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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев, АИКБ: Трябват промени в Плана за устойчивост - и да бъде внесен октомври 
Не е опция това да го прави следващото правителство, заяви експертът  
На фона на здравната, икономическа и социално-политическа криза у нас предишното правителство не успя да внесе 
Плана за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия. В условията на продължаваща пандемия остава 
въпросът докога трябва да продължат мерките в подкрепа на хората и бизнеса. 
"В бюджета са предвидени за подкрепа на заетостта и доходите на работещите хора мерки до края на май. Каква е 
ситуацията и картината след това нямаме необходимата информация, затова предложихме среща с премиера по тези 2 
теми - антикризисните мерки и Плана за развитие и устойчивост", заяви в ефира на "Денят ON AIR" председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
По думите му, кабинетът има нужда от 7-10 дни да се ориентира с какво разполага относно мерките срещу кризата. А на 
въпроса какво очаква от служебното правителство той отговори: 
"Поискахме да бъде доработен Плана и да бъде внесен в срок - да се предвидят в него мерки за прозрачно управление на 
инвестициите, мерки за контрол, партньорство. Нито едно от нашите изисквания не беше изпълнено". 
Той посочи основните искания спрямо Плана. 
"Предвидените 900 млн. лв. за фондове "Модернизация и цифровизация“ да станат 2 млрд. А 300 млн. лв.  за повишаване 
на квалификация и цифровата грамотност да станат 500 млн. Те могат да бъдат изпълнени и тогава той да бъде внесен", 
заяви Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Той съобщи, че вече е пропуснат първият шанс и юли месец няма да влязат плащания, защото предишният кабинет не го 
е внесъл до 30 април. 
"Следващият срок е октомври месец. Смятаме, че може планът да бъде доработен, подобрен и внесен от служебното 
правителство, има и съответните бележки от ЕК, така че октомври да бъде одобрен и ние да получим средства. Не е опция 
той да бъде внесен от следващото правителство - това не само измества инвестициите във времето, а води и до загуба на 
немалка част от тях, тъй като 70% от парите трябва да бъдат контрактувани до края на следващата година, особено за 
инфраструктурни проекти ", каза експертът. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: Планът за устойчовст трябва да се внесе през октомври 
Първият шанс вече е пропуснат, обясни председателят на АИКБ 
На фона на здравната, икономическа и социално-политическа криза у нас предишното правителство не успя да внесе Плана 
за устойчивост и развитие в Европейската комисия. В условията на продължаваща пандемия остава въпросът докога трябва 
да продължат мерките в подкрепа на хората и бизнеса. 
"В бюджета са предвидени за подкрепа на заетостта и доходите на работещите хора мерки до края на май. Каква е 
ситуацията и картината след това нямаме необходимата информация, затова предложихме среща с премиера по тези 2 
теми - антикризисните мерки и Плана за развитие и устойчивост", заяви в ефира на "Денят ON AIR" председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
По думите му, кабинетът има нужда от 7-10 дни да се ориентира с какво разполага относно мерките срещу кризата. А на 
въпроса какво очаква от служебното правителство той отговори: 
"Поискахме да бъде доработен Плана и да бъде внесен в срок - да се предвидят в него мерки за прозрачно управление на 
инвестициите, мерки за контрол, партньорство. Нито едно от нашите изисквания не беше изпълнено". 
Той посочи основните искания спрямо Плана. 
"Предвидените 900 млн. лв. за фондове "Модернизация и цифровизация“ да станат 2 млрд. А 300 млн. лв.  за повишаване 
на квалификация и цифровата грамотност да станат 500 млн. Те могат да бъдат изпълнени и тогава той да бъде внесен", 
заяви Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Той съобщи, че вече е пропуснат първият шанс и юли месец няма да влязат плащания, защото предишният кабинет не го 
е внесъл до 30 април. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/227130-predsedatelyat-na-aikb-tryabvat-promeni-v-plana-za-ustoychivost-i-da-bade-vnesen-oktomvri
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"Следващият срок е октомври месец. Смятаме, че може планът да бъде доработен, подобрен и внесен от служебното 
правителство, има и съответните бележки от ЕК, така че октомври да бъде одобрен и ние да получим средства. Не е опция 
той да бъде внесен от следващото правителство - това не само измества инвестициите във времето, а води и до загуба на 
немалка част от тях, тъй като 70% от парите трябва да бъдат контрактувани до края на следващата година, особено за 
инфраструктурни проекти ", каза експертът. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Румен Радев участва на конференция за българо-германските икономически отношения  
България подкрепя прозрачния и открит бизнес, който създава нови работни места и води до реална добавена стойност. 
Това подчерта президентът Румен Радев на конференция за състоянието и перспективите на българо-германските 
икономически отношения. 
Събитието се проведе в медодобивния завод на водеща германска компания край Пирдоп.  
"България има всички основания, като дадености, като оперативни разходи, като данъчна политика и най-вече като 
човешки капитал, заедно да мислим при възможност за следваща стъпка - изграждане на предприятие тук, което да 
решава и транспортните задачи, така че да имаме следваща по-висока добавена стойност. България да започне да изнася 
в тази област и готови продукти, което е амбициозна цел, но мислим че можем да работим заедно в тази посока". 
В конференцията участва и министърът на икономиката Кирил Петков, който посочи: 
"Имаме една наистина много добра база, от която тръгваме. Това е само началото. Ние трябва да разгледаме цялата 
дистанция на добавена стойност - от руда до краен продукт, както и да видим и да намерим потенциални синергии, където 
по-голям част от добавената стойност да остава в България". 
 
