспортната, енергийната и дигитална свързаност, като се мобилизира човешкият капитал и бизнесът. 
Президентът отбеляза и значението на укрепването на връзката на инициативата със стратегическите ѝ партньори - САЩ, 
ЕК и Германия. 
 
√ Министър Петков: Инициативата "Три морета“ е възможност за привличане на нови устойчиви инвестиции  
Възможност за привличане на нови устойчиви инвестиции, икономическо развитие и укрепване на връзката с останалата 
част от Европа, както и привличане на трансатлантическо партньорство в региона, са част от приоритетите, които има пред 
себе си инициативата "Три морета". 
Това заяви министърът на икономиката Кирил Петков по време на мини конференция, посветена на възможностите за 
финансиране от Инвестиционния фонд на инициативата "Три морета“, организирана от Българска банка за развитие (ББР). 
Той подчерта, че 12 държави членки на ЕС, участващи в "Три морета", представляват 22% от населението на ЕС и създават 
10% от БВП, но подобни инициативи ще увеличат вътрешната търговия между тях, която, по думите му, има нужда от 
подобрена инвестиционна и иновационна инфраструктура. Това ще допринесе до бъдещи икономически ползи и 
въздействие върху инвестициите. 
Министър Петков изрази мнение, че фокусът трябва да бъде именно върху иновациите, дигиталните технологии и 
стартъпите. В тази връзка той сподели, че е провел разговор с изпълнителните директори на Българската агенция за 
инвестиции (БАИ) и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) с молба да насочат 
усилията си върху малките и средни фирми и да им са даде възможност те да решат кои са секторите, с които искат да се 
кооперират и да правят бизнес. 
"Координацията е не само необходима, тя ще изведе потенциала на региона на нивото, на което трябва да бъде", изтъкна 
той. 
В заключение икономическият министър каза, че очаква в края на тази дискусия да има реални резултати и постигнати 
цели. 
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√ Министър Балтова на среща с посланика на Украйна: Работим за доверието на туристите  
"Украйна е един от приоритетните пазари за туризъм у нас и като правителство много сериозно оценяваме 
приятелските ни отношения". Това заяви министърът на туризма Стела Балтова по време на срещата си с посланика 
на Украйна Н.Пр. Виталий Москаленко. 
Тя коментира, че основната задача на служебното правителство е бизнесът да работи спокойно в пандемията от COVID-19, 
както и да бъдат облекчени условията за влизане в страната. 
Министър Балтова каза, че съгласно последната заповед на министъра на здравеопазването граждани на Украйна вече 
могат да влизат на територията на страната ни с негативен PCR или антигенен тест, с документ за завършена ваксинационна 
схема или чрез документ, показващ положителен резултат от PCR тест или бърз антигенен тест - за лицата, преболедували 
COVID-19 за периода от 15-ия до 180-ия ден, считано от датата на проведеното изследване. 
"Това означава "Добре дошли в България", категорична е министър Балтова. 
Служебният министър увери посланик Москаленко, че мерките, които се вземат във връзка с епидемиологичната 
обстановка, са ясни и се спазват стриктно. 
"Проверките ни са регулярни, като отговорността на сектор туризъм е на най-високо ниво", поясни Балтова. 
Тя изтъкна и факта, че България е част от туристическите дестинации с печат за безопасност и хигиена (Safe Travels Stamp), 
издаден от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC). 
По думите ѝ Министерството на туризма развива много активна дигитална кампания за украинския пазар в социалните 
мрежи, която ще бъде надградена и това лято. 
От своя страна Н.Пр. Виталий Москаленко благодари на министър Балтова за срещата и уточни, че голям брой туристи от 
Украйна имат желание да посетят България и изрази надежда, че броят им ще бъде по-голям от миналата година. 
 
√ Нови правила за влизане в България от 19 май  
Министърът на здравеопазването издаде заповед, която променя изискванията за деца до 5-годишна възраст при 
влизане в България. 
От 19 май за деца до 5-годишна възраст, които са български граждани, граждани на държави членки на ЕС, на страните по 
Шенгенското споразумение, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Австралийски съюз, Канада, 
Съединени американски щати, Япония, Нова Зеландия, Китайска народна република, Република Руанда, Република Корея, 
Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Грузия, Украйна, 
Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, 
Република Молдова, Руска Федерация, Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция, не се изисква 
отрицателен резултат от PCR или антигенен тест за влизане у нас. 
Със заповедта, считано от 19 май, временно се забранява влизането в България на лица, пристигащи от Индия, Бангладеш, 
Непал, Мианмар, Бутан, Шри Ланка, Пакистан, Малдиви, Бразилия и държави и територии в Африка. 
Изключение са българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване у 
нас и членовете на техните семейства. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или 
продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, пристигащи от тези места, 
подлежат на 10-дневна карантина. В заповедта са посочени държави и територии в Африка, които не попадат в обхвата на 
забраната за влизане у нас. 
 
Investor.bg 
 
√ Продължава приемът на документи по антикризисните мерки за заетост 
До 15 юни работодателите могат да кандидатстват и за получаване на средства по мярката 60/40 
Продължава срокът на действие на общо четири мерки за запазване на заетостта, осигуряване на нова заетост и за 
подкрепа на семействата заради пандемията, информират от Агенция по заетостта. 
Мерките се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с осигурено допълнително държавно 
финансиране. 
По мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” за предоставяне подкрепа на 
предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от извънредното положение, 
приемът на документие до 31 май 2021 г.  
По мярката се подкрепят работодатели чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите 
данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв. 
Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 22 млн. лв. за запазване на 33 000 pаботни места в най-пострадалите 
cектори „Хотелиерство и pесторантьорство”, „Туризъм” и „Транспорт”. До момента на 2 937 фирми и cамоосигуряващи се 
от тези сектори са преведени над 52 млн. лв. 
До края на май документи ще може да се подават и по програмата „Родители в заетост”, която осигурява детегледачи на: 
-  Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина,  
като родителите имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигурява
щи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа; 
-    Многодетни родители - с три или повече деца на възраст до 12 г., които са се върнали на работните си места, като децата 
посещават детски ясли/градини, както и училище. 
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-   Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в 
детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, 
както и училище. 
Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 23 млн. лв.  
От нейното начало са платени близо 48 млн. лв., като 7 162 родители и семейства са ползвали или ползват в момента 
детегледач. 
Продължава и мярката „Запази ме” за компенсиране на работниците от затворените бизнеси със 75% от техния 
осигурителен доход. Подаването на заявления от работодателите продължава до края на месец юни. Отпуснатите 
допълнителни средства са в размер на 25 млн. лв. По тази мярка вече са преведени над 66 млн. лв. за компенсации и 
запазване на заетостта на 52 319 служители. 
Мярката „Заетост за теб“, с която се подпомагат работодатели да разкриват нови работни места и да назначават 
безработни за период до 6 месеца, като се покрива минималната работна заплата и осигуровките към нея. Отпуснатите 
допълнителни средства са в размер на 50 млн. лв. До момента по програмата са разкрити близо 20 000 нови работни места. 
С допълнителните средства може да бъдат разкрити още 11 000 работни места. По проекта ще се приемат заявки до 
изчерпване на финансовия ресурс. 
До 15 юни 2021 г. работодателите могат да кандидатстват и за получаване на средства по мярката „60/40”. По тази мярка 
се изплащат средства за запазване на заетостта през месеците април и май 2021 г. на фирми от почти всички сектори от 
икономиката, чиито приходи от продажби са намалели с над 20% спрямо усреднените приходи за 2019 г. 
 
√ ЕП одобри Фонда за справедлив преход на стойност 17,5 млрд. евро 
България трябва да получи 1,3 млрд. евро от средствата, които ще подпомагат регионите, тежко засегнати от 
прехода към зелена икономика 
С 615 гласа "за", 35 "против" и 46 "въздържал се" европейските депутати одобриха създаването на Фонда за справедлив 
преход на стойност 17,5 млрд. евро. С тези средства ще бъде оказана подкрепа за регионите, които ще бъдат засегнати от 
зелените политики на Брюксел - основно въглищните региони, които ще бъдат оставени без поминък на фона на целите за 
беземисионна икономика. 
Този фонд ще гарантира, че никой няма да бъде изоставен, коментираха европейските депутати по време на дебатите на 
17 май в пленарната зала в Брюксел. Той е създаден по инициатива на Европейската комисия още през лятото на 2020 
година, когато бяха обявени и амбициите по Зелената сделка на ЕС. 
Един от бенефициентите по този фонд е България, която ще получи 1,3 млрд. евро, за да се справи с предизвикателствата 
от отказа от въглищата като източник на енергия. Андрей Новаков (ЕНП) беше категоричен по време на дебатите, че 
средствата трябва да бъдат използвани не само за запазване на заетите в сектора на енергетика, но и за увеличаване 
на заплатите им. 
"Ако една стотинка отиде за опазване на околната среда, три трябва да отидат при миньорите, инженерите и всички заети 
в сектор енергетика в мините и в ТЕЦ-овете", заяви европейският депутат. 
Със средствата се планира да бъдат финансирани различни дейности като помощ за търсене на работа, повишаване на 
квалификация и преквалификация, както и активно приобщаване на работниците в тези региони. 
Нито едно евро от Фонда няма да се насочва към изкопаеми горива, включително и природен газ, заявиха европейските 
депутати по време на дискусиите по новата схема в пленарната зала на 17 май. Според представители на ЕП местните 
власти трябва да играят важна роля при разпределянето на средствата и като по този начин ще могат да се взимат предвид 
националните различия. 
В ЕП настояват и за увеличаване на средствата - предизвикателствата пред регионите са големи и ще са нужни още пари. 
По инициатива на Европейския парламент ще бъде въведен "зелен механизъм за отпускане на средства", ако средствата 
по фонда бъдат увеличени след 31 декември 2024 година. Тези допълнителни ресурси ще бъдат разпределени между 
държавите членки, като тези, които успяват да намалят емисиите на парникови газове от промишлеността, ще получат 
повече финансиране. 
В дебатите обаче се чуха и гласове против създаването на нов фонд, който добавя още правила и бюрокрация. Франческа 
Донато ("Идентичност и демокрация") коментира, че проектите могат да бъдат финансирани от другите оперативни 
програми. За нея не е справедливо спрямо всички членовете на ЕС, че Германия и Полша ще получат почти една 1/3 от 
средствата, а общо заедно с Румъния и Чехия - повече от половината сума. 
Тя обаче допълни, че ще подкрепи фонда, защото "една малка част от него ще достигне и до Италия и до нашите 
дружества". 
Елена Лици ("Идентичност и демокрация") също отбеляза, че средствата приоритетно ще получат държави, които досега 
не са приемали грижата за околната среда като приоритет. 
Според някои депутати природният газ не трябва да бъде изключен като преходно гориво, което реално ще подпомогне 
енергийния преход, а няма да го спъне. 
 
√ Икономиките от Източна Европа в ЕС се доближават до нивата отпреди пандемията 
БВП на България, Румъния и Унгария за първото тримесечие е намалял по-малко от очакванията на годишна база 
Икономиките от Източна Европа в Европейския съюз се представиха по-добре в сравнение с песимистичните прогнози в 
началото на 2021 г., изненадвайки анализатори, които сякаш надцениха кумулативните последици от ограниченията 
заради пандемията, пише Bloomberg. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-startira-platforma-za-spravedliv-prehod-za-tehnicheska-i-konsultantska-pomosht-307220/


4 

 

Първоначални данни, публикувани във вторник, показаха, че брутният вътрешен продукт през първото тримесечие в 
Румъния, Унгария и България е намалял доста по-слабо от прогнозираното на годишна база и неочаквано е нараснал 
спрямо предходните три месеца. Двете най-големи икономики в региона – Полша и Чехия, публикуваха данните си по-
рано и също до голяма степен надминаха очакванията. 
 

 
 
Причините за доброто представяне ще станат по-ясни, когато бъдат публикувани пълни разбивки на данните и вероятно 
те ще варират в отделните страни. Унгария, например, беше сред водещите страни членки на ЕС по брой ваксинирани, а 
Румъния въведе не толкова строги ограничения заради вируса и се радваше на строителен бум. 
Едно нещо, с което анализаторите са съгласни обаче е, че перспективите само ще се подобряват. 
„Икономиките от Централна Европа вероятно ще растат по-бързо след отварянето си“, смята Дан Буска, икономист в 
UniCredit Bank в Лондон. „Очакваме икономическата дейност да се върне на нивата си преди пандемията още тази година 
в Унгария, Полша и Румъния, тъй като индустрията и строителството растат повече от туризма и транспортните услуги“, 
допълва той. 
Рисковете обаче остават. Освен пандемията, която продължава да се разпространява агресивно в някои части на света, 
заплашвайки с нови мутации, въпреки че ваксинационните кампании се оказват успешни, инфлацията принуди Унгария и 
Чехия да обмислят повишаване на лихвите. 
Освен това недостигът на работна ръка, който тежеше в Източна Европа преди пандемията от COVID-19, отново е на дневен 
ред, водейки до нарушаване на глобалните снабдителни вериги в момент, когато търсенето отново расте. 
Засега обаче официални представители като румънския финансов министър Александру Назаре са оптимистично 
настроени. 
„Икономиката на Румъния почти напълно се възстанови от свиването заради пандемията през първото тримесечие“, 
съобщи той във Facebook. „Вървим в правилната посока, но отново повтарям, че Румъния продължава да се нуждае от 
предпазливост и стабилност“, допълни той. 
 
В. Монитор 
 
√ България получава евросредства за развитие на туризма  
България ще има достъп до европейско финансиране за опазване на околната среда и за подпомагане на туризма. Това 
ще стане чрез новата Програма за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Средиземно море“ 2021-2027 г. (Програма 
Евро Мед 2021-2027), в която България е включена за пръв път, съобщи регионалното министерство. 
Парите ще послужат за изпълнение на съвместни проекти заедно с 67 региона на Средиземно море. Освен България, с 
цялата си територия участват Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Малта и Словения. Включени са и 11 региона от територията 
на Испания, 5 региона от Франция, 3 региона от Португалия, както и държавите кандидат-членки на ЕС: Република Северна 
Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания. 
Общият прогнозен бюджет на програмата до 2027 г. е около 230 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално 
развитие и национален принос от държавите-участници. 
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Чрез програмата ще се финансират мерки в областта на иновациите, като проекти за повишаване капацитета за иновации 
на публичния и частиня сектор с цел развитие на зелената икономика. Във фокуса на програмата е и опазването на 
околната среда, като са предвидени мерки за решаване на общи проблеми, свързани със замърсяване на морските 
територии, управлението на отпадъци, опазване на биологичното разнообразие и др. Друг основен приоритет е 
подпомагането и развитието на сектор туризъм, който е един от най-потърпевшите от пандемията. Очаква се програмата 
да бъде завършена в рамките на следващите няколко месеца и внесена за одобрение към ЕК през втората половина на 
2021 г. 
 