√ Износ за близо 7,8 милиарда евро през първото тримесечие  
Близо 7 милиарда и 800 милиона евро е износът за първото тримесечие на годината, сочат данните на БНБ (7,7809 млрд. 
евро). 
Спрямо 2020 г. ръстът е с 8,7 на сто (с 623,4 млрд. евро), което е доста по-високо спрямо годишното изменение за периода 
2019 - 2020 година. Именно през март миналата година бе наложен първият локдаун заради кризата с коронавируса, 
когато най-силно се усети и прекъсването на търговските вериги. 
Вносът за първото тримесечие на 2021 г. пък е в размер на 8,300 млрд. евро, като бележи повишение с 10% (със 755,3 млн. 
евро) спрямо съшия период на 2020 година. 
Търговското слабо за първи три месеца остава отрицателно и в размер на 539,1 млн. евро при дефицит за 407,1 млн. евро 
година по-рано. 
 
√ МЗХГ може да удължи приема по мярката за инвестиции от Програмата за селските райони  
По настояване на земеделците ще се търсят възможности за удължаване на приема по мярката за инвестиции от 
Програмата за развитие на селските райони, съобщават от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Става 
въпрос за бюджет от близо половин милиард лева, предназначени за купуване на техника и модернизация на 
стопанствата. 
Това е една от най-атрактивните мерки, по която с европейски пари стопаните могат да си купят техника и тази мярка 
обичайно е свързана с напрежение към кои сектори да бъдат насочени средствата. 
Общият бюджет на процедурата е 422 милиона лева, като максималната сума, която един фермер може да получи, е близо 
3 милиона лева. 
Според голяма част от по-дребните земеделски стопани, условията за кандидатстване този път са били приети твърде 
набързо и това е направено в интерес само на някои и то не без помощта на консултантските организации. 
Днес служебният земеделски министър проф. д-р Христо Бозуков е посочил пред фермери, че крайният срок, който сега е 
23 юли, ще бъде удължен с един или два месеца. По този начин ще се даде възможност на повече малки производители  да 
бъдат подпомогнати по тази мярка. 
Той допълни, че от старта на приема на документи, 19 април, до момента са подадени едва 3 проекта. 
Браншът ще бъде информиран в най-кратки срокове възможно ли е да бъде удължен приемът по една от най-атрактивните 
мерки за сектор „Земеделие“. 
 
√ Засегнатите от Covid кризата земеделци могат да подават до 4-ти юни заявления за финансова подкрепа  
Земеделските стопани, засегнати от коронавирусната криза могат да подават до 4-ти юни заявления за еднократно 
финансово подпомагане по извънредната мярка "Ковид 1", финансирана  от Европейския земеделски фонд  за развитие 
на селските райони. 
Право на  еднократното  финансово подпомагане  имат  земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3, като 
земеделски стопани,  които са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания  миналата година 
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и  до  сега да не са получавали еднократна помощ по мярката "Ковид 1", поясни експертът от Областния информационен 
център в Ловеч Росица Кривирадева  и  допълни  кои сектори ще бъдат подпомогнати: 
"Плодове и зеленчуци, оранжерийни зеленчуци и животновъдство, като за животни се отнася само за тези, които 
отглеждат биволи, говеда, овце и кози, а за плодовете са ягоди, малини, круши, ябълки, кайсии, череши, вишни, праскови, 
сливи и десертни  лозя, за зеленчуците – домати, краставици, пипер, картофи, лук, чесън,  моркови, зеле,  корнишони и 
патладжани". 
Право на подпомагане имат и стопаните, които отглеждат маслодайна роза, винени лозя и декоративни растения. 
Заявленията се подават в общинските служби по земеделие. 
Еднократната финансова помощ, която земеделските стопани могат да получат е до 13 500 лева, в зависимост от площта 
на стопанството или броя на животните, които отглеждат. Осигуреният финансов ресурс за подпомагане по мярката е 14 
700 000 лева. 
 
√ БНБ: Преките чуждестранни инвестиции намаляват с 8 млн. евро през март 

 

 
Снимка: БНБ 

 
Преките чуждестранни инвестиции в страната намаляват с 8 млн. евро през март 2021 г. при повишение със 112,2 млн. 
евро през март 2020 г., показват данни на Българската народна банка (БНБ). 
За първите три месеца на настоящата година преките чуждестранни инвестиции в нашата страна намаляват с 27,8 млн. 
евро при увеличение с 341 млн. евро за първото тримесечие на 2020 г. 
Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите три месеца на 2021 година идват от Нидерландия (за 
187,3 млн. евро), следвана от Франция (144,4 млн. евро), докато най-големите нетни отрицателни потоци са в посока 
Обединеното кралство (за 240,1 млн. евро) и Русия (за 147,9 млн. евро). 
 