√ Зам.-здравният министър: Никой няма да бъде връщан от зелените коридори  
Никой няма да бъде връщан от зелените коридори. Ако чакат 10 души и дойде лице на 84 години, то то отива и получава 
дозата си веднага. Вчера са ваксинирани 26 000 души. Стремим се да достигнем 50 000 души. Това заяви зам.-здравният 
министър в служебния кабинет д-р Александър Златанов пред Нова телевизия. 
По думите му всички канали на записване за имунизиране целят едно -  да дадем възможност на хората да разберат, че е 
много важно да се ваксинират и да имат достъп до ваксини. Той помоли, ако някъде има върнати хора  от имунизационните 
пунктове - да ги информират. "Не може да се разчита на добронамереност, трябва да има организираност в процеса", каза 
още той.  Що се отнася до личните лекари, той заяви, че е създадена организация, която спазва хладилния режим на 
ваксините и  се съкращава времето за получаването им от личните лекари. "Искаме да включим тези над 4000 лични 
лекари активно в процеса по имунизация", заяви зам.-здравният министър. 
Попитан дали ще има смени на шефове на големи болници като "Пирогов", "Александровска" и ВМА, д-р Александър 
Златанов заяви, че текат проверки и от резултата на проверката ще има последващи действия. "Засега няма да има такива", 
каза още той. 
Държим последните места по ваксинирани лица в ЕС, 500 000 са получили и двете си дози. Голям проблем за ваксиниране 
са хората, които са трудноподвижни. Това се организира сега чрез мобилни екипи, каза д-р Златанов. 
 
БНР 
 
√ Близо 11 хиляди безработни с работно място по проекта „Работа“  
Близо 11 хиляди безработни са получили работно място по проекта „Работа“, основната част от тях са с основно или средно 
образование. Агенцията по заетостта изпълнява схемата финансирана от еврофондовете с бюджет 75 милиона лева, тя се 
изпълнява приоритетно в общини с висока безработица. 
Сключените договори за осигуряване на заетост с работодатели са над 1500. 
Нова заетост са получили 1660 роми и 350 хора с увреждания. 
500 са преминалите през обучение за дигитални компетентности и умения за учене, над 2000 са получили сертификат за 
професионална квалификация по специалностите „Озеленяване и цветарство“, „Парково строителство и озеленяване“ и 
други.  
 
√ Фонд "Земеделие" с финансова помощ за кризисно съхранение на вино  
Фонд "Земеделие" започва авансово изплащане на финансовата помощ за кризисно съхранение на вино. 
56 винарски предприятия са с одобрени договори по мярката, която цели да подпомогне бизнеса да складира 
непродаденото заради Covid кризата вино. 
Затварянето на хотели и ресторанти заради пандемията създаде трудности в реализацията на произведеното от 
българските предприятия вино. 
Тази година бюджетът на мярката е 15 млн. лв., това гарантира по 7 стотинки на литър за складиране на непродадено вино. 
 
√ МЗ: До 21 май ще бъдат отстранени всички несъответствия в сертификатите за ваксиниране 
Гражданите трябва да подадат сигнал до временния имунизационен пункт, в който е поставена ваксината или до 
РЗИ 
Във връзка със зачестилите сигнали на граждани за допуснати грешки в електронните удостоверения (сертификати) за 
поставена ваксина срещу Covid-19 Министерството на здравеопазването информира: 
Всички несъответствия, за които министерството е сезирано, ще бъдат отстранени до 21 май, този петък. Става дума за 
грешно изписани имена, изписани на латиница за гражданите с ЕГН и ЛНЧ. 
В случаите, когато граждани установят несъответствия в издадените сертификати (сгрешено име, дата на поставяне на 
ваксина, ЕГН, адрес или др.), трябва да подадат сигнал до временния имунизационен пункт, в който е поставена 
ваксината или до съответната регионална здравна инспекция на територията, на която се намира пунктът. Сигналът е в 
свободен текст, съдържащ трите имена на лицето, данни за контакт, за поставените ваксини и описани подробно 
констатираните несъответствия. При необходимост към сигнала се прилагат копия на документи. 
В случаите, когато лице подаде сигнал до имунизационния пункт, в който му е поставена ваксината или необходимостта 
от промяна е установена от страна на медицински специалист, директорът/управителят на лечебното заведение попълва 
и подписва заявка-декларация по образец (Приложения 1 и 2) за корекция на данни или за анулиране на запис в НЗИС и 
изпраща документа до РЗИ. След положително становище на РЗИ заявката се подава за изпълнение в МЗ. 
В случаите, когато ваксината е поставена от РЗИ или структури към МЗ, гражданите подават сигнал в РЗИ и при установяване 
на основания за извършване на корекция, РЗИ попълва заявка-декларация по образец (Приложения 3 и 4), която се 
изпраща в МЗ за изпълнение. 
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Министерството на здравеопазването създаде и възможността при несъответствия в имената, изписани в сертификат за 
ваксинация, гражданите да сигнализират и директно МЗ, като изпратят имейл на следната електронна 
поща: mhcallcenter@mh.government.bg. В имейла трябва да бъдат приложени копие на сгрешения сертификат и посочени 
вярно изписаните имена на лицето. 
Обръщаме внимание, че в Националната здравно-информационна система, модул е-Имунизация, са разрешени 
корекции единствено на следните данни: дата на администриране на ваксината; код на заболяване, срещу което се 
извършва имунизацията; дата на следващата доза при серийни ваксини; предходната имунизация от серията е поставена 
преди съществуването или извън системата НЗИС (ако ваксината изисква повече от една доза); национален референтен 
номер (НРН) на предходната имунизация от серията (ако ваксината изисква повече от една доза); настоящ адрес на 
пациента (всяко от полетата вътре); националност на пациента по ISO 3166-1 alpha-2; социална група на пациента (лекари, 
учители, общи работници, пенсионери и т.н.); телефон за връзка с пациента; имейл за връзка с пациента; телефон за връзка 
с лекаря; имейл за връзка с лекаря. 
За всяка корекция извън описаните по горе записът трябва да се анулира чрез подаване на заявка-декларация 
(Приложения 3). 
Всички лечебни заведения и РЗИ следва да изпълняват заповед № РД-01-202/02.04.2021 г. на министъра на 
здравеопазването, която е регламентирана в стандартната оперативна процедура за промяна на данни в Националната 
здравно-информационна система, модул е-Имунизация. Заповедта е достъпна на адрес:  
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/02/zapoved_im_campaign_2_04_2021.pdf 
 
√ Министър Кацаров: МЗ и Представителството на ЕК в България ще си сътрудничат във ваксинацията срещу Covid-19 
Подготвят се промени в Плана за възстановяване в частта „Здравеопазване“  
Възможностите да си сътрудничат Министерството на здравеопазването и Представителството на Европейската комисия в 
България за популяризиране ваксинацията срещу  Covid-19 в страната обсъдиха министърът на здравеопазването д-р 
Стойчо Кацаров и изпълняващият длъжността ръководител на Представителството на ЕК у нас Цветан Кюланов на среща в 
Министерство на здравеопазването, съобщават от ведомството. 
Министерството напълно подкрепя кампанията на Представителството на ЕК в България за информиране на обществото и 
насърчаване на ваксинацията срещу коронавирусната инфекция, посочва министър Кацаров. Той допълва, че МЗ, чрез 
здравните медиатори, е готово да съдейства и логистично за разпространение на информационни материали в 
отдалечените райони и сред малцинствените групи, като целта е посланията на кампанията да достигнат до максимален 
брой хора. “Само когато достигнем 70% колективен имунитет, ще можем да се върнем към нормалния живот. Затова е 
изключително важно институциите да работят заедно, за да може информацията да стигне до всички граждани”, става 
ясно още от думите на здравния министър. 
По време на срещата е обсъден и Планът за възстановяване и устойчивост. Д-р Кацаров коментира, че в момента се 
подготвят промени в него в частта „Здравеопазване“, които се очаква да бъдат готови в рамките на тази седмица. Като 
основни акценти в предложенията той открои дигитализацията и иновациите в сектора, както и електронното 
здравеопазване.  
 
√ Янаки Стоилов: Занемарен е анализът на действащите закони 
Законодателят има правото да прецени дали да ревизира структури, функции и компетенции, каза министърът 
относно специализираното правосъдие 
Интервю на Силвия Великова с Янаки Стоилов 
Би било добра традиция при встъпването на всяко едно правителство – независимо дали е служебно или редовно, да има 
кратка равносметка за състоянието в сектора. Мнението изрази министърът на правосъдието Янаки Стоилов в интервю за 
БНР. 
Едва ли можем да проверим всичко за такъв кратък период, трябва да се съсредоточим върху най-проблемните области, 
които са известни от години, уточни Стоилов относно започващата ревизия на структури и дейности под шапката на 
Министерството на правосъдието. 
По думите му проверките не би трябвало да продължат повече от две-три седмици. 
Трябва да бъдат проверени по-големите обществени поръчки и сключените въз основа на тях договори поне през 
последните няколко години, както и да се направи преглед на Националния механизъм за борба с корупцията, 
организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона, изтъкна една от посоките Стоилов. 
В България е доста занемарен анализът на въздействието на действащите закони, смята Янаки Стоилов. 
Той поясни, че съгласно нормативната уредба това въздействие трябва да бъде първоначално прогнозирано, но 
е задължително периодично да се прави оценка на въздействието на действащите закони. 
Свидетели сме на нескончаеми промени, без да е ясно какво се е постигнало и какви проблеми са породени от 
действащите закони, допълни правосъдният министър в предаването „Преди всички“. 
„Това какво ще сметне ВСС е важно, аргументите, които ще даде в една или друга посока, предложенията също трябва да 
се имат предвид, но този въпрос се решава по законодателен път“, коментира Янаки Стоилов относно специализираното 
правосъдие и предложенията за неговото преструктуриране. 
Законодателят има правото да прецени дали да ревизира по някакъв начин структурите, функциите, компетенциите при 
отчитане на конституционните изисквания, подчерта той.  

mailto:mhcallcenter@mh.government.bg
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/02/zapoved_im_campaign_2_04_2021.pdf
https://bnr.bg/horizont/post/101469030/slujebniat-pravosaden-ministar-predstava-ekipa-i-prioritetite-si
https://bnr.bg/horizont/post/101469030/slujebniat-pravosaden-ministar-predstava-ekipa-i-prioritetite-si
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Създаването на закони не е намеса в дейността на една или друга институция, нарушаване на принципа на разделение на 
властите, ако се спазва Конституцията, но това е деликатна граница – Конституционният съд има богата и противоречива 
практика по тези въпроси, поясни министър Стоилов. 
Янаки Стоилов каза още, че е разговарял с ръководството на правосъдното ведомство по никакъв начин да не се пренасят 
„частни корпоративни интереси за сметка на обществените“. 
„По тези въпроси, ако се появят проблеми, ще реагирам категорично.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Обезглавени ли са службите за сигурност 
Интервю на Даниела Големинова с Тихомир Стойчев и Димо Гяуров в предаването ''12+3'' 
"Системата на МВР се политизира много през годините и няма начин което и да е правителство да не започне да чисти тази 
система, за да я накара да работи в обществен интерес". Този коментар направи пред БНР Тихомир Стойчев, специалист 
по национална сигурност.  
Според него е безотговорно поведението на ръководни кадри в системата за сигурност, които са излезли в неплатен отпуск 
до септември, след като е било назначено служебното правителство: 
"Може би тези хора ще чакат някакъв реванш в Бъдеще при следващо правителство, или ще се опитат съдят държавата за 
тези свои уволнения, което също е непремерен ход от тяхна страна". 
Стойчев коментира, че началниците на служби за сигурност не са успели да изградят система за своевременно 
разпознаване на опасност: 
"Ние виждаме задълбочените анализи на чуждите разузнавателни общности. Вземете вече станалите традиция доклади 
на американската разузнавателна общност - нашата система не е била способна в последните години на роди това 
и приемайки чужди анализи, сме се лишили в голяма степен от национален суверенитет". 
Тихомир Стойчев заяви категорично, че очаква отговорни действия на министър на вътрешните работи Бойко Рашков. 
В предаването "12+3" Димо Гяуров, бивш шеф на Национална служба разузнаване, коментира, че служебният министър 
има право да избере екипа, с който ще работи в МВР: 
"Не бих казал, че има голямо основание за чак такива огромни критики спрямо действията на Бойко Рашков. Той има право 
да се огради с хора, на които има доверие, а тези, на които няма доверие и има съмнение в тяхната лоялност - да ги 
освободи. Нека си спомним, когато дойде ГЕРБ на власт, чистката в първите дни в МВР беше доста по-голяма". 
Според него в последните години държава и олигархия са били сраснати и "имахме държава като онази от преди 10 
ноември 1989-а година": 
"Ако ще правим проветряване, отнякъде трябва да почнем, трябва да почнем с доверието". 
Гяуров заяви, че не е съгласен с констатацията на Рашков, че службите за сигурност са обезглавени, тъй като началниците 
им са излезли в отпуск: 
"Изглежда странно, че са излезли едновременно и за един и същи срок. Не че нямат право на това, но нямам обяснение 
защо? Няма никакъв смисъл да се разпространява тезата, че те са излезли в отпуск, защото са притеснени за собствените 
си постове. И двете агенции - ДАНС и Държавна агенция "Разузнаване" - работят по собствени закони и ръководителите 
им са гарантирани от мандат, много трудно биха могли да бъдат освободени. Ако действието им бъде окачествено като 
бойкот, те биха могли да реализират едната от хипотезите, които и двата закона предвиждат за освобождаване, за 
действия, които накърняват престижа на агенцията". 
Той подчерта, че познава и двамата директори и заяви, че не вярва това да са мотивите им. Димо Гяуров призова да не се 
бърза със заключенията. 
Служебното правителство не може да назначи нови хора, които да оглавят службите за сигурност, защото по закон имат 
мандат, категорично изтъкна той и уточни, че само заместник-директорите могат да бъдат освободени или назначени, но 
при посочени основания за това. 
Интервюто на Даниела Големинова с Тихомир Стойчев и Димо Гяуров в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия 
файл. 
 
√ Българки предлагат 100% биоразградимо фолио за ламиниране  
Две млади българки не само обичат природата, но са измислили начин, по който ефективно да я пазим, използвайки техен 
иновативен продукт. 
Дамите са Гергана Станчева и Анджела Иванова, които с д-р Филип Ублеков разработват екопродукта Lam’on, с който могат 
да пренаредят класацията на предпочитаните ресурси, с които работи печатната индустрия. 
Става дума за фолио, с което се извършва ламиниране (включително и на корици на полиграфични изделия) или за друга 
модификация, използвана за опаковка и пакетиране. 
От идеята през 2017 г. преминават през участие на международно състезание, след което решават да се посветят по-
сериозно на този екологичен и надежден продукт, за да стигне до пазара и да се използва по-масово. 
Сега Lam’on, който е 100% биоразградим и напълно компостируем, вече се предлага на контрагенти. Ламиниращият филм 
и опаковъчно фолио е направено от царевица. 
„Нашите продукти изглеждат и се чувстват по същия начин като досегашните, използват се по същия начин и са на 
конкурентна цена. Единствената разлика е, че няма да ни надживеят. Основното е полимлечна киселина, получена от 
царевица“, разказва Гергана Станчева. 
С нея разговаря Лили Големинова. 
 

https://bnr.bg/post/101469630
https://bnr.bg/post/101469271/tihomir-stoichev-i-dimo-gaurov
https://bnr.bg/post/101469271/tihomir-stoichev-i-dimo-gaurov
https://lam-on.com/
https://bnr.bg/post/101469265/balgarki-predlagat-100-biorazgradimo-folio-za-laminirane
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√ По новата ОСП: Две еко-схеми подкрепят биопроизводството у нас  
За първи път ще се прилагат еко-схеми по Първи стълб в новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2023-2027 г.). Целта 
е да се осигури допълнителен стимул за биопроизводителите, като добавка към основното подпомагане за устойчивост в 
директните плащания, което ще насърчи развитието на сектора. Евродепутатът от ДПС/група "Обнови Европа" Атидже 
Алиева-Вели коментира: 
„Биологичното земеделие, животновъдство, въобще зелената икономика, знаете, е сърцевината на зелената сделка в 
следващите 30 години. За първи път комисията излиза с ясен план по отношение на биологичното производство. Този план 
включва 23 мерки като е важно да се уточни, че той обхваща цялата хранителна верига. В комуникация съм със сектора и 
земеделските асоциации, старая се да чувам тяхното мнение, искания и проблеми. Като всяко ново нещо еко-схемите са и 
плашещи и очаквани от нашите земеделци. Плашещи от гледна точка на изискванията, на това, че преминаването към 
зелена икономика изисква значителни инвестиции. Основният въпрос, който стои пред земеделците е, дали ще получат 
нужното подпомагане, за да направят инвестициите и да отговорят на новите изисквания.“ 
Едната еко-схема е насочена към отглеждани по биологичен начин на селскостопански животни, а другата към био 
земеделски площи. Разработването им е по предложение на браншовите организации в сектора. 
Подкрепата ще е под формата на годишно плащане на хектар земеделска земя или животинска единица. 
В последните две години биологичните оператори у нас са намалели заради двете нулеви години, в които нямаше прием 
на заявления за подпомагане и административната тежест, която съпътства биологичното земеделие. Обнадеждени сме 
за новите еко-схеми, коментира Веселина Ралчева, член на управителния съвет на асоциация "Биопродукти“. Тя отглежда 
био рози, лавандула, лайка и картофи: 
„Преминаването на част от подпомагането към Първи стълб като цяло е добро-там административната тежест е много по-
малка. Не става дума за пет годишни ангажименти при които проследяването, документацията и риска да възстановиш 
всичките пари е доста голяма. Тук проблемът е дали ще могат да се комбинират  всички други възможности за 
подпомагане. Ще помогне на сектора и ще осигури необходимия финансов ресурс, за да не се стига до нулеви за 
подпомагане години.“ 
Бенефициентите по схемите трябва да спазват изискванията относно биологичното производство и етикетирането на 
биологични продукти. Друго условие за подпомагане е те да имат сключен договор с Контролиращо лице за биологично 
производство, одобрено от министъра на земеделието, храните и горите. 
Повече чуйте в звуковия файл. 
 
√ ЕС призова за спиране на нападенията срещу цивилни в Близкия изток  
Нападенията срещу цивилното население в Израел и Палестина трябва да спрат, заяви министърът на външните работи 
Светлан Стоев. 
На видеоконференция на външните министри от Евросъюза снощи българският първи дипломат е подчертал, че 
"насилието може да доведе до радикализация сред младите хора в региона и до влошаване на ситуацията за години 
напред". 
26 от 27-те министри приеха декларация за незабавно спиране на огъня, след като и вчера Хамас продължи ракетния 
обстрел, а Израел - бомбардировките над ивицата Газа. Единствен унгарският външен министър Петер Сиярто порица 
колегите си за "едностранчивост" по отношение на Израел. 
Министрите на външните работи на ЕС са подкрепили текст, в който определят като приоритет за Близкия Изток 
незабавното спиране на всякакво насилие и прекратяването на огъня. Несъгласие с цялостния текст е изразила само 
Унгария. 
"Текстът е неофициален, но се учудвам, че има несъгласни с него", каза върховният представител по външната политика и 
сигурността Жозеп Борел след края на видеоконференцията на министрите. Той уточни, че същата страна членка наскоро 
е блокирала постигането на обща европейска позиция в Съвета за сигурност на ООН. Пред "Хоризонт" запознати поясниха, 
че това се е случило в неделя и става дума пак за насилието в Близкия Изток. 
Борел подчерта, че целта на ЕС е да се защити цивилното население и да се осигури хуманитарен достъп до ивицата 
Газа.  Той определи като неприемлив високия брой на жертвите и ранените през последните дни, в това число - жени и 
деца: 
"Осъждаме ракетните атаки на "Хамас" и други терористични групировки на територията на Израел. Напълно подкрепяме 
правото на Израел на самоотбрана, но също така смятаме и заявихме, че това трябва да се направи съразмерно и при 
зачитане на международното хуманитарно право", каза Борел и съобщи, че е обсъждал с испанската министърка на 
външните работи Аранча Гонсалес наплива на мигранти на испанска територия. 
Както се разбра, в испанския анклав Сеута, разположен на територията на Мароко, само за 1 ден с плуване са пристигнали 
над 6 хиляди души, много от които непълнолетни. От тях е загинал поне един човек. Борел определи този брой като 
"безпрецедентен". 
 
√ Отпускат 1.3 милиарда евро на България за преход към зелена икономика  
Фондът за справедлив преход на ЕС е във фокуса на предстоящите пленарни заседания на европарламента през тази 
седмица. Той е основен инструмент за подкрепа на регионите в техния неутрален по отношение на климата преход до 
2050 година. Предвидени са 17.5 млрд. евро за подпомагане на страните-членки за преход към зелена икономика и 
ограничаване на употребата на въглища. 
България е на 5-то място от всички страни в евросъюза по дял на усвояване на средствата с 1.3 млрд. евро. Това каза на 
брифинг вчера, евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков. 

https://bnr.bg/post/101469107/dve-eko-shemi-podkrepat-bioproizvodstvoto-u-nas


9 

 

"В момента, страната ни е зависима от производството на електроенергия, която идва от въглищните региони. Това е една 
от причините трите плана, които са разработени в рамките на Фонда за справедлив преход, да обхващат районите на 
Перник, Стара Загора и Кюстендил. Чрез средствата, които ще бъдат отпуснати се цели намаляването на вредните емисии 
и преминаването към екологични чисти производства на електроенергия, както и преквалификацията на работници. Това 
е крачка напред към постигането на по-чиста околна среда", поясни Новаков. 
Евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова каза, че освен Стара Загора, 
Перник и Кюстендил се обсъжда включването в плана за инвестиции и районите Варна и Сливен. Тя акцентира върху 
необходимостта от справедливо разпределение на средствата. 
"Успяхме да постигнем компромис в преговорите по този пакет за да могат средствата да се използват и за инвестиции в 
мощности, които използват природен газ", каза Пенкова. 
Според Андрей Новаков, преходът с използването на природния газ е необходим, тъй като 50% от електричеството се 
генерира от въглища и е технически невъзможно в рамките на няколко месеца да се затворят всички централи и да се 
премине на възобновяемите източници на енергия. Средствата по Фонда за плавен преход са предназначени както за 
държавните, така и за частните предприятия, каза още евродепутата. 
Цветелина Пенкова допълни, че важно да се изгради стратегия за преквалификация на работниците. Според нея, бизнесът 
в България е доста подготвен за този преход. 
Пенкова не се нае с прогноза кога водородът ще се превърне в основен енергиен източник.  
"Водородът все още представлява много малка част от енергийния микс в Европа. 90% от производството е все още 
базирано на изкопаеми горива. Технологията на водорода продължава да се разработва и проучва. Не виждам как той 
може да се превърне в основен енергиен източник в следващите поне 7 години", коментира Цветелина Пенкова. 
Гласуването на законодателството за създаването на Фонда за плавен преход ще се състои на днешното пленарно 
заседание на европейския парламент. 
Чуйте подробностите в репортажа на Иван Барбов. 
 
√ Австрия премахна карантината за пристигащите от България  
От полунощ Австрия премахна карантината за пристигащите от България, които представят документ за ваксинация, 
отрицателен тест или сертификат за преболедуване на Covid-19. 
В случай че влизащите в Австрия не разполагат с един от трите документа, трябва в рамките на 24 часа да си направят PCR 
тест на място за собствена сметка. 
Деца до 10 г. няма да бъдат тествани. 
 
√ Още няма споразумение за европейския здравен сертификат  
Лидерите на ЕС не успяха снощи да постигнат окончателно споразумение по схемата за европейския здравен сертификат, 
предаде ДПА.  Според страните, които са ключови туристически дестинации в ЕС, сертификатът е жизненоважен за 
предстоящия летен туристически сезон. 
Преговарящите от Европарламента, Еврокомисията и правителствата на страните членки ще подновят преговорите утре, 
съобщиха от португалското председателство. 
Очаква се европейският здравен сертификат да облекчи пътуването в рамките на блока до края на юни, въпреки че 
пандемията продължава, а притесненията от вируса остават сериозни, отбелязва ДПА. 
Документът трябва да доказва, че човек е с негативен тест, наскоро е прекарал вируса или е ваксиниран. Това би трябвало 
и да е основата за премахването на изискванията за карантина, които в момента важат за повечето пътувания в ЕС. Все пак, 
остава на решението на всяка една от 27-те страни членки да реши какви предимства ще носи сертификатът в рамките на 
границите й. 
 
√ ЕК предлага унифициран корпоративен данъчен режим, подходящ за 21-ви век  
Във вторник Европейската комисия прие план за единен корпоративен данъчен режим, като заяви, че това ще допринесе 
за икономическия растеж и ще помогне за създаването на по-справедливо и по-устойчиво общество, съобщава Ройтерс. 
Вицепрезидентът на Европейската комисия Валдис Домбровскис посочи, че този ход ще "постави основите на 
корпоративна данъчна система в Европа, която е подходяща за 21-ви век". 
"Данъчното облагане трябва да бъде в крак с развиващите се икономики и приоритети. Нашите данъчни правила трябва 
да подкрепят приобщаващо възстановяване, да бъдат прозрачни и да затворят вратата за избягване плащането на данъци", 
каза той в специално изявление. 
Комисията предложи някои големи мултинационални компании, опериращи в ЕС, да публикуват своите ефективни 
данъчни ставки, за да се осигури по-голяма прозрачност, като също така предложи нови мерки за борба за избягване на 
данъци чрез неправомерното използване на т.нар. "кухи" компании. 
Планът има за цел да подпомогне икономическото възстановяване на ЕС след коронавирусната пандемията, като се 
обърне внимание на текущото корпоративно данъчно облагане, при което дълговото финансиране на компаниите е по-
благоприятно от капиталовото финансиране. 
Това ще насърчи компаниите да финансират дейността си чрез капиталови инвестиции, вместо да се обръщат към 
дълговите пазари. 
Европейската комисия също така предложи държавите членки на ЕС да позволят пренасяне на загуби за бизнеса поне от 
предходната фискална година. Това би било от полза за фирми, които са били печеливши в годините преди пандемията 
Covid-19, позволявайки им да компенсират своите загуби за 2020 и 2021 спрямо данъците, които са плащали преди 2020. 

https://bnr.bg/post/101469068/otpuskat-13-miliarda-evro-na-balgaria-za-prehod-kam-zelena-ikonomika
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√ ЕС пуска облигации за 14 млрд. евро за дофинансиране на програмата SURE  
Във вторник Европейският съюз емитира еврооблигации, чрез които да бъде завършена по-голямата част от 
финансирането на схемата за защита от безработица SURE. Това става в момент, когато доходността на държавните 
облигации достигна многомесечни върхове само ден по-рано. 
Във вторник ЕС ще набере капитал от пазара за 14,137 млрд. евро посредством емитирането на дълговия пазар на нови 8-
годишни и на 25-годишни социални облигации при интерес в размер на 92 млрд. евро, съобщава Ройтерс, визирайки 
меморандум на водещ мениджър на емисиите. 
С оставащи по-малко от 5 млрд. евро планирани емисии, днешните облигациите ще завършат по-голямата част от 
финансирането на схемата SURE и ще проправят пътя на ЕС да започне емитирането на еврооблигации, чрез които да 
финансира своя фонд за възстановяване в размер до 800 млрд. евро, като се очаква фондът да стартира през лятото. 
Това ще отбележи началото на много по-съдържателното емитиране на общ европейски дълг, като инвеститорите се 
надяват на създаването на безопасен актив в еврозоната. 
Антоан Буве, старши стратег в банката ING, каза, че основният извод от схемата SURE, е, че "търсенето от името ЕС е силно 
и пропорционално на размера на дълга, който трябва да се продаде". 
"Имаше хипер фактор, който донякъде изчезна, но това е разбираемо. Не забравяйте, че фондът за възстановяване също 
ще извършва търгове, така че все повече и повече емисиите на еврооблигации от името на ЕС ще наподобяват емитирането 
на дълг от държавна хазна". 
Предстоящите във вторник продажби на еврооблигации за финансиране на програмата SURE следват голямата 
разпродажба на държавни облигации в еврозоната в понеделник, водена от спекулации, че ЕЦБ може да забави своята 
"Пандемичната програма за извънредни покупки" (PEPP), както и с оглед на опасения за пътя на италианската 
икономическа реформа. 
Това доведе до нарастване в понеделник на доходността на италианските облигации до най-високи нива от повече от осем 
месеца насам, докато облигациите на държави като Франция, както и на  наднационални емитенти като ЕС, се представиха 
по-слабо от референтните германски книжа. Трябва да се има предвид, че доходността на облигациите се движи обратно 
на техните цени. 
Във вторник пазарите на облигации в еврозоната бяха по-спокойни, като доходността на 10-годишните немски книжа, 
които са еталон за региона на единната валута, се понижи с един базов пункт до -0,12%. 
Доходността на италианските 10-годишни книжа пък се понижава с два базисни пункта до 1,09%. 
Търсенето на облигациите на ЕС беше подобно на последното емитиране на книжа за схемата SURE, въпреки нарастването 
на доходността на облигациите от еврозоната през последните седмици. 
Осемгодишната облигация ще има доходност от около 0,01%, а 25-годишната с доходност около 0,74%, според 
изчисленията на Ройтерс въз основа на меморандума на водещия мениджър на емисиите. 
ЕС обаче трябва да плати по-висока премия за новата емисия в допълнение към вече съществуващите облигации в 
сравнение с това, което обикновено се плащаше след започналото през миналия октомври емитиране на книжата за 
схемата SURE, смята стратегът на Commerzbank Майкъл Лайстър. 
 