√ Илияна Йотова е гост на откриването на реновираната зала на НИМ  
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на реновираната Зала 3 на Националния исторически музей. 
Там е представена експозицията „Българската държава през Средновековието VII - XIV век“. 
Вечерта Йотова ще открие изложба на личния архив на поета Дамян Дамянов по повод 85 години от рождението му. 
Събитието е в централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св Климент Охридски“. 
 
√ Служебният министър на туризма представя своя екип  
Служебният министър на туризма Стела Балтова ще представи своя екип, както и основните приоритети за своя мандат. 
За 11 часа е насрочена и работна среща на министър Балтова с представители на туристическия бранш.  
Ще бъдат обсъдени неотложни мерки и действия за спокойно протичане на летния сезон. 
 
√ ЦИК започва приема на документи за регистрация на партии и коалиции за изборите  
Централната избирателна комисия започва приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в 
изборите за народни представители, насрочени на 11 юли. Документи ще се приемат от 9 часа днес до 17 часа на 26 май. 
Всяка партия може да участва във вота самостоятелно или в коалиция с други партии.  

https://static.bnr.bg/gallery/cr/b83982471b0db360eaa567b0fe6bac00.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/b83982471b0db360eaa567b0fe6bac00.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/b83982471b0db360eaa567b0fe6bac00.jpg
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Изискват се подписки с подкрепа за регистрацията от 2 хиляди и 500 избиратели и внесен депозит от 2 хиляди и 500 лева. 
Всеки избирател може да участва само в един списък. 
За коалициите се изисква и решението за образуването им, като промени в състава на регистрирана от ЦИК коалиция може 
да се заяви, най-късно до 17 часа на 5 ти юни. Заличаване на вече регистрирана партия или коалиция за участие във вота 
може да се бъде обявено пред комисията най-късно до 8-ми юни.  
 
√ Росица Матева: До 21 май трябва да назначим председателите на РИК 
Политическите сили са постигнали съгласие само за 6 от 31 районни комисии 
Интервю на Людмила Железова с Росица Матева в предаването ''Нещо повече'' 
Ще имаме решение кога ще се преминава от машинно към гласуване с хартиени бюлетини, но е рано да опишем 
хипотезите и да определим как да действа СИК, когато това се случи. Това обясни пред БНР Росица Матева, заместник-
председател на ЦИК. 
Тя припомни, че като представител на Обществения съвет към ЦИК е провеждала демонстрация на гласуване с машини: 
"Смятам, че машинното гласуване не отнема повече време от вота с хартиена бюлетина". 
Матева съобщи, че ЦИК ще направи експеримент за времетраенето на машинния вот, за да преценят дали в някои секции 
няма да е необходимо да се поставят по две машини. 
Според нея изборите с машини ще бъдат не само по-честни и по-прозрачни, но няма да има недействителни гласове. 
"В момента предстои назначаването на председателите на районните избирателни комисии (РИК). Имаме постигнато 
съгласие от политическите сили само за 6 от 31 комисии. Срокът е до петък (21 май) да ги назначим и имаме намерение 
най-късно от утре да започнем да ги назначаваме", обяви заместник-председателката на ЦИК. 
ЦИК предвижда да проведе присъствено обучение на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), което да е 
задължително с машините за гласуване. 
Росица Матева коментира, че българските граждани, които ще са на почивка в чужбина, ще гласуват по-лесно, отколкото, 
ако са на почивка в България: 
"От много години традиционно в България се гласува по постоянен адрес или по настоящ, за който да е подадено 
заявление 14 дни преди датата на изборите".  
Интервюто на Людмила Железова с Росица Матева в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Експерти обсъдиха възможности за обновяване на сгради в Плана за възстановяване  
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''12 + 3'' 
Възможностите за енергийното обновяване на сградния фонд в Националния план за възстановяване и устойчивост бяха в 
центъра на дискусия, организирана от Центъра за енергийна ефективност. Участие в дискусията взеха експерти и 
представители на общините. 
Последната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост предвижда близо 3 милиарда лева за програми 
за енергийна ефективност на сградния фонд. 
Допълнително по Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд до 
2050 г. се  предвиждат инвестиции от близо 27 милиарда лева през следващите 30 години, с които да бъдат обновени 
около 60% от жилищните сгради. 
Според експертите обаче, за да се постигне очакваната резултатност, е необходима промяна в начина на изпълнение на 
проектите. Защото постигнатото до момента, с първите два милиарда, не е много, според Юлиан Попов от Европейския 
институт за сградните характеристики. А Ивайло Алексиев от Агенцията за устойчиво енергийно развитие представи данни, 
според които 65% от необновените сгради са в жилищния сектор и 35% в нежилищния. Като брой 90% са еднофамилни 
жилищни сгради, но като разгъната застроена площ - многофамилните са на практика над 50 на сто. 
"Няма нужда да разчитаме изцяло на чисто финансовия сектор, в много държави в региона, както и в България, има 
специализирани фондове, които доказаха, че могат да финансират доста успешно енергийна ефективност и устойчива 
енергия през годините, доколкото виждам развитието на пазара място за такива специализирани фондове има и този 
пазар става все по-голям и по-голям. Така че подобни фондове, които да миксират техническа експертиза и финансов 
компонент наистина са едни от играчите на пазара на финансови инструменти за енергийна ефективност, които ще играят 
основна роля в годините напред", каза Марко Марков, финансов експерт по енергийна ефективност. 
Според представените модели на финансиране санирането ще се извършва вече не толкова безвъзмездно, колкото с 
процент самоучастие. Но преходът ще бъде плавен и с изгодни кредити, обявиха представители на финансовите 
институции по време на форума. 
В момента процесът е абсолютно хаотичен, а състоянието на българския сграден фонд е под всякаква критика и на дъното 
на всички класации за енергийна ефективност, обяви експертът Юлиан Попов: 
"Българските сгради са недопустими, начинът, по който се строи, начинът, по който се обновява, е недопустим. Подобно 
нещо не би трябвала да съществува в страна, която се нарича европейска страна, а частичното обновяване или санирането 
на апартамент по апартамент е нещо, което не съществува в друга държава. Това е уникален български патент. Тук там 
някъде, в някои крайни квартали на Букурещ може да се види нещо такова, в Косово може да се види, в Сърбия не може 
да се види, дори извън Европейския съюз подобно нещо не би трябвало да бъде възможно, то не трябва да се разрешава 
и това не е само визуален проблем".  
Едно от решенията според Юлиан Попов е свързването на европейските средства за енергийна ефективност с множество 
други източници, включително и с личните спестявания на българите. Той предложи около 5 или 10% от средствата в Плана 
за възстановяване и устойчивост да бъдат заделени за изследователска, аналитична дейност и обучение: 

https://bnr.bg/post/101469765/cik-publikuva-spisaka-na-sekciite-v-chujbina-za-vota-na-11-uli
https://bnr.bg/post/101470011/rosica-mateva
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"Защото онова, което направихме с първите 2 милиарда, е, че направихме едно нещо и не знаем какво сме направили. 
Никой няма информация колко енергия се спестява, какви трябва да бъдат стандартите в Южна България, в Северна 
България, в различни климатични зони. Тези 2 милиарда лева свършиха някаква работа, но те не произведоха никакъв 
интелектуален продукт". 
А според местните власти, за да върви процесът, е от изключително значение какви изисквания ще поставят общините към 
собствениците на сградите. 
"Привличане на средства и спестяване на разходи, това е интересно. Предполагам, че повечето колеги, които са 
отговорили, визират привличането на безвъзмездни средства", коментира Антония Новакова от Столичната община. 
Репортажа можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Антон Иванов: Малките фирми трябва да изберат доставчик на ток на свободния пазар до началото на юни 
Интервю на Юлияна Стоянова с Антон Иванов 
„Малките фирми според мен подцениха възможността навреме да се прехвърлят на свободния пазар за избор на 
доставчик на електроенергия, разчитайки, че срокът отново ще се удължи, но този срок е фиксиран законодателно и той 
не може да се продължи“, заяви пред БНР Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум във връзка с изтичащия 
срок за малките фирми да изберат доставчик на ток и да излязат на свободния пазар. 
Миналата година най-малките фирми трябваше да излязат на свободния пазар на ток, беше им даден гратисен период, 
който на 1 юли изтича. По последните данни досега само 1/3 са избрали доставчик на ток. 
„Фирмите е важно да изберат доставчик, защото това пряко влияе на разходите им за електрическа енергия. Ако тези 
разходи за ток от общите им са под 5 на сто, те могат и нищо да не предприемат. Но цената, която ще плащат всички, които 
не са направили избор за доставчик на ток на свободния пазар след 1 юли, ще бъде значително по-висока. До началото на 
юни трябва вече да са се регистрирали при новия доставчик и от 1 юли вече да получават от него електрическата енергия 
по цени на свободния пазар“, обясни експертът. 
Антон Иванов заяви също, че за разлика от миналата година, цените на електроенергията на свободния пазар са по-високи. 
„С над 30 на сто се повишиха цените за всички доставчици. Но ако фирмите не изберат доставчик на свободния пазар, те 
ще плащат още повече за електроенергия. Затова пък тези фирми, които още миналата година избраха доставчик на ток 
на свободния пазар, се радваха на едни много по-ниски цени от това, което сега ще получат всички от 1 юли. За съжаление 
пазарните условия се промениха рязко от началото на годината в цяла Европа, това вероятно ще се отрази и на регулирания 
пазар, но вече няма начин страната ни да отказва да осъществява намеренията за либерализация на пазара, които 
обещаваше през годините и поемаше ангажименти, разписваше различни документи в тази връзка", поясни още 
енергийният експерт. 
По думите му се очаква увеличение на цената на електрическата енергия, а за домакинствата ще се търсят всякакви начини 
да бъдат защитени: 
"Но съм скептичен, че при такъв голям скок, че ще се получи очакването за минимално увеличение от 2 - 3 на сто, както е 
било досега", каза още Иванов. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Веселин Стойнев: Неоправдан е плачът, че се махат професионалисти  
Интервю на Людмила Железова с Веселин Стойнев в предаването ''Нещо повече'' 
"Свидетели сме на изпълнение на очакваното от служебното правителство за решителна промяна и скъсване с един модел, 
който мнозина смятаме за олигархичен, и с една държава, превзета от частни интереси и незаконни структури. Кадровите 
промени, без които не може да се провежда каквато и да било политика, са абсолютно оправдани, неоправдан е плачът, 
че се махат професионалистите". Този коментар направи пред БНР журналистът Веселин Стойнев.  
Според него този служебен кабинет може да даде добро начало на разчистването след три мандата управление на 
страната от ГЕРБ. 
Той посочи, че не може 11 години да се говори за калинки в управленските структури, а сега да се говори, че това са 
професионалисти: 
"В системата на МВР няма уволнения, там се правят понижения, но зам.-шефът на СДВР се издига до началник", даде 
пример журналистът. 
Веселин Стойнев коментира, че министърът на вътрешните работи Бойко Рашков е човекът, от когото се очакват 
половината от промените, които трябва да извърши кабинетът на Стефан Янев: 
"Предполагам, че е прегорял и затова изпусна репликата, но това е недопустимо (в интервюто си за БНР Рашков коментира 
участието си в предаване на бТВ и заяви, че ако е собственик на телевизията, ще отстрани журналистите Биляна Гавазова 
и Златимир Йочев - б.р.). ...  По-добре първо да върши повече работа и после да дава интервюта. Както виждаме, това 
министерство и този министър имат голям размах и за три дни промениха доста неща, поне кадрово". 
По думите на журналиста прави впечатление, че голяма част от новоназначените областни управители имат "полицейски 
бекграунд" - имат голям опит в годините назад в структурите на различни РДВР-та: 
"Те се явяват като втори полицейски ешелон. Функцията на областния управител е и да контролира актовете на кметовете 
за законосъобразност. Те могат да бъдат натоварени и с функция по охрана на изборите, което е главната задача на това 
правителство". 
 В предаването "Нещо повече" журналистът коментира данните от социологическо проучване на "Галъп", според което 
ГЕРБ запазва преднина пред "Има такъв народ", но с минимална разлика - 22,8% към 20,1%: 