√ Свиване на европейската икономика в началото на 2021 г. заради Covid локдауна  
Икономиката на еврозоната и на целия ЕС се сви през първите три месеца на 2021 г. с оглед на въведените по това време 
нови строги противоепидемични мерки и локдауни в голяма част от Европа. 
Брутният вътрешен продукт на еврозоната се понижи през първото тримесечие на годината с 0,6% спрямо последните три 
месеца на 2020 г., когато се сви с 0,7%, потвърждавайки експресната оценка на Евростат, направена в края на април. 
В рамките на целия Европейски съюз брутният вътрешен продукт през периода януари - март 2021 г. се понижи с 0,4% 
спрямо последното тримесечие на 2020 г., когато отбеляза спад с 0,5%. 
Данните потвърждават, че Европа се оказа в техническа рецесия (понижение на БВП за две поредни тримесечия), като това 
е втората техническа рецесия на стария континент от началото на коронавирусната пандемия след икономическия спад 
през първите две тримесечия на 2020 г. 
Спрямо първите три месеца на 2020 г. БВП на 19-те членки на единния валутен блок се понижи в началото на тази година 
с 1,8% след спад с 4,9% през четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП на целия ЕС пък се понижи през последното тримесечие 
с 1,7% след спад с 4,6% през четвъртото тримесечие на 2020 г. 
С повишение на БВП на тримесечна база с 2,5% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо последните три месеца на 
миналата година, България е една от 11-те страни членки, отбелязали икономически растеж в началото на годината и по 
темпове на растеж е изпреварена единствено от Румъния, където БВП се повиши с 2,8 на сто, показват данните на Евростат. 
В същото време седем страни членки на ЕС отбелязаха по-голяма спад на БВП на годишна база спрямо понижението в 
България с 1,8 на сто. 
Според Евростат трудовата заетост през първото тримесечие се понижи в ЕС и в частност в еврозоната с по 0,3% спрямо 
предходното тримесечие. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. трудовата заетост в еврозоната се сви през периода 
януари - март 2021 г. с 2,1% и с 1,8% в рамките на ЕС. 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101469182
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Дума 
 
√ Президентът: Увеличава се интересът към инициативата "Три морета"  
Благодарение на обединените усилия на 12-те държави между Черно, Адриатическо и Балтийско море инициативата "Три 
морета" създава възможност за икономически растеж, свързване на страните, социално и икономическо сближаване. С 
политическо лидерство и съвместните действия на бизнеса и неправителствения сектор можем да подобрим стандарта на 
живот на хората в региона. Това заяви президентът Румен Радев, който откри международна конференция, посветена на 
възможностите за финансиране от Инвестиционния фонд на инициативата "Три морета". 
Държавният глава заяви, че засилването на инвестиционния фонд към "Три морета" и привличането на инвестиционен 
съветник към него ("Амбър Инфрастръкчър") отбелязва преминаването на инициативата от политическо говорене към 
реални действия. Бизнесът е ключов участник, отбеляза Румен Радев и допълни, че расте интересът към инициативата от 
различни държави от цял свят, което се основава на големия потенциал на региона ни. 
България гледа отвъд географските и времеви граници в региона, за да намерим интелигентното развитие на проектите в 
инициативата, заяви президентът Радев. 
Три приоритетни проекта, предлагани от различни български правителства, разглежда Инвестиционният фонд по 
инициативата "Три морета", каза Джо Филипс, директор "инвестиции" на фонда и представител на "Амбър 
Инфрастръкчър". Той обаче не даде подробности за тях и за общия им размер, както и в коя област са. Каза само, че има и 
два за транспорт, които обаче не са приоритетни и са в размер на няколко стотици милиона. 
 
√ Премиерът сменя шефовете на ДАНС и разузнаването  
Служебният премиер Стефан Янев смята да освободи шефовете на специалните служби. Най-вероятно това ще се случи 
още днес или утре, съобщи вътрешният министър Бойко Рашков. Още преди ден той разкри, че спецслужбите са без 
началници поне до септември, защото всички са излезли в неплатен отпуск малко преди служебният кабинет да встъпи в 
длъжност. 
Отпуските им ще бъдат прекратени веднага, каза Рашков, цитиран от БНР. По думите му държавата няма как да работи с 
тези хора. 
"ДАНС, която аз дълго време наричах агенцията за държавна сигурност, извършваше престъпления във връзка с 
използването и прилагането на специални разузнавателни средства. Тези престъпления бяха толерирани от главния 
прокурор. Как ще искам, на какво основание да работя с такива хора“, емоционално заяви Рашков. 
Онези, които трябва да противодействат на престъпността, извършват престъпления и това са доказани факти. Те останаха 
ненаказани благодарение на главния прокурор, който сега са го скрили с КПКОНПИ, а другият продължава тази политика, 
каза още вътрешният министър. 
Той коментира излезлите в отпуск служители на службите, които по всяка вероятност ще бъдат освободени: „Ръководители 
от висок ранг на служби, които по Конституция са призвани да осигуряват националната сигурност, сменя се правителство, 
на което трябва да служат, и тях ги няма“. 
“Излязоха в отпуск по време на жътва - когато трябва да подготвяме избори и да дадем увереност на гражданите, че няма 
да има измами. И тук видях спекулации - не всички са в неплатен отпуск, някои се явиха, когато бяха поканени. Могат да 
бъдат върнати на работа и да бъдат освободени. Смятам, че това трябва да стане. Не може ръководителите на службите 
да са в неизвестност. Днес или утре ще са поканени отново и ще видим как ще се действа, ако не се явят", посочи Рашков 
и подчерта, че не би могъл да работи с тях. 
От справка вчера стана известно, че в дълъг отпуск до септември са председателите на Държавна агенция "Национална 
сигурност" и Държавна агенция "Разузнаване". 
В платен и кратък отпуск и е председателят на Държавната агенция "Технически операции" Цветан Китов. Единствено той 
се е отзовал на поканата в Министерския съвет, каза Рашков. 
 
√ Стефан Янев привиква отпускарите в службите  
Служебният премиер Стефан Янев е поканил на среща ръководителите на службите за сигурност, стана ясно от интервю на 
вътрешния министър Бойко Рашков. Преди ден той обяви, че началниците масово са излезли в дълъг отпуск точно покрай 
встъпването в длъжност на служебния кабинет. "Ръководители от висок ранг на служби, които по Конституция са призвани 
да осигуряват националната сигурност. Сменя се правителство, на което трябва да служат. Излязоха в отпуск по време на 
жътва - когато трябва да подготвяме избори и да дадем увереност на гражданите, че няма да има измами", разгневи се 
служебният вицепремиер. 
В понеделник стана ясно, че председателят на Държавната агенция "Разузнаване" Атанас Атанасов е в неплатен отпуск от 
7 май 2021 г. до 5 септември 2021 г. включително, същото се отнася и за шефа на ДАНС Димитър Георгиев. Председателят 
на Държавната агенция "Технически операции" Цветан Китов е в платен отпуск за обучение от 5 до 21 май, но за сметка на 
колегите си се е отзовал на среща по искане на премиера Янев. "Не всички са в неплатен отпуск, някои се явиха, когато 
бяха поканени. Могат да бъдат върнати на работа и да бъдат освободени. Смятам, че това трябва да стане. Не може 
ръководителите на службите да са в неизвестност. Те са поканени отново и ще видим как ще се действа, ако не се явят", 
коментира Рашков. 
"ДАНС, която аз дълго време наричах Агенцията за държавна сигурност, извършваше престъпления във връзка с 
използването и прилагането на СРС. Тези престъпления бяха толерирани от главния прокурор. Как ще искам, на какво 
основание да работя с такива хора? Онези, които трябва да противодействат на престъпността, извършват престъпления и 
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това са доказани факти. Те останаха ненаказани благодарение на главния прокурор, който сега са го скрили с КПКОНПИ, а 
другият продължава тази политика", смята министърът. 
Рашков успя да настрои медиите срещу себе си с непремерено изказване срещу водещите на БТВ. Докато ги обвиняваше 
в непрофесионализъм и слушане на глас в слушалките, той си позволи да обяви, че би ги уволнил. Това доведе до остра 
позиция на БТВ и гилдията. 
 
√ Започват проверки и в правосъдното министерство  
Редица проверки и одити е наредил служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов. Той представи вчера екипа си 
и обяви първите решения и заповеди, които е издал. 
Възлагам на дирекция „Вътрешен одит” и на инспектората към министъра да извършат проверка на Агенцията по 
вписванията, включително на Търговския регистър, на дирекция „Българско гражданство”, на регистъра на особените 
залози и проверка на обществените поръчки и сключените договори през последните години, заяви Стоилов. Той бе 
категоричен, че ще прояви нетърпимост към лошите практики. По думите му от години най-проблемни са областите с 
предоставянето на гражданство, местата за задържания и вписвания. 
Новият министър има амбицията да работи активно с Висшия съдебен съвет. 
В екипа на Стоилов влизат двама заместници. Това са следователят в Националната следствена служба Мария Павлова, 
която и преди е участвала в служебно правителство и пловдивският адвокат Иван Демерджиев, ръководител на 
Адвокатската колегия в града под тепетата. Началник на кабинета на министъра е юристът Мариян Карагьозов, а медиен 
съветник журналистът Мария Папазова. 
Стоилов коментира още, че сред основните приоритети на ведомството е организацията на предстоящите избори. Но, по 
думите му, те не са най-тежката част от дейността на министерството, което отговаря само за организацията на вота в 
местата за задържане. Така, че не става въпрос за повече от 1500 лица, които ще имат право да гласуват. За нас е важно да 
подобрим електронното обслужване на гражданите, каза още Янаки Стоилов. 
По повод думите на бизнесмена Светослав Илчовски за издевателства над арестанти и затворници, министърът каза, че 
вече е наредена проверка в местата за дадържане. Ще изпратим и сигнал до главния прокурор, заяви Стоилов по повод 
оповестените твърдения на Илчовски в парламентарната комисия по ревизия в 45-ото Народно събрание. Проверката ще 
обхване периода от началото на 2017 г. до момента. 
Аз специално изчаках няколко дни, за да видя дали тези твърдения, които бяха дадени пред временната комисия в 
парламента ще получат някакво развитие и конкретизация, поне при нас не са постъпвали такива данни, каза още Стоилов. 
Ще изпратим също сигнал до главният прокурор, макар че там започнаха разпити, но тъй като ние нямаме разследващи 
функции, а определени лица се сочат, поне като зрители на този запис, така че чрез такива разпити биха могли да се 
установят и евентуалните извършители или тези, които са направили записа. Така че по линия на прокуратурата също този 
сигнал ще бъде оформен и изпратен още тези дни, обясни Стоилов. 
Сред задачите, които Янаки Стоилов изброи още са провеждане на срещи с представители на магистратурата, 
адвокатурата, Нотариалната камара, държавните и частни съдебни изпълнители, Съюза на синдиците, Съюза на юристите 
в България и други неправителствени организации за идентифициране и решаване на проблеми. Той посочи и 
организиране и провеждане на изпит за придобива на юридическа правоспособност от завършили юристи. Поради 
пандемичната имаше забавяне, което се надяваме при сегашните условия да бъде поне отчасти преодоляно, каза Стоилов. 
 
√ Започва проверка на Търговския регистър 
Янаки Стоилов разпореди ревизия в Агенцията по вписванията, регистъра на особените залози и затворите  
Обстойна ревизия на всички структури под шапката на правосъдното министерство е разпоредил служебният министър 
Янаки Стоилов. При представянето на екипа си той посочи, че започва проверка на Агенцията по вписванията, Търговския 
регистър и регистъра на особените залози. Ревизия ще има и на работата по издаване на българско гражданство. Предстои 
и преглед на дейността и резултатите на националния механизъм за борба с корупцията и съдебната реформа. 
Предвиден е одит на обществените поръчки на Министерството на правосъдието от последните години. Голяма част от тях 
са свързани с оптимизацията на затворите, но местата за лишаване от свобода ще бъдат проверени и заради твърденията 
на бизнесмена Светослав Илчовски за насилие. 
Ще бъдат ревизирани и обществените поръчки на Министерството на правосъдието за последните години. Като най-
проблемни области, за които отговаря министерството, Стоилов посочи предоставянето на гражданство, местата за 
лишаване от свобода и вписванията. Предстои и преглед на дейността и резултатите на националния механизъм за борба 
с корупцията и съдебната реформа. Очаквам проверките да приключат до края на месеца, заяви Стоилов. 
Правосъдният министър е очаквал конкретни данни за твърденията на бизнесмена Светослав Илчовски за издевателства 
над арестант. Тъй като в министерството такива не са постъпили, е наредена проверка в затворите и арестите, която 
обхваща периода от началото на 2017 г. досега. Министерството ще сезира по темата и главния прокурор Иван Гешев. "Ние 
нямаме разследващи функции, а определени лица се сочат като зрители на този запис и може чрез разпити да се установят 
евентуалните извършители", обясни Стоилов. На въпрос дали би инициирал дисциплинарно производство срещу главния 
прокурор, той отвърна, че е свободен да действа по закон и без пристрастия, когато има сериозни сигнали. Форматът, в 
който темата може да се обсъжда, е във Висшия съдебен съвет, подчерта юристът. 
Двама ще са заместниците на Янаки Стоилов. Мария Павлова е следовател в националното следствие и беше министър на 
правосъдието в служебния кабинет на Огнян Герджиков. Вторият заместник е Иван Демерджиев, адвокат и ръководител 
на Адвокатската колегия в Пловдив. Началник на кабинета ще е юристът Мариян Карагьозов, който завършва докторантура 
по балканистика в БАН и е бил кореспондент на БНР в Истанбул. 
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√ Кацаров промени заповедта за „зелените коридори“, ще важат за всички  
Здравният министър Стойчо Кацаров внесе  корекция в заповедта за „зелените коридори“ за ваксинация. 
Новият текст гласи, че „от понеделник до четвъртък на всяка седмица общопрактикуващите лекари и временните 
имунизационни пунктове ваксинират приоритетно лицата на възраст над 60 години и лицата с хронични заболявания“. 
Добавянето на думата „приоритетно“ всъщност означава, че и другите желаещи няма да бъдат връщани, ако има 
достатъчно ваксини. 
Промяна идва след критики и тревоги, изразени от някои медици и специалисти, че това може да доведе до забавяне в 
темпа на ваксинация. Бившият здравен министър Костадин Ангелов също критикува вчерашното решение и няколко пъти 
повтори, че в момента у нас има налични ваксини за всички желаещи. Вчера Ангелов изрази задоволство от промяната на 
заповедта. 
От новата заповед отпада и уточнението, че имунизацията от петък до неделя ще е "по реда на записването", което също 
създадаваше объркване - как ще се изпълняват записаните през електронната система часове. В новата заповед пък 
записаните часове изобщо не се споменават, което също поражда неяснота ще важат ли. 
 