https://bnr.bg/post/101469918/eksperti-obsadiha-vazmojnostite-za-energiinoto-obnovavane-na-sgradi-v-plana-za-vazstanovavane
https://bnr.bg/post/101469701/anton-ivanov-malkite-firmi-trabva-da-izberat-dostavchik-na-tok-na-svobodnia-pazar-do-nachaloto-na-uni
https://bnr.bg/post/101469861/direktorat-na-stolichnata-policia-georgi-hadjiev-e-premesten-na-druga-dlajnost
https://bnr.bg/post/101469067
https://bnr.bg/post/101469889/smenat-oblastnia-upravitel-na-ruse
https://bnr.bg/post/101469999/galap-partiite-v-noviat-parlament-kato-v-staria
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"Вижда се трендът - ГЕРБ спада, ИТН и "Демократична България" покачват подкрепа, може би и "Изправи се! Мутри 
вън!". ... До изборите на 11 юли ГЕРБ ще падне под 20%". 
Интервюто на Людмила Железова с Веселин Стойнев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Андрей Ковачев: Очаквам до края на юни европейският здравен сертификат да заработи  
Интервю на Диана Дончева с Андрей Ковачев 
Преговорите по казуса с европейския здравен сертификат продължават. На този етап няма съгласие по всички елементи 
от т.нар. ваксинационни паспорти. 
„Европейският здравен сертификат цели предоставяне на хармонизираната рамка за улесняване на свободното движение 
в Европейския съюз, но страните членки искат да си запазят своите прерогативи в областта на здравеопазването и сами да 
решават за какво ще бъдат използвани тези сертификати. Европейският парламент настоява да бъдат признавани в своята 
цялост“, заяви евродепутатът Андрей Ковачев пред БНР. 
Ковачев очаква в началото на юни общоевропейският сертификат да бъде гласуван и до края на юни той да бъде факт. 
„Много зависи днес дали ще се получи решение.“ 
Спорен момент се очертава около PCR тестовете – въпреки наличието на отрицателен такъв, някои страни налагат 
задължителна карантина, посочи Ковачев. 
Вторият проблем касае серологичните тестове. Анализ на някои научни служби сочи, че на този етап не е правилно да се 
признават и те, но ЕП настоява поне да бъдат отбелязани в дигиталния сертификат. 
„В крайна сметка ваксинацията се извършва, за да има антитела в нашето тяло, които да се борят срещу вируса и е 
нелогично, не може да се обясни как така тест за антитела, позитивен, няма да бъде признат или даже не се позволява да 
бъде включен в сертификата“, коментира Андрей Ковачев в предаването „Преди всички“. 
Държавите членки са по-склонни да я има тази възможност, уточни евродепутатът. „Да бъде включена поне като опция в 
сертификата и страните, които пожелаят, могат да го признават този тест за антитела. /…/ Това е една от битките, които 
днес ще бъдат водени. Защото много от хората, включително в България, нямат в началото на своето заболяване PCR тест, 
който да покажат.“ 
Предвижда се положителен такъв тест за шест месеца от провеждането му също да бъде признаван, поясни Андрей 
Ковачев. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Първа годишна среща на младите български математици, работещи по целия свят 
Проф. Олег Мушкаров: Приложението на математиката е мерило за развитието на едно общество 
Интервю на Валерия Николова с проф. Олег Мушкаров 
„България има много добре отработена система за откриване на математическите таланти и тази система работи добре от 
години“, каза пред БНР проф. Олег Мушкаров, директор на Международния център по математически науки към БАН 
за първата годишна среща на младите български математици, работещи по целия свят. Срещата е в навечерието на 24 май. 
Виртуалната кръгла маса е на тема: „Възможности за професионална реализация на млади български математици в 
Българската академия на науките и водещи български университети“. 
В събитието ще вземат участие изявени млади български математици, работещи в престижни академични институции у 
нас и по света. Някои от тях са били състезатели в националните отбори на България за участие в Международната 
олимпиада по математика и са бивши възпитаници на Ученическия институт по математика и информатика. 
„Чрез обучението по математика нашите ученици се развиват много добре като специалисти в областта на икономиката и 
банковото дело, защото там се търсят много математици и физици. Много от нашите студенти намериха място в 
първокласни западни университети, но и тук в България. Приложението на математиката е мерило за развитието на едно 
общество“, посочи още проф. Мушкаров. 
Организаторите на „Първата годишна среща на младите български математици“ са си поставили за цел да обогатят 
отношенията между младите математици, работещи в България, и българската математическа диаспора, а също и да 
подпомогнат професионалното развитие на младите български учени като им представят нови възможности, предлагани 
от националните и европейските научни програми. 
"Международният център по математически науки към БАН организира с голямо желание срещата, то ще бъде онлайн, но 
министърът на образованието ще ни поздрави и ще го открие, заедно с академик Ревалски, председател на БАН", каза още 
проф. Олег Мушкаров. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Проект на млади българки за подвижен кампус на бъдещето спечели международен конкурс  
Интервю на Валерия Николова със Златимира Симеонова, Магдалена Андонова и Анета Василева 
Преддипломният проект The Mobile University на младите български архитекти Златимира Симеонова  и Магдалена 
Андонова от Катедра "История и теория на архитектурата" в Университета по архитектура, строителство и геодезия спечели 
една от 10-те специални награди измежду 388 участници на международния архитектурен конкурс Bauhaus Campus 2021. 
„Проектът е за създаването на един мобилен, високотехнологичен, подвижен, рециклируем кампус от бъдещото“, 
разказаха в „Хоризонт до обед“ Златимира Симеонова и Магдалена Андонова. 
„Нашият университет е изграден от единични мобилни елементи, които лесно се трансформират и разглобяват, което 
позволява сградата да бъде местена. Тази сграда може да бъде разглобена и нейните елементи да бъдат рециклирани, 
казаха още бъдещите архитектки. 

https://bnr.bg/post/101470075/veselin-stoinev-neopravdan-e-plachat-che-se-mahat-profesionalisti
https://bnr.bg/post/101470229/andrei-kovachev
https://bnr.bg/post/101469816
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„Техният проект за нов кампус на Bauhaus не е случаен, защото 2019 година беше годината на отбелязването на 100–
годишнината на тази най-влиятелна немска школа по архитектура и изкуства“, посочи пред БНР архитект Анета Василева 
от Катедра История и теория на архитектурата. 
„Освен това ЕС се развива все повече в преосмисляне на ролята на архитектурата и изкуствата и дизайна в посока опазване 
на околната среда и енергоефективността, поясни още архитект Василева. 
"Всяка криза провокира нови визионерски проекти и именно Bauhaus е такъв проект след края на Първата световна война 
и ние видяхме възможност да преосмислим бъдещото на архитектурата в контекста на пандемията. Това ни подтикна 
нашият проект да бъде за високотехнологичен университет, освен всичко останало. Ние сме направили и каталог на 
проекта, имаме и модули за озеленяване, големината на кампуса може да варира, даваме едно универсално решение", 
разказаха още бъдещите архитектки. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Отчетен е рекорден брой вътрешно разселени лица  
Конфликти и природния бедствия са принуждавали някой да напусне дома си всяка секунда през миналата година, с което 
броят на вътрешно разселените хора е достигнал рекордно висока стойност, предаде АФП, позовавайки се на експерти. 
Това се случва въпреки строгите ограничения върху движението на хора, наложени заради пандемията от Covid-19, която 
се очаква да намали и темпото на вътрешно разселване. 
Но 2020 г. бе белязана и от интензивни бури, продължаващи конфликти и изблици на насилие, като новите вътрешно 
разселени са 40,5 млн. души, сочи съвместен доклад на Центъра за мониторинг на вътрешно разселените и Норвежки 
съвет за бежанците. 
Това е най-високият брой за последните 10 години, като общият брой на вътрешно разселените хора в глобален мащаб е 
55 млн. души, посочва докладът.  
 