√ Експортът и потреблението осигуриха 2,5% ръст на БВП 
Българската икономика нараства през първото тримесечие на 2021 г. с 2,5% спрямо последното тримесечие на 2020 г., 
когато се разшири с 2,2%, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо първото 
тримесечие на 2020 г., когато българската икономика все още не беше засегната от коронавирусната пандемия, БВП се 
свива с 1,8%, но след спад с 3,8% през периода октомври-декември 2020 г. Икономиката понесе най-сериозен удар от 
въведените строги карантинни мерки за ограничаване на първата вълна на пандемията през второто тримесечие на 
миналата година, когато БВП се сви с цели 10,1% на тримесечна и с 8,6% на годишна база - най-голям икономически спад 
в нашата страна от началото на 1997 година. Според НСИ за първото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт в 
номинално изражение възлиза на 26,4365 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 22,6651 млрд. 
лева. 
Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (84,8%), което в стойностно изражение възлиза на 22,3932 млрд. 
лева. Данните на НСИ показват, че основната причина за регистрирания икономически растеж през първото тримесечие 
спрямо последните три месеца на 2020 г. е увеличението на износа на стоки и услуги с 6,5% и на крайното потребление с 
1,6 на сто. Крайното потребление, което по принцип е ключов двигател за растежа на икономиката, се повишава през 
първите три месеца на настоящата година с 1,6% спрямо последното тримесечие на 2020 г., когато се сви с 1,2%. Спрямо 
година по-рано крайното потребление нараства през първото тримесечие с 2,6% след повишение с 0,9% през предходното 
тримесечие. Износът на стоки и услуги през първите три месеца на тази година нараства с 6,5% спрямо четвъртото 
тримесечие на 2020 г., когато нарасна с 11,2% и е в размер на 17,926 млрд. лева (67,8% от БВП), но продължава да бележи 
спад с 6,0% спрямо първото тримесечие на миналата година, но след спад с 11,2% през последните три месеца на 
предишната година. 
 
√ Съдът отмени глобата на КЗК срещу "Хиполенд"  
Веригата за детски играчки "Хиполенд" не е нарушила Закона за защита на конкуренцията със заблуждаваща реклама. 
Това е решението на Административния съд на София-област, където компанията обжалва глобата от близо 125 хил. лв., 
наложена от Комисията за защита на конкуренцията. Глобата бе наложена през ноември, като по информация на 
регулатора пoвoд зa oбpaзyвaнe нa пpoизвoдcтвoтo e пocтъпил в Koмиcиятa cигнaл oт пoтpeбитeл. В него ce cъдъpжaт 
твъpдeния зa нeдoбpocъвecтни тъpгoвcки практики с цел привличане на клиенти. Два месеца по-рано компанията стана 
обект на внезапна и масирана акция от НАП, Икономическата полиция, Агенция "Митници" и Главната дирекция "Надзор 
на пазара". Това се случи на фона на антиправителствените протести в страната, в които служителите и ръководството на 
дружеството участваха активно. Сoбcтвeникът нa вepигaтa Mapиaн Koлeв oбвини пoлициятa и вътpeшния миниcтъp в 
нacилиe cpeщy 20-гoдишния мy cин по време на демонстрациите. 
Според регулатора интернет кампании за промоция на LEGO продукти на дружеството са причина за установеното 
нарушение. Cпopeд KЗK oт "Xипoлeнд" ca cъздaли зaблyждeниe cpeд пoтpeбитeлитe, чe  ако продуктите са изчepпaни 
oнлaйн, тo те щe мoгaт дa ce нaмepят във физичecкия мaгaзин. В аргументите на комисията се посочва, че липсва каквото 
и да било указание, че става въпрос за ограничени количества на промотираните артикули. Според съда обаче КЗК е 
приложила неправилно закона и не е преценила доказателствата. От решението му става ясно, че рекламното послание 
на "Хиполенд" не покрива характеристиките на заблуждаваща реклама. Освен това съдебният състав обяснява, че подобни 
кампании и промоции предполагат ограниченост на количествата и именно това е логичното разбиране на всеки 
потребител. 
 
√ Токът на борсата - най-скъп от пет месеца  
Базовата цена на тока на борсата удари 86,91 евро за мегаватчас. Тя е най-високата от 1 януари 2021 г. на платформата 
"Ден напред" на Българската независима енергийна борса. Става въпрос за изтъргувани в неделя 60 155 мегаватчаса с ден 
на доставка 17 май.  
Сравнението с останалите борси показва, че у нас електроенергията в този ден е и най-скъпата в цяла Европа, въпреки че 
във всички страни има увеличение на цените. 
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Срещу нашите 86,91 евро в Гърция мегаватчас струва 63 евро и това е най-ниската цена в Европа в този ден. В Сърбия е 
68,58 евро, в Румъния - 69,01, в Унгария - 72,45 евро. Обикновено българските цени се сравняват с тези в Румъния и Унгария 
и в повечето случаи са близки. След Гърция най-евтино, в диапазона между 60 и 70 евро, е в Швейцария, Италия, Сърбия, 
Франция. 
Появиха се и твърдения, че токът е поскъпнал заради изнесени големи количества към Гърция след обединението на 
нашата борса с европейските пазари през Гърция. Справка за междусистемните обмени обаче не показва увеличение на 
количествата в сравнение с преди месец. Поради това най-вероятната причина за високата цена на тока на свободния 
пазар у нас е големият дял на централи със скъпо производство като въглищни и соларни след спрения за годишен планов 
ремонт V блок на АЕЦ "Козлодуй".  
 
√ Заев с призив към Радев да реши кризата между Скопие и София  
Премиерът на  Северна Македония Зоран Заев отправи личен призив към българския президент Румен Радев и го призова 
бързо да намери решение на кризата между София и Скопие. Въпреки че досега новото служебно правителство и 
държавният глава не са дали знаци, че е възможно да преразгледат позицията на София за членството на Скопие в ЕС. 
"Вярвам, че ще се намери решение на отворените въпроси с България. София трябва да даде шанс на Скопие да продължи 
процеса на присъединяване към Европейския съюз", каза премиерът Зоран Заев, обръщайки се към Радев. 
Той добави, че очаква да се проведе бързо междуправителствена конференция, която да анализира изпълнението на 
подписания през 2017 година договор за добросъседство между двете страни. 
"Нека продължим да изграждаме приятелство, важно е каква история пишем сега, нашите млади хора искат да отворят 
вратите и възможностите за сътрудничество, а не да остават в миналото", отбеляза Зоран Заев, цитиран от „Фокус“. 
Македонският премиер казва още: "Идентичността и езикът не подлежат на договаряне. Това, което нашите хора трябва 
да знаят, е, че Европа има дълг към нас. Ние изпълнихме всичко. Северна Македония е държава, която чака най-дълго от 
всички, които искат да продължат европейския път. От всички държави, които някога са били кандидати, сега са членове 
или все още са кандидати, ние чакаме най-дълго, 16 години". 
Според него без РСМ разширяването на ЕС е заплашено, въпреки че Брюксел го обяви за своя стратегическа цел. 
Заев очаква президентите на България и Република Северна Македония Румен Радев и Стево Пендаровски и ръководените 
от тях делегации на двете държави да отдадат заедно почит пред делото на светите братя Кирил и Методий в Рим, но едва 
ли ще се стигне до пробив в отношенията. 
Двете делегации ще пътуват заедно до Италианската република и на 27 май президентите Румен Радев и Стево 
Пендаровски ще положат цветя в базиликата "Санта Мария Маджоре", където през IX век папа Адриан II благославя 
азбуката и написаните на нея книги, създадени от светите братя Кирил и Методий. 
Общото почитане идва в момент на силно влошени отношения между двете държави, след като София миналата година 
блокира пътя на Скопие към Европейския съюз. 
 
√ Москва даде обяснения за неприятелския списък  
Разширяването на списъка с недружелюбни държави е възможно, но Москва не иска този списък да стане неограничен. 
Това заяви руският зам-външен министър Сергей Рябков в интервю за РБК, публикувано във вторник.  
"Списъкът на недружелюбните държави може да се разшири, въпреки че не бихме искали този списък на държавите да 
стане неограничен. Досега най-разюздана, да я наречем така, позиция в конфронтацията срещу нас заеха Вашингтон и 
Прага. Това е, което виждаме като правителствени разпореждания, това е отражение на действителното състояние на 
нещата. Тук няма елемент на реторика", изтъкна той. 
Миналата седмица руското правителство одобри списък с неприятелските държави, в който бяха включени само САЩ и 
Чехия. Прага ще може да наема в посолството си в Русия не повече от 19 служители, които са граждани на Русия и на трети 
държави, а САЩ нито един. Около седмица по-рано руски медии, позовавайки се на Кремъл, съобщиха, че списъка 
включвал още Великобритания, Полша, Украйна, Литва, Латвия, Естония  и България.   
Междувременно Сергей Рябков посочи, че Русия възприема Швейцария като една от държавите, където може да се 
проведе срещата Путин-Байдън.  
 
√ Ракетната война  
Библейският израелско-палестински конфликт остава "вечен" и неразрешим, въпреки геополитическите промени в света 
от последните 30 години. Парадоксът в този конфликт е, че враждуващите страни са и прави, и грешници. Може би затова 
е виновна географията, защото на миниатюрна площ трябваше да се вместят народи с хилядолетна история, че и с различен 
ценностен чип. В исторически план палестинците дълго време бяха прави да воюват, защото не им бе позволявано да имат 
своя държава съгласно решение на ООН от 1948 г. А сега уж имат своя държава, но не върху единна територия, а 
разхвърляна из два анклава.  
Дълго време Израел бе грешникът, защото се съпротивляваше на създаването на нормално функционираща палестинска 
държава и анексираше територии на палестинците. Но пък Израел бе обкръжен от вражески арабски държави, 
подкрепящи палестинците, и му трябваше териториална дълбочина, за да се защитава в случай на нападение.  
Студената война бе сложила отпечатък върху близкоизточния конфликт, но тя отмина, а той остана. Сега неговата искра 
тръгна от решение на израелски съд да изсели осем палестински семейства в Ерусалим от земя, която принадлежала на 
евреи отпреди създаването на израелската държава. 
Явно смятаната за радикална групировка ХАМАС, която управлява сектора Газа, е решила, че това е посегателство върху 
палестинската кауза и по същество даде залпа на ракетната война срещу Израел. Ясно е също, че решението за нея е взето 



15 

 

само на ниво емоции, без дългосрочно мислене. На практика ХАМАС извърши агресия срещу Израел, колкото й праведна 
да е палестинската кауза. Изглежда, че идеята на движението е била да покаже на света, че има ракетни сили, които могат 
да накажат Израел. Но, първо, стана ясно, че немалка част от тези ракети са от типа "направи си сам", защото са падали в 
самия сектор Газа. Второ, щетите за Израел са минимални, макар той да даде десет загинали. И, трето, ХАМАС провокира 
такъв безмилостен израелски отговор, че рискува да остане без военна инфраструктура, която е създавал в последните 
години. Плюс невинните цивилни жертви. Нищо чудно сред палестинците да се чуят гласове след време, че ракетната 
война е била грешка. 
Не е безгрешен обаче и Израел. Да, той има право да се защитава, но цивилните палестински жертви му носят тежки 
имиджови щети. И най-важното - трябваше ли израелската Темида да взема решение, което да провокира цяла война? 
Всъщност, това не е ли онзи правен прецедент, когато съдиите трябва да мислят за последиците извън рамките на правото? 
 