√ Ръст на германския износ през април за страните извън ЕС с над 35% на годишна база  
Германия е изнесла през април 2021 г. за страните извън Европейския съюз стоки на стойност 50,8 млрд. евро, което е с 
цели 35,6% повече спрямо април 2020 г. (увеличение с 13,3 млрд. евро), показват предварителни данни на Федерална 
официалната статистика Destatis. 
Трябва обаче да се има предвид, че през април 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. германският износ за трети страни 
се срина с 27,1% с оглед на коронавирусната криза, причинена от стартиралата по това време първа вълна на пандемията. 
Статистическата служба също така съобщава, че на календарно и сезонно изгладена база германският износ за трети 
страни се очаква да спадне през април с 1,8% спрямо предходния месец. 
Най-важният търговски партньор за германските износители през април 2021 г. бяха САЩ, където през април бяха изнесени 
стоки на стойност 10,1 млрд. долара. Това означава, че износът за САЩ се е увеличил с цели 60,4% в сравнение с април 
2020 г. 
Германски стоки на стойност 8,4 млд. евро пък бяха изнесени за Китай - повишение с 16,3% в сравнение със същия месец 
на миналата година. 
Износът за Обединеното кралство скочи с 58,6% на годишна база до 5,1 млрд. евро, показват още предварителни данни 
на Destatis. 
Търговията на Германия с трети страни обхваща средно около 47% от целия износ на водещата европейска икономика.  
 
√ Лавров и Блинкън призоваха за сътрудничество между Москва и Вашингтон  
Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Антъни Блинкън призоваха за 
сътрудничество между Москва и Вашингтон. Двамата се срещнаха в кулоарите на срещата на Арктическия съвет в 
Рейкявик, съобщават световните агенции. Това е първата среща между тях от встъпването в длъжност на администрацията 
на Джо Байдън.  
Блинкън посочи, че Вашингтон е за партньорство в Москва, но ще отговори на всяка агресия. Според него предвидимите и 
стабилни отношения са добри за страните и за света. 
От своя страна Сергей Лавров заяви, че Русия е готова да обсъжда всякакви въпроси със Съединените щати, но настоява за 
честност.  Според руския първи дипломат страните имат сериозни различния, но трябва да си сътрудничат там където 
интересите им съвпадат. Лавров отбеляза още, че Москва ще бъде готова да намери решение на въпросите, останали от 
предишната американска админстрация по отношение на дипломатическите мисии на двете държави. 
 
√ Външните министри на три европейски страни пристигат в Израел  
Външните министри на Германия, Чехия и Словакия ще пристигнат в Израел по-късно днес, съобщава израелското външно 
министерство, цитирано от Асошиейтед прес. В съобщение от ведомството се казва, че тримата са били поканени от 
колегата си Габи Ашкенази, за да изразят - цитирам - солидарността и подкрепата си за израелската страна по време на 
кампанията срещу палестински групировки в Ивицата Газа. 
Междувременно 12-и канал на израелската телевизия съобщи, че Израел няма да се съгласи на примирие с палестинската 
групировка Хамас до петък, 21 май. Медията посочва, че по този въпрос мненията на политиците и представителите на 
силовите ведомства съвпадат. 
Пред саудитска телевизия от своя страна Джибрил Раджуб от Централния комитет на движението Фатах, каза, че 
споразумение за спиране на огъня може да бъде достигнато в рамките на 24 часа. По думите му усилията на арабските и 

https://bnr.bg/post/101469885/proekt-na-mladi-balgarki-za-podvijen-ampus-na-badeshtoto-specheli-na-mejdunaroden-konkurs
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другите държави са се увенчали с успех във вид на проектодокумент. Раджуб очаква, че текущите боеве ще бъдат 
прекратени в близките часове 
 
Investor.bg 
 
√ Биопроизводител: Не е в полза на земеделците 850 млн. лева да отиват в „Напоителни системи“ 
Земеделският министър може да преструктурира вътрешно бюджета на Плана за възстановяване, съветва Албена 
Симеонова от Българска асоциация „Биопродукти“  
В Плана за възстановяване и устойчивост нещата не са нито в полза на земеделците, нито в полза на България и на 
климатичните промени. Този план е свързан със Зелената сделка и става въпрос за устойчивост на земеделските стопанства 
и за възстановяването на стопанствата от тази криза. Предвидените 850 милиона лева само за една фирма - „Напоителни 
системи“, за нас е изключително порочна практика. Това мнение изрази по БНР Албена Симеонова от Българска асоциация 
„Биопродукти“, биопроизводител и депутат от „Демократична България“ в 45-ото Народно събрание. Тя се позова на 
препоръки на Световната банка за закриване на въпросната структура. 
„Много лесно се източват парите от бетон и тръби. Не искаме да кажем да няма за напояване, но трябва да се заложи на 
модернизацията“, коментира Симеонова. 
Тя смята, че в рамките на двата месеца мандат на служебния кабинет земеделският министър има възможност да 
преструктурира вътрешно бюджета на Плана за възстановяване. 
„От тези 850 милиона има достатъчно за всякакви мерки, които ще помогнат да се възстанови бизнесът на фермерите и 
той да стане устойчив“, посочи Албена Симеонова. 
Относно спорния по думите й прием по инвестиционните мерки за подпомагане и модернизация на земеделските 
стопанства биопроизводителят отбеляза, че става въпрос за много сериозна сума, а критериите и условията за 
кандидатстване са били приети твърде набързо. От бранша се опасяват, че „това е направено в интерес на някой не без 
помощта на консултантските организации“. 
„Да се удължи срокът за прием или да се спре тази мярка и да се доработи, ще настояват браншовите организации“, поясни 
Симеонова преди днешната среща на служебния министър на земеделието проф. Христо Бозуков с браншови организации 
от сектора на зеленчукопроизводството, производството на плодове, пчеларството, животновъдството, 
биопроизводството и производството на етерично-маслени продукти. 
Според биопроизводителя тези сектори страдат най-сериозно – „и от кризата, в която сме, и перманентно“. 
„Иска ни се да се променят нещата в полза на малкия, на средния, на фамилния фермер и на чувствителните сектори“, 
коментира Симеонова. 
От името на браншовите организации експертът настоя земеделският министър да вземе мерки, свързани с екосистемните 
услуги и продажбите на земеделски продукти, късите продажби на продукция, както и изнасянето им в чужбина. 
Симеонова смята, че субсидиите за екологичните плащания и НАТУРА се изплащат в срок, но настоява да се обърне 
внимание на политиките в земеделието. 
 