√ Южнокитайско море се превръща в регион на конфронтация 
Във "втория Персийки залив" се кръстосват интересите не само на регионални, но и на глобални сили  
Граничните спорове винаги са били източник на войни и конфликти, а също така са едни от най-често срещаните, сложни 
и трудни за разрешаване проблеми между страните в света. Териториалните спорове в Южнокитайско море остават един 
от сериозните локални и международни проблеми в региона на Югоизточна Азия.  
През месец март и април ситуацията в Южнокитайско море отново се изостри. Поводът за подновяване на напрежението 
бе забелязаното присъствие на над 200 китайски плавателни съда в близост до рифа Уитсун, който се счита за част от 
изключителната икономическа зона на Филипините, според определението, съдържащо се в Конвенцията на ООН по 
морско право. По този повод Виетнам също отправи предупреждение към Китай да уважава суверенитета на другите 
държави. След поредица от размяна на гневни изявления в началото на месец май Манила призова филипинските рибари 
да игнорират китайската забрана за риболов и да продължат с риболовната си дейност в териториалните води на страната. 
Мораториумът върху риболова, наложен от Китай през 1999 г., действа от 1 май до 16 август и обхваща водите на север до 
12 градуса северна ширина. Според информация на агенция Синхуа, в периода на забрана за риболов в провинция Хайнан 
се извършват проверки за безопасност на риболовните съоръжения и почистване на незаконни риболовни кораби. 
Забраната за риболова през тези 3 месеца се възприема от Китай като част от усилията на страната за насърчаване на 
устойчивото развитие на морския риболов и подобряване на морската екология. 
След продължителен период на хладни отношения през 2016 г. филипинският президент Родриго Дутерте положи 
началото на ново приятелство с Китай, оставяйки настрана спора за суверенитета над островите в Южнокитайско море. Но 
присъствието на китайски кораби и военизирани плавателни съдове в района продължава да бъде настойчиво. В тази 
връзка публичното мнение за Дутерте се влоши значително, заради меката позиция, която филипинският президент заема 
спрямо Китай. Филипинците призовават за твърда позиция спрямо китайските действия в зоната на оспорваните води. 
Филипините подплатяват своите претенции и права още с решението на Международния трибунал в Хага от 2016 година. 
Делото бе заведено по иск на Филипините, които оспорват използването на над 80% от водите на Южнокитайско море 
еднолично от Китай. Обект на спора са островите Спратли и плитчината Скарбъро, които Филипините смятат за част от 
изключителната си икономическа зона. Арбитражният съд в Хага отхвърли претенциите на Китай за икономически права в 
голяма част от Южнокитайско море. Според решението Китай няма правно основание да претендира за исторически права 
върху ресурси в морските зони, попадащи под линията на 9-те пунктира. Китай незабавно отказа да признае решението на 
трибунала в Хага като неоснователно и наблегна отново на своите древни и исторически права върху морето.  
Действията на Китай спрямо "разделението" на Южнокитайско море предизвикват по-скоро песимистична нагласа сред 
съседните нему държави и по-скоро отдалечава гиганта от следваната политика на регионално приятелство и 
партньорство. Държавите от региона продължават да гледат с недоверие към Китай и да определят действията му в 
Южнокитайско море като агресивни и неправомерни. Тенденцията към затопляне на отношенията с Филипините 
изглежда, че отново ще премине към захлаждане, въпреки че Дутерте многократно изтъква благодарността на Филипините 
за икономическата подкрепа на Китай и за снабдяването на страната с ваксини. От друга страна обаче твърдоглавата 
политика на Китай по отношения на Южнокитайско море по-скоро ще подтикне Филипините да изградят още по-тесни и 
силни връзки с традиционния си съюзник САЩ. 
Значението на Южнокитайско море 
Южнокитайско море е важен морски транспортен коридор и е свързващо звено между Тихия океан и Индийския океан. 
Освен това Южнокитайско море е богато на петролни и газови ресурси и е известно като "втория Персийски залив". 
Изобилства също и с рибни ресурси. Следователно островите на Южнокитайско море имат много важно значение както в 
икономически план, така и от гледна точка на националната сигурност и отбрана на всички заинтересовани страни и ще 
играят важна роля за насърчаване на бъдещата модернизация на този регион.  
През 70-те години на XX век по дъното на Южнокитайско море бяха открити големи количества нефт и газ и огромното му 
икономическо, политическо и военно значение започна да нараства не само в регионален, но и в световен мащаб, което 
от своя страна засили интензитета на конфликтност в региона. 
Споровете в Южнокитайско море се отнасят основно до островните групи, които условно могат да се разделят по следния 
начин: повече от 250 атола (нисък коралов остров, състоящ се от коралов риф, заобикалящ централна низина), острови, 
плитчини и рифове. Те са обособени в няколко групи, между които са Параселските острови (известни в Китай под името 
Сиша), Донгша, Джонгша, Хуанян (намиращ се на 200 км западно от Филипините) и Спратли (известни още под името 
Нанша). С изключение на няколко по-големи островни образувания повечето от тях се намират под морското равнище при 
прилив, а други са изцяло потопени.  
Страните по спора 
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Въвлечените в спора за разпределението на водите и островите страни са Китай, Тайван, Виетнам, Филипините, Малайзия, 
Индонезия и Бруней. Други заинтересовани страни по спора са САЩ, Япония, Индия. Сред тях най-остри са споровете 
между Китай и Филипините и Китай и Виетнам. Неразбирателството се отразява главно в два аспекта: суверенитета над 
островите и рифовете и разграничаването на изключителната икономическа зона и континенталния шелф. 
Разграничаването на изключителната икономическа зона и континенталния шелф до голяма степен зависи от суверенитета 
над островите и рифовете. 
След края на Студената война САЩ, Япония и Индия засилват присъствието и интереса си към региона и имат значително 
участие в спора за Южнокитайско море. Австралия като нова развиваща се сила в спора за Южнокитайско море не може 
да бъде игнорирана. Основните политически опити на тези големи сили извън региона да се намесят в конфликта в 
Южнокитайско море се изразяват в преследване на техните политически, икономически и военни интереси в Югоизточна 
Азия и ограничаване на значението и влиянието на Китай. Това до известна степен допринесе за възникването на правни 
въпроси в спора за Южнокитайско море. След края на Студената война САЩ коригира своята азиатско-тихоокеанска 
стратегия. Промените в политиката на Южнокитайско море са тясно свързани с адаптирането на американската стратегията 
за сигурност в Азиатско-тихоокеанския регион. 
Въпросът с Тайван винаги е бил един от основните фактори, задържащи уреждането на проблема с Южнокитайско море. 
Състоянието на отношенията между двете страни на Тайванския пролив пряко засягат перспективите за разрешаване на 
спорове в Южнокитайско море. Понастоящем тайванската администрация заема остров Иту Аба, най-големият остров на 
островите в Южнокитайско море. Разположен в сърцето на островите Спратли, той може да бъде използван като 
риболовна база за предоставяне на навигационни услуги за преминаващи кораби, както и като база и релейна станция за 
военни кораби във военно време. 
Между Китай и страните от АСЕАН са  сключени две споразумения относно уреждането на спора за Южнокитайско море: 
Декларация за поведението на страните в Южнокитайско море и Договор за приятелство и сътрудничество в Югоизточна 
Азия. Декларацията за поведението на страните в Южнокитайско море по същество е политическо обещание, а не 
международен договор, и не е правно обвързваща по силата на международното договорно право.  
Правен аспект 
Съгласно Конвенцията на ООН за морско право съответният остров може да има свое териториално море, прилежаща 
зона, изключителна икономическа зона и континентален шелф. Тоест, предпоставката за придобиване на изключителна 
икономическа зона е суверенитетът над острова. Конвенцията сама по себе си установява морски правила и изгражда нов 
морски ред, но не съдържа ясни разпоредби относно историческите факти за морската юрисдикция, "исторически права" 
и "исторически води". Китай също е страна по Конвенцията за морско право, но по отношение на Южнокитайско море не 
спазва и не признава нейните положения, тъй като претенциите на Китай имат своите логични и исторически основания. 
Проблемът с Южнокитайско море пряко засяга териториалната сигурност на Китай, енергийната сигурност на региона и 
военната безопасност на съседните държави. В резултат на това мирно разрешаване на проблема с Южнокитайско море 
е жизненоважно. Необходимо е да се предприемат научни, навременни и разумни мерки, които да гарантират интересите 
на засегнатите страни и ресурсите на морето да бъдат разпределени достойно и справедливо. 
Позицията на Китай 
На този етап основната политика за решаване на проблема с Южнокитайско море е следваната от Китай политика на 
"избягване  на спорове и усилия за съвместно развитие". Тази стратегия обаче е само временна мярка за облекчаване на 
напрежението в Южнокитайско море и е стъпка към мирно разрешаване на спора, а не окончателно решение. Решаването 
на въпроса за Южнокитайско море чрез развитие на отношенията със страните от Югоизточна Азия бе същността на 
дипломатическата идеология на архитекта на китайските реформи Дън Сяопин. Тази идеология е много важна за мирно 
решаване на проблема с Южнокитайско море в бъдеще, поддържане на регионалната сигурност и стабилност и развитие 
на регионалната икономическа интеграция.  
Териториалните претенции на Китай в Южнокитайско море се основават главно на исторически основания и 
доказателства. В процеса на дългосрочно социално-културно и историческо развитие Китай обръща голямо внимание на 
опазването на историческите свидетелства и е натрупал редица исторически книги и карти за Южнокитайско море. Пекин 
твърди, че китайският народ е бил активен в Южнокитайско море повече от 2000 години. Китай за първи път открива, 
именува и развива островите на Южнокитайско море и прилежащите морски зони и за първи път непрекъснато, мирно и 
ефективно упражнява суверенитет и юрисдикция над островите на Южнокитайско море и прилежащите морски зони. Тези 
материали също доказват, че китайският народ продължава да развива и използва островите на Южнокитайско море и 
околните морски зони. Правителствата на китайската династия също така непрекъснато, мирно и ефективно налагат 
юрисдикция над островите в Южнокитайско море. Сред историческите източници могат да бъдат намерени и голям брой 
чуждестранни исторически материали, като например "Ръководството на Британското адмиралтейство за Китайско море", 
публикувано през 1868 г., "Азиатски авиолинии", издадено от Американското хидрографско бюро през 1925 г . и други. 
Опирането обаче на "исторически права" е опасна игра, особено що се отнася до територии и граници. Китайският елит 
дълго време работи за изграждане на позитивен имидж в международните отношения, за устойчива дипломация, 
доминирана от меката сила, за икономическо насърчаване и подкрепа на по-слабите държави, за един по-хармоничен 
свят. Ето защо действията на Поднебесната империя в Южнокитайско море са категоричен противовес на следваната до 
момента външна политика. Дали нарасналото самочувствие на глобална сила със сериозни икономически и военни 
потенциали ще промени приоритетите и поведението на Китай в световен план? Заключението от срещата на Г-7 в 
началото на май бе, че първо, Китай е заплаха номер 1 за позициите на САЩ и за тяхната сигурност и второ, Китай бе 
посочен като "хулиган" и "насилник" (bully). Следващите действия на Китай в региона на Южнокитайско море ще бъдат 
следени зорко и от тях в голяма степен ще зависи и бъдещето на отношенията със страните от региона на Югоизточна Азия. 



17 

 

Неуредените спорове ще бъдат със сигурност пречка за реализирането на плановете, включени в морския път на 
коприната.  
 
Forbes България 
 
√ А сега накъде?  
Няма да се занимавам с политическата ситуация, въпреки че всички погледи са насочени към нея. Фокусът са икономиката 
и здравните мерки в средносрочен план. С две думи, през есента и догодина отново ли ще бъдем изненадани от поредната 
вълна на вируса? Отново ли с извънредни и неочаквани мерки ще се въвеждат ограничения и ще се затварят бизнеси и 
дейности? 
Според едната гледна точка при всяка вълна на кризата трябва да се въвеждат тежки здравни ограничения, независимо от 
икономическата цена. Според другата гледна точка никакви ограничения не са приемливи, независимо от здравния риск. 
И двете гледни точки имат твърди поддръжници, но обществото като цяло се люшка между двете крайности според 
движението на епидемичната ситуация. 
Ако не излезем от този омагьосан кръг, можем да очакваме рестрикции поне всяка есен – зима. Положителното е, че 
икономиката като цяло по-малко се влияе от всяка следваща вълна и много сектори се възстановяват. Но секторът на 
услугите – не само ресторанти и туризъм – драматично е засегнат от всяко затваряне. 
За радост изборът между тежки рестрикции или пълни болници вече не е единствен. Наличието на ваксини дава 
възможност едновременно да се постигнат и двете цели – преодоляване на пандемията без нови рестрикции. Но при 
няколко условия: Първо, повече ваксини. Второ, бърз процес на ваксинация. Трето, повече желаещи да се ваксинират. 
Досега доставките на ваксини бяха ограничени, но в следващите месеци ще се ускорят драматично. В резултат всички 
ваксинационни центрове и лични лекари ще могат да получават толкова, колкото са им необходими без ограничения. 
Възможността за реален избор на ваксини ще повиши и търсенето, тъй като в момента иРНК ваксините са дефицитни и 
много хора отлагат ваксинацията и чакат да се получат точно такива ваксини. 
С получаването на милиони ваксини месечно ще се решат много от сегашните проблеми, но ще възникнат нови – 
включително организационни и логистични. Те трябва да се решават прагматично. Например някои искат ваксинацията да 
става само от личните лекари, други казват, че най-добре е да става през ваксинационни центрове – трети пък искат всичко 
да става с електронна система за регистрация, но други предпочитат зелени зони без записване. Би било много вредно 
този спор да се решава идеологически или политически, това със сигурност ще забави процеса. Прагматичният подход е 
всички варианти за ваксинация да съществуват паралелно и да се конкурират помежду си. По-ефективните и удобни 
варианти ще се радват на повече успех, но и останалите ще имат принос, особено като имаме предвид големите различия 
в покритието на лекари и лечебни заведения в различните региони. 
Има какво още да се направи и по отношение на избора. Както много българи искат само и единствено иРНК ваксина, така 
други българи предпочитат руска ваксина. Може да не сме съгласни или да не съвпада с нашите възгледи, но те си я искат. 
Така че известни доставки на тази ваксина могат да помогнат за повишаване на ваксинационното покритие (разбира се, 
само след одобрение от Европейската агенция по лекарствата). 
Повече активност е нужна и от здравните власти и медиите, но и от бизнеса. Особено бизнесите, които често биват 
затваряни, могат да са активни и да направят собствена кампания за ваксинация на своите служители и клиенти. Но има и 
други интересни примери по света като така наречения ваксинационен туризъм. Една възможност е да се предложи 
ваксинация на всеки турист, който посети България. Това е привлекателно, тъй като много страни, дори от нашия регион, 
все още нямат достъп до ваксини – особено иРНК ваксини. Нещо повече – след ваксинация се издава ваксинационен 
сертификат, с който ще може да се пътува без пречки в цяла Европа, което също е привлекателно. 
Гореописаното не е изчерпателен списък, а само няколко идеи за отваряне на дебата. Дебат, който трябва да излезе от 
дихотомията за и против затварянето и да се насочи към въпроса как да оставим пандемията зад гърба си. 
 
√ Природата на компаниите и пролетта на иновациите. Къде сгрешихме?  
Създаването на нови продукти и услуги е част от жизнения цикъл на всяка организация. Ако не се раждат нови идеи и не 
се лансират нови предложения, компанията изостава и, както често се случва, изчезва. По аналогия с природата, 
компаниите трябва да изградят свой кръговрат на посяване, покълване и покарване на идеите си. И като по часовник с 
идването на пролетта много бизнеси пуснаха нови предложения. Въпросът е дали тези едва покарали идеи ще се харесат 
на потребителя и ще пораснат в стабилни приходи? 
Няма по-лош сценарий за един екип, който е инвестирал неимоверни усилия в разработката на иновативната си идея и 
при все това резултатът е маркетплейс, в който не се търгува, мобилно приложение, което не се ползва и услуга, която не 
се търси. Тези истории не са измислени, те са истински брифове на клиенти, които се обръщат към нашата мрежа за помощ. 
Компания А е разработила маркетплейс – платформа за продаване и купуване на използвана техника директно от 
собствениците. След сериозни инвестиции в разработката на всички функционалности, платформата е пусната заедно с 
масирана рекламна кампания. Резултатът е незадоволителен. Потреблението е в пъти по-малко от прогнозното. 
Транзакциите са рядкост. 
Компания Б е създала иновативно обучително приложение. По техни думи “Приложението е смислено и геймифицира 
процеса на учене. Може да бъде свалено от всички онлайн магазини за приложения, но не се сваля. Дори потребителите, 
които го инсталират, се задържат само до първо ниво.”  
Компания В е лансирала нова услуга, насочена към собствениците на висок клас жилища, която им позволява да 
прехвърлят битови проблеми свързани с поддръжката на имота към персонален иконом. Концептуализирането и 
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разработването на услугата е средно скъпо, но след лансирането започва истинското оскъпяване. Първо се наема опитен 
търговски директор, след което търговски представители, сключват се редица договори с партньори, маркетингова 
агенция и задължителните инфлуенсъри. Резултатът по думите на основателите: “само наливаме пари в продажби и 
нищо.” 
В Лончлабс помагаме на компаниите да изградят иновативни екипи, среда за иновации и да лансират успешно нови 
продукти и услуги. Работим от идея до решение заедно с различни компании – международни корпорации, местни малки 
и средни предприятия и стартъпи. Трудността при компаниите от примерите по-горе е, че са следвали грешен дизайн 
процес, който е много трудно да изправим постфактум. 
Основната грешка е, че когато са разработвали продукта или услугата те са правили или маркетингово, или никакво 
проучване,  т.е.  в единия случай са търсили информация за пазара, а не за потребителя, а във втория са разработвали 
насляпо. При всички случаи потребителските тестове не са били в основата на дизайн процеса, а комуникацията е била 
изцяло изключена от него.  
Причините компаниите да попадат в тази грешка са различни. Понякога е липса на опит и подходящ партньор, който да 
съдейства с дизайн рисърч – провеждането и анализирането на качествени потребителски проучвания и тестове. Понякога 
целта е да се спести време и пари. Спестяването обаче, както се вижда и в трите истории, е илюзия.  
Провеждането на дизайн рисърч след лансиране на продукт и услуга е възможно, на принципа по-добре късно отколкото 
никога, и дори дава добри резултати, защото могат да се направят съвсем реалистични тестове с продукта или услугата и 
да се изведат конкретни идеи за подобрения. Такъв е случаят с компания Б – на този етап е много лесно да тестваме кои 
потребители са привлечени от обучителната игра и кои не са, защо (не) продължават напред и какво не им достига.   
Проблемът е, че ако тези подобрения са свързани с фундаментални промени, например в бекенда на платформата, 
интеграция на нова технология или редизайн на цялото потребителско преживяване, те се приемат много трудно. Име 
резистентност, когато едно нещо е направено да се пренаправи. Затова често се приемат само леките подобрения, като 
козметични промени по фронтенда, нови функционалности, които лесно могат да бъдат добавени или финни настройки в 
комуникационните послания. Поради това този тип дизайн рисърч се препоръчва за установени продукти и услуги, които 
имат работещ бизнес модел и просто трябва да се обновят, а не за изцяло нови предложения, които подлежат на 
множество итерации.  
За изцяло нови продукти и услуги е по-добре да се работи гъвкаво, като се правят радикално различни потребителски 
проучвания и тестове. Пример за такива са аналоговите симулации на интерфейс и сървис театрите, които приличат повече 
на участие в Борат 2, отколкото на бизнес тест, но са общоприети от компании като Google, Lufthansa и DHL при тестването 
на нови предложения. 
Вариантът възприет от компании А и В – инвестирането в мащабни рекламни кампании, наемането на “търговци, които да 
вдигнат продажбите”, маркетингови агенции, които “да измислят креативни кампании” също са скъпи и демотивиращи за 
екипа. Там често въобще не се търси промяна в дизайна на продукта или услугата. Вярва се, че маркетинг отделът, 
рекламата и търговците могат да продадат всичко. Истината обаче е, че когато комуникационните послания не се базират 
на прозрения от реални потребители, т.е. не са развивани и тествани паралелно с продукта и услугата, а се правят като 
притурка накрая на процеса, те не са ефективни. Комуникационният екип не може да компенсира пропуснати стъпки в 
дизайн процеса и не трябва да бъде първият по веригата, който създава потребителските персони и извежда стойността 
на предложението към тях.  
Поради тази причина в Амазон например използват собствен метод – Working Backwards, в който се започва с извеждане 
на комуникацията към потребителя преди да се концептуализира решението. Това осигурява не само, че от самото начало 
мислим за потребителите и стойността, която създаваме за тях, а че работим заедно с комуникационния екип – нещо, от 
което дизайнът на успешни продукти и услуги може само да спечели. Този подход е най-естественият тест дали дадена 
разработка си струва инвестицията.  
 
Мениджър 
 
√ Над 20 сигнала в прокуратурата за нарушения по време на предишната власт  
22 сигнала с твърдения за нарушения са получени в прокуратурата, като част от тях са писма от председателя на временната 
комисия за проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства държавни структури през 
последните 10 години Мая Манолова.  
От държавното обвинение информират, че след приключване на възложения анализ на постъпилите сигнали, те ще бъдат 
препратени към компетентните прокуратури - Върховна административна прокуратура, Софийска градска прокуратура, 
Специализирана прокуратура и други териториални структури. На случаен принцип сигналите ще бъдат разпределени на 
конкретен наблюдаващ прокурор, който следва да извърши конкретни действия съобразно закона и функционалната си 
компетентност.  
В сигналите се упоменават Международна газова връзка България-Сърбия, твърдения за проекта Турски поток, твърдения 
за нарушения в Българска банка за развитие и Фонда на фондовете, злоупотреби при изчисляването на компенсациите по 
мярка 60/40. Има също твърдения за корупционна схема в Министерство на отбраната, довела до нанасянето на щети в 
размер на над 29 млн. лв.  
В друга част от сигналите се твърди, че има незаконно усвояване на държавна земя за лични цели и незаконно усвоени 
европейски средства. Случаят касае двама министри на земеделието, кмет и председател на Общински съвет в Балчик и 
директор на ДФ "Земеделие". Намеква се за обвързаност с депутат, уточняват от държавното обвинение  

https://www.launchlabs.bg/
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В един от сигналите се твърди, че има съмнения за корупция, пране на пари, данъчни и финансови измами, като се 
поменава името на предишния премиер Бойко Борисов. Има и сигнал срещу Христо Иванов в качеството му на бивш 
министър на правосъдието, в който има твърдения за наличие на корупционна схема и нарушаване на Закона за 
обществените поръчки във връзка с осигуряване изхранването на настанените в местата за изпълнение на наказанията, 
допълват от прокуратурата  
Група сигнали има и за неправомерно сключени трудови договори със служители във военния завод "Терем", за корупция 
при провеждането на обществена поръчка за доставка на боеприпаси от дирекция на МВР, за нарушение при разходването 
на публични средства, вкл. и европейски при провеждането на обществени поръчки от Електроенергийния системен 
оператор.  
Двама депутати подали сигнал със съмнения за допуснати законови нарушения при сключване на "фиктивна сделка", 
касаеща т.нар. "подпорна стена" край местността Алепу.  
Прокуратурата публикува и справка за постъпилата информация: 

1. Сигнал от Д. Д., съдържащ твърдения за допуснати закононарушения при изготвянето на ОВОС за изграждането 
на „Международна газова връзка България – Сърбия“; 

2. Сигнал от сайта „Биволь“ относно твърдения за проекта Турски поток (Балкански поток); 
3. Сигнал от сайта „Биволь“ съдържащ твърдения за нарушения в Българска банка за развитие и Фонда на фондовете; 
4. Сигнал от Национално сдружение „Народно щастие“ относно злоупотреби при изчисляването на компенсациите 

по мярка 60/40, определена с постановления на Министерския съвет; 
5. Сигнал от гражданин срещу кмета на община Смядово И. П., съдържащ твърдения за конфликт на интереси; 
6. Сигнал от Н. Б. срещу отговорни длъжностни лица относно корупционна схема в Министерство на отбраната, 

довела до нанасянето на щети в размер на над 29 млн. лв.; 
7. Сигнал от адв. М. М. относно незаконосъобразно усвояване на държавна земя за лични цели и незаконно усвоени 

европейски средства. Сигналът е срещу двама министри на земеделието, храните и горите, кмет на Община 
Балчик, председател на Общински съвет Балчик и директор на ДФ „Земеделие“. Сочат се обвързаности между 
лицата Н. М. и Ж.М., бивш народен представител; 

8. Сигнал от С. Г. относно незаконно изсичане на защитна гора край гр. Варна; 
9. Сигнал от сдружение „БОЕЦ“ срещу Б. Б., бивш министър-председател във връзка със съмнения за корупция, пране 

на пари, данъчни и финансови измами на територията на страната и на Кралство Испания; 
10. Сигнал от в-к „Сега“ относно обществени поръчки с идентични условия за електробуси в Стара Загора и Бургас по 

Оперативна програма „Околна среда“ в размер на 42 млн. лв.; 
11. Сигнал от Н.Б. в качеството му на председател на сдружение „Антикорупционен фронт“ срещу Х.И., бивш министър 

на правосъдието, с твърдения за наличие на корупционна схема и нарушаване на Закона за обществените поръчки 
във връзка с осигуряване изхранването на настанените в местата за изпълнение на наказанията; 

12. Сигнал от Н.Б. с твърдения за неправомерно сключени трудови договори със служители във военния завод 
„Терем“; 

13. Сигнал от М.М. относно извършени закононарушения по проект с изпълнител ИА „Българска служба за 
акредитация“ на стойност 3,7 млн. лв., финансиран по европейската програма за иновации и 
конкурентоспособност; 

14. Сигнал от К.И. с твърдения за корупция при провеждането на обществена поръчка за доставка на боеприпаси от 
дирекция на МВР; 

15. Сигнал от К.Ч. относно „сериозни закононарушения“ при разходването на публични средства, вкл. и европейски 
при провеждането на обществени поръчки от Електроенергийния системен оператор; 

16. Сигнал от Д.Д. с твърдения за извършени престъпления и наличие на конфликт на интереси спрямо П.Ж., 
изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните; 

17. Сигнал от Б.Ч. съдържащ твърдения за нарушения при обществена поръчка за саниране на жилищни сгради в гр. 
Козлодуй. Посочени са множество дейности, за които се твърди, че не са изпълнени, но са разплатени, както и за 
завишени цени на строителни материали; 

18. Сигнал от Сдружение „Национална асоциация на фирмите охраняващи с технически средства“ срещу С.П., 
председател на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“, с изложени твърдения за конфликт на интереси 
и евентуално извършени престъпления; 

19. Сигнал от неправителствена организация „Граждани за Зелена Европа“ срещу Столичен електротранспорт ЕАД с 
твърдение за допуснатите закононарушения при провеждане на обществена поръчка за доставката на 30 броя 
бързозарядни електробуси. Средствата са осигурени по ОП „Околна среда“; 

20. Сигнал от С.Н. относно неправомерно изплатени суми за дейности във връзка с Националната програма за 
енергийна ефективност в Бургас, Хасково и Пловдив; 

21. Сигнал от Ж.Т. и Д.О., народни представители в 45-ото Народно събрание, в който същите изразяват съмнения за 
допуснати законови нарушения при сключване на „фиктивна сделка“, касаеща т.нар. „подпорна стена“ край 
местността Алепу; 

22. Сигнал от М.П., в който се съдържат твърдения за множество допуснати закононарушения в различни общини в 
страната при провеждане на обществени поръчки с предмет на доставка на електробуси. 
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√ Бойко Рашков запозна Херо Мустафа с приоритетите си  
Силовият вицепремиер и вътрешен министър Бойко Рашков се срещна с посланика на Съединените американски щати в 
София Н.Пр. Херо Мустафа, съобщиха от МВР. Това е поредна среща на американския посланик у нас с членове на 
служебния кабинет от назначаването му. Преди това тя разговаря с министрите на външните работи и на икономиката. 
Министър Рашков е запознал вчера посланик Мустафа със своите приоритети като заместник министър-председател по 
обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи. Той е подчертал, че вниманието ще бъде насочено към 
гарантиране провеждането на мирни и честни избори, както и към запазване на върховенството на закона. 
Направен е бил и преглед на състоянието на оперативното сътрудничество между правоприлагащите органи на двете 
страни като са отбелязани конкретни резултати от съвместната работа в изпълнение на сключените двустранни 
споразумения в областта на борбата с тежката престъпност и тероризма. Потвърдена е ангажираността за продължаване 
на информационния обмен и сътрудничеството във всички сфери на взаимодействие – борбата с организираната 
престъпност, трафика на наркотици, киберпрестъпността, производството и разпространението на фалшиви парични 
знаци, охраната на границата и борбата с международния тероризъм, борбата с корупцията.  
Американската страна ще продължи да подпомага укрепването на капацитета на българските правоохранителни органи, 
в това число - чрез предоставяне на обучения, оборудване и обмен на опит, е заявила посланик Мустафа по време на 
срещата. 
В края на разговорите страните са потвърдили важността на открития и прозрачен диалог. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на опасенията за инфлация и засилването на вълната от COVID-19 в Азия  
Цените на петрола се понижиха с над процент в ранната търговия в сряда на фона на подновените притеснения за 
търсенето, след като броя на новите случаи на заразени с коронавирус в Азия продължи да расте, предаде Ройтерс. На 
пазара се отразиха и страховете, че нарастващата инфлация може да накара Федералния резерв на САЩ да увеличи 
лихвените проценти, което може да ограничи икономическия растеж. 
Към 8:35 часа българско време цената на сорта брент се понижи с 0,64 долара, или 0,93%, до 68,07 за барел, след като 
вчера за кратко прескочи прага от 70 долара за барел. В крайна сметка обаче бечмаркът завърши сесията във вторник със 
спад от 1,1%. Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,64 долара, или 0,98%, до 64,85 долара за барел, след като 
вчера се раздели с 1,2% от стойността си. 
Скокът на цената на брента над 70 долара дойде на фона на оптимизма около отварянето на икономите в Европа и САЩ – 
някои от най-големите потребители на петрол в света. Малко по-късно обаче цената отново тръгна надолу на фона на 
страховете за търсенето в Азия, след като Индия, Тайван, Виетнам и Тайланд отчетоха ръст на заразените с COVID-19 и 
въведоха нови ограничителни мерки. 
Несигурността около инфлацията също накара инвеститорите да намалят покупките на рискови активи, сред които и 
петрола. 
Според старшия икономист на Westpac Джъстин Смирк Федералният резерв на САЩ може да повиши лихвените проценти, 
тъй като страховете от ръст на инфлацията се отразяват върху перспективите за растеж. 
„Фед е много сериозен по отношение на поддържането на ниски лихви, но пазарът спекулира за по-ранна промяна на 
политиката“, коментира той. 
Федералният резерв смята да запази ниските лихви поне до 2023 г., макар че пазарите на фючърси показват, че 
инвеститорите очакват централната банка да започне да вдига лихвените проценти от септември 2022 г. 
Вчера Американският петролен институт съобщи, че запасите от суров петрол на САЩ са нараснали с 620 хил. през 
седмицата до 14 май, докато тези на бензин и дестилати са паднали съответно с 2,8 млн. и 2,6 млн. барела. Очакванията 
на анализаторите бяха за ръст на запасите от петрол с 1,6 млн. барела, докато спадът при бензина и дестилатите бе по-
голям от прогнозираното. 
 
√ Оптимизъм на европейските борси  
Европейските акции се доближиха до рекордните си върхове в ранната търговия във вторник на фона на оптимизма около 
разхлабването на ограничителните мерки в редица страни, падащата безработица в Обединеното кралство и добрите 
корпоративни отчети, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,18 пункта, или 0,27%, до 443,47 пункта, оставайки малко под-
рекордното ниво, достигнато през миналата седмица. Немският показател DAX напредна с 35,26 пункта, или 0,23%, до 15 
431,88 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 8,79 пункта, или 0,14%, до 6 376,14 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 записа ръст от 22,86 пункта, или 0,33%, до 7 055,71 пункта, , след като нивото на безработица 
във Великобритания за периода януари-март падна до 4,8% спрямо 5,1% за предходното тримесечие. 
Инфлационните опасения, породени от, нарастването на цените на суровините, безпрецедентната подкрепа за фискалната 
и паричната политика, както и проблемите с веригите на доставки, породиха страхове, че централните банки може да 
отстъпят от програмите си за подкрепа, което породи волатилност на фондовите пазари през миналата седмица. 
„При инфлация в световен мащаб, цикличните акции обикновено се представят по-добре от акциите на растежа“, 
коментира стратегът от  UniCredit Кристиан Стокър. 
„Цикличните акции играят по-голяма роля в Европа и това е предимство за европейските акции“, добави той. 
На фона на предстоящото приключване на сезона на печалбите в Европа,  анализаторите очакват печалбата на компаниите 
STOXX 600 да скочи с 90,2% през първото тримесечие и 93,4% през второто, сочат данните на Refinitiv IBES. 
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Акциите на й-големият производител на слухови апарати в света Sonova Holding скочиха с цели 9,70%, след като базираната 
в Швейцария компания прогнозира силен растеж през тази година на фона на възстановяването на пазара и предлагането 
на нови продукти. 
Цената на книжата на Imperial Brands се повиши с 1,60%, след като компания за тютюневи изделия потвърди прогнозата си 
за годишна печалба. 
Загуби бяха регистрирани в телекомуникационния сектор, след като акциите на Vodafone поевтиняха с 6,35% на фона на 
спад от 1,2% на коригираната печалба за цялата година на британския мобилен оператор. 
Загуби на Уолстрийт 
Продължаващата слабост в технологичния сектор подложи американските борсови индекси под натиск, след като 
опасенията за инфлацията от миналата седмица предизвикаха спад на пазарите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 54,34 пункта, или 0,16%, до 34 327,79 пункта. Широкообхватният измерител 
Standard & Poor’s 500 отчете спад от 10,56 пункта, или 0,25%, до 4 163,29 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 50,93 пункта от стойността си, или 0,38%, завършвайки сесията на ниво от 13 379,05 пункта. 
Големите технологични компании започнаха седмицата със загуби. Акциите на Apple и Netflix поевтиняха с 0,93%  и 0,90%, 
а тези на Microsoft – с 1,20%. Цената на книжата на Tesla се понижи с 2,19%, след като хедж фонда Scion Asset Management 
на известният инвеститор Мйкъл Бъри разкри мащабен залог срещу компанията на Илон Мъск. Търговците наказаха 
технологичния сектор през последните седмици на фона на пренасочването на активи към цикличните акции. 
„Инвеститорите трябва да се подготвят за по-нататъшни изблици на нестабилност, водени от данните за инфлацията, както 
и други рискове, като например неуспехи в ограничаването на разпространението пандемията“, каза Марк Хефели от UBS. 
„Ние обаче не очакваме опасенията за инфлацията да сложат край на ралито на акциите, като прогнозираме, че то ще бъде 
водено от цикличните части на пазара на фона на глобалното икономическо отваряне“, добави той. 
Акциите на медийната група Discovery не последваха позитивното движение на пазара, след като AT&T обяви, че ще слее 
WarnerMedia, в която влиза HBO, с Discovery. Акциите на Discovery клас B повишиха стойността си с близо 14%, докато тези 
на AT&T отчетоха лек спад, след като по-рано достигнаха рекорден връх. 
Миналата седмица бе една от най-бърните за Уолстрийт от началото на годината, като в по средата й S&P 500 се бе 
разделил с 4% от стойността си на фона на страховете от ръст на инфлацията. Във втората част на седмицата индексът се 
възстанови и приключи седмицата със спад от 1,4%. Технологичният индекс Nasdaq се понижи с 2,3%, докато Dow изтри 
1,1% от стойността си. И трите бенчамарка регистрираха най-лошата си седмица от 26 февруари насам. 
Миналата седмица стана ясно, че индексът на потребителските цени е скочил 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. Протоколът от последното заседание на Фед ще бъде представен в 
сряда. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения във вторник, 
игнорирайки икономическите данни от Япония, пише Маркетоуч. 
По думите на пазарния стратег от IG в Сингапур Йеп Джън Рон, азиатските пазари търсят начин „да се възстановят от 
слабостта, предизвикана от новият скок в броя на заразените с короанвирус“. Макар че Азия се представя по-добре 
в  борбата с COVID-19 в сравнение със САЩ и части на Европа, притесненията около новата вълна на вируса продължават 
да се отразяват на пазарите. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 повиши с 582,01 пункта, или 2,09%, до 28 406,84 пункта. Този 
резултат дойде въпреки данните, че японската икономика се е свила 5,1% на годишна база през първото тримесечие на 
2021 г. – най-лошото представяне от Втората световна война насам. Анализаторите очакваха спад от 4,5%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 11,4 пункта, или 0,32%, до 3 529,01 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Compositе отчете ръст от 3,94 пункта, или 0,17%, до 2 324,27 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши с 399,72 пункта, или 1,42%, до 28 593,81 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 38,53 пункта, или 1,23%, до 3 173,05 пункта.   
В Австралия индексът ASX200 напредна с 42,4 пункта, или 0,6%, до 7 066 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
ръст от 0,28 пункта, или 0,05%, до 521,23 пункта. BGBX40 се повиши с 0,18 пункта, или 0,15%, до 117,44 пункта. BGTR30 
напредна с 0,24 пункта, или 0,04%, до 561,35 пункта. BGREIT се повиши с 0,14 пункта, или 0,09%, до 150,92 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2237 долара  
Курсът на еврото премина прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2237 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2222 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ От 20 май ЦИК започва регистрация на партии за участие в изборите  
От утре, 20 май, Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за 
участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли. 
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Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз 
Александър І" № 1, официален вход. 
Крайният срок за подаване на заявлението за регистрация в ЦИК е до 17.00 часа на 26 май. 
 
√ ЕК отпуска 173,6 млн. евро на България за справяне с коронавируса  
Европейската комисия одобри общо 367,4 млн. евро за България, Естония и Германия в рамките на REACT-EU, в подкрепа 
на устойчивостта на пазара на труда, работните места, МСП и семействата с ниски доходи, както и за създаване на 
съобразени с бъдещето основи за екологичния и цифровия преход и за устойчиво социално-икономическо 
възстановяване. 
В България към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд 
(ЕСФ), са добавени 173,6 млн. евро. 50 000 служители получиха подкрепа, за да запазят заетостта си при временни 
ограничения на своите дейности, причинени от пандемията от коронавирус. 17 250 медицински и немедицински 
служители, работещи на първа линия по време на пандемията от коронавирус, получиха допълнително възнаграждение 
към своите заплати. 53 000 нуждаещи се ще получат подкрепа, включително възрастни хора и хора с увреждания, които 
ще получават здравни и социални услуги у дома. 
Като част от NextGenerationEU, REACT-EU предоставя допълнително финансиране в размер на 47,5 милиарда евро (50,5 
милиарда евро по текущи цени) за програмите по политиката на сближаване през 2021 г. и 2022 г. 
 
√ Отпадат редица ковид ограничения  
Забраната за провеждане на присъствено обучение във висшите учебни заведения от днес не важи. Спортните състезания 
ще се провеждат при заемане на не повече от 50% от местата за публика и при спазване на физическа дистанция от най-
малко 1,5 м, както и носене на защитни маски за лице. 
Зелените коридори за ваксинация отново функционират. Корекция в заповедта на служебния здравен министър поясни, 
че от понеделник до четвъртък възрастните хора над 60 години и хронично болните са с приоритет при имунизацията, 
което включи и останалите желаещи от процеса. От петък до неделя ще се ваксинират всички желаещи, но след 
предварително записан час. Така отново се възстановява възможността за свободна имунизация срещу COVID-19. 
 
√ Шефът на руското разузнаване обвини ЕС в блокиране на руските ваксини  
Европейският съюз блокира ваксините руско производство срещу COVID-19, заяви днес шефът на външното разузнаване 
на Русия Сергей Наришкин, цитиран от ДПА. 
"Зад това стоят неприятелска конкуренция, обикновена корупция и нехуманна политика, при която болестите, страданието 
и смъртта на хората остават на втори план", каза Наришкин. 
Според него ЕС пречи на одобряването на руската ваксина "Спутник V" в Европа по политически причини. 
Европейската агенция по лекарствата от седмици извършва процедура по регистрация на руската ваксина и се очаква да 
вземе решение за одобряването й през лятото. 
"Съпротивата на европейските чиновници е истинска спирачка пред разширяването на мащабите на ваксинациите в 
европейските страни", каза Наришкин. 
Русия многократно е обвинявала Запада в политически маневри срещу ваксината, която е одобрена за употреба в близо 
70 държави. Руските ръководители обаче заявиха още в началото на пандемията, че Русия няма да одобри масово 
използваните западни ваксини на компании като Moderna и Biontech, с мотива, че руснаците трябва да използват вместо 
това ваксини, разработени в тяхната собствена страна, отбелязва ДПА. 
Наришкин каза още, че ЕС подготвя "поредната клеветническа кампания", обвинявайки Русия, че подкрепя 
антиваксинални движения в чужбина. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще продължи кампанията по ваксиниране срещу Ковид-19 съгласно новите разпоредби на здравното 
министерство - гост в студиото: заместник-председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов; 

- Как СДС ще се яви на предстоящите предсрочни избори - в студиото лидерът на партията Румен Христов; 
- При какви мерки ще се проведе първият зрелостен изпит по български език и литература - на живо от София и 

Благоевград; 
- Директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов за ваксините, доставките и очакваното 

лекарство срещу Ковид-19; 
- На живо: Защо жители на 4 несебърски села искат провеждане на контрареферендум за оставане на населените 

места в границите на община Несебър; 
- Как намаленото финансиране ще се отрази на работата на обществената телевизия - в студиото председателят 

на Обществения съвет на БНТ Борислав Велков; 
- На живо: Хиляди деца остават без места в столичните детски градини. Как ще се справят родителите; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Матури по време на пандемия. Какви са мерките за сигурност?; 
- Започва дългоочакваният ремонт на пътя София-Перник. Как ще преминават десетките хиляди пътуващи всеки 

ден? На живо - Румен Бахов; 
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- След 5 години и 11 сезона. Марта Вачкова и Евтим Милошев - ден преди финалния епизод на сериала 
„Откраднат живот". 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Христо Иванов предлага задача за политиците в парламента след 11 юли: Партиите да поемат ангажимент да 
съставят правителство; 
в. Монитор - Сектите избуяха в пандемията; 
в. Монитор - Средната заплата стига за 1 квадрат жилище в София; 
в. Телеграф - Отговорите на матурата в таен чат; 
в. Труд - Виденов иска пак властта; 
в. Труд - Купуват още 400-500 машини за вота; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Може ли да бъде питан министър за връзки с Васил Божков?; 
в. 24 часа - ДАНС: Чужди служби ни атакуват в спора за езика и историята с македонците; 
в. 24 часа - Янаки Стоилов започва проверки на затворите, Агенцията по вписвания и Търговския регистър; 
в. 24 часа - Икономиката дръпна нагоре с 2,5%, но все още не може да излезе от кризата; 
в. 24 часа - По един български проект кандидатства почти всеки ден за финансиране по инициативата "Три морета"; 
в. 24 часа - Доц. Георги Лозанов, културолог, експерт по медии и журналистика, преподавател в Софийския университет 
"Св. Климент Охридски": Над половината новини, които се разпространяват, са повече или по-малко фалшиви; 
в. Телеграф - Премиерът вика шефовете на спецслужби; 
в. Телеграф - България с най-големи загуби на вода; 
в. Труд - "Софийска Вода" изгражда 42 км нова мрежа; 
в. Труд - Отличници сме в ЕС по излизане от кризата; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Христо Иванов, съпредседател на "Демократична България": Партиите да се съюзят около ангажимента 
новият парламент да излъчи правителство; 
в. Монитор - Валери Йовев, агроном: Цените на БГ черешите ще останат ниски заради свръхпроизводството; 
в. Телеграф - Антон Налбантов, директор на Водноспасителната служба към БЧК: По-малко спасители през юни, но по 
двама на пост; 
в. Труд - Топфинансистът Бисер Манолов пред "Труд": Политиката на централните банки дръпна опашката на 
"инфлационното чудовище"; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - В ада дяволът е положителен образ; 
в. Монитор - По-голям католик от папата; 
в. Телеграф - Всичко тече, нищо не се променя; 
в. Труд - Да се сърдим на себе си за Македония. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 19 май 
София 

- От 11.30 ч. в Изложбена зала „Средец" на Министерство на културата (бул. „Ал. Стамболийски" № 17) ще бъдат 
връчени наградите от ученическия конкурс за художествена скица „Модата в романите на Димитър Димов". 

- От 12.00 ч. в Информационния център на „София - евростолица на спорта" ще се състои пресконференция във 
връзка с обявяването от ACES Europe на София за „Световна столица на спорта за 2024 г." 

- От 14.30 ч. в Клуба на авиацията, в сградата на Терминал 1 на летище „София" служебният министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров ще валидира пощенска марка, посветена на 50-
годишнината от създаването на Института по въздушен транспорт. 

- От 18.00 ч. в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще бъде представена книгата „Раковски - 200 години 
безсмъртие". 

- От 18.00 ч. в Галерията на открито на Столична община, разположена на пешеходния надлез над бул. „България" 
до НДК в София, ще бъде открита изложба „40 години НДФ „13 века България". Мисия дарителство". 

*** 
Босилеград/с. Мусул 

- От 16.00 ч. местно време „Еко Краище" ще организира граждански екологичен протест в село Мусул, на Мусулска 
река в местността „Орниче" срещу изграждането на водна електроцентрала и унищожаване на околната среда. 

*** 
Бургас 

- От 9.00 ч. онлайн ще се проведат заседания на Постоянните комисии към Общински съвет - Бургас. 
- От 10.00 в културен център „Морско казино" ще се проведе пресконференция на тема: „Информираност, 

превенция и грижа за белодробното здраве с визия до 2030 година", след което от 11.00 ч. на същото място ще се 
състои обучителен семинар на който медицински специалисти от Общината ще бъдат запознати със семинар, на 
който медицински специалисти от Общината ще бъдат запознати с актуалните тенденции за информираност, 
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превенция и грижа за белодробното здраве с визия, ролята на медицинските специалисти в детското и училищно 
здравеопазване по време на пандемия и обучителната платформа по проект „ПРЕВЕНТ". 

*** 
Добрич 

- От 15.00 ч. в зала 6 на Младежкия център ще се проведе онлайн среща с представители на Община Копавогур, 
Исландия партньор по Проект BGLD -1.003-0001 „Младежки център Добрич-Вашето днес" , програма „Местно 
развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 

- От 17.30 ч. в Дом-паметник „Йордан Йовков" ще гостува мобилна изложба с врата към виртуалния свят „Братя 
Шкорпил - пазители на историческата памет" на Регионален исторически музей - Варна. 

*** 
Ловеч 

- От 11.00 ч. в офиса на Областния информационен център ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат 
анонсирани предстоящи публични информационни събития. 

*** 
Пирдоп 

- От 16.00 ч. в административната сграда на медодобивния завод на „Аурубис България" АД президентът Румен 
Радев ще участва във видеоконференция за българо-германските икономически отношения. 

*** 
Свищов 

- От 13.30 часа в библиотеката на Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови" ще се проведе 
инициативата „И старите книги разказват..." - представяне на уникалната колекция от възрожденска книжнина, 
съхранявана във фондовете на библиотеката, с ученици от осмите и единайсети класове на СУ „Николай Катранов" 
и СУ „Димитър Благоев". 

*** 
Сопот 

- От 17.30 ч. на площад „Иван Вазов" ще се проведе обществено обсъждане на тема „Екология, обществен ред и 
сигурност". 

*** 
Стара Загора 

- От 11.00 ч. в детския отдел на библиотека „Родина" на ул. „Българско опълчение" №69 ще бъде представена 
мултимедийна презентация на тема „История на писмеността по нашите земи". 

- От 13.00 ч. в Тракийския университет ще се състои „Фестивал на знанието" - празник за настоящи и бъдещи 
студенти на Тракийския университет. 

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