√ Заетостта сред мигрантите в ЕС пада заради коронакризата 
Разликата в заетостта на мигрантите от страни извън блока и родените в ЕС и местното население достига 11,6 
процентни пункта през 2020 г.  
През 2020 г. равнището на заетост в ЕС за хората на възраст от 20 до 64 години е 61,9% за родените извън ЕС и 73,5% за 
хората, родени в друга държава членка на ЕС, както и за местното население, показват данни на европейската 
статистическа служба Евростат. 
През периода от 2010 до 2020 г. лица, които не са родени в ЕС, систематично регистрират по-ниски нива на заетост от 
родените в ЕС или местното население. Разликите нарастват с течение на времето до 2017 г., след което има известно 
сближаване, но през 2020 г. ножицата отново се разтваря. 
Коефициентът на заетост в ЕС за лица, които не са родени в ЕС, през 2020 г. е с 11,6 процентни пункта по-нисък от процента, 
наблюдаван за лицата, родени другаде в ЕС, както и за местното население, отчита Евростат. 
В сравнение с 2019 г. коефициентите на заетост през 2020 г. са с 2,5 процентни пункта по-ниски за лица, които не са родени 
в ЕС. За родените в друга държава членка коефициентът на заетост се понижава с 1,8 пункта, а за местното население – с 
0,4 процентни пункта. 
Този спад отразява въздействието на пандемията от COVID-19 върху пазарите на труда. Имигрантите – без значение дали 
родени в ЕС, или извън блока, заемат повече работни места в по-силно засегнати от коронавирусната криза сектори. 
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От държавите членки на ЕС през 2020 г. Чехия отчита най-висок процент на заетост на лица, родени извън ЕС (82,5%), докато 
най-нисък процент е наблюдаван в Белгия (52,3%). 
Всички страни от блока, с изключение на четири, отчитат спад в равнищата на заетост за родени извън ЕС между 2019 и 
2020 г. 
За лицата, родени в друга държава членка на ЕС, Малта (89,8%) е с най-висок процент на заетост, докато най-нисък процент 
е в Гърция (56,7%). В 25 държави се отчита спад на заетостта на тази група. 
Най-високият процент на заетост на местното население е в Швеция (85,3%), докато най-ниският процент е в Гърция 
(61,8%). В 23 държави се отчита понижение на заетостта на тази група. 
В България заетостта сред местното население достига 73,4% през 2020 г., докато сред мигрантите, родени извън ЕС, е 
малко над 60%. 
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√ Правителството назначи 24-ма нови областни управители  
Министерският съвет прие решение за назначаване на 24-ма нови областни управители. 
Служебното правителство сменя всички областни управители 
Николай Шушков е назначен за областен управител на Област Благоевград. В периода 2009 - 2010 г. е заемал поста 
началник на Митница Югозападна България, а от 2005 г. до 2008 г. e бил началник на Митница Кулата. През 2021 г. е 
началник Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – „ТПА София“ ЕАД. Висшето си 
образование е завършил в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна. 
Мария Кънева е назначена за областен управител на Област Бургас. В периода 2001 - 2009 г. е била областен управител 
на Стара Загора, а преди това е била зам.-директор на РЗОК в Стара Загора. От 2018 г. е декан на Центъра по юридически 
науки в Бургаския свободен университет. Професор е по административно право и процес. 
За областен управител на Велико Търново е назначен Георги Гугучков. Той притежава образователно-квалификационна 
степен „магистър“ по специалността „Транспортно строителство“ от НВУ „В. Левски“ във Велико Търново. В периода 1998 
- 2001 г. е бил командир на бригада и началник на Горнооряховския военен гарнизон. Има дългогодишен управленски 
опит в частния сектор в сферата на енергетиката и строителството в градска среда. 
За областен управител на Област Видин е назначен Огнян Михайлов. Притежава образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалността „Управление на обществения ред и сигурност на Република България“ от Академията на МВР. 
През 2017 г. е бил областен управител на Видин. Преди това от 2015 г. е работил в Държавната агенция „Държавен резерв 
и военновременни запаси“. От 2003 до 2009 г. е бил директор на ОД-МВР Видин. 
Иван Сълов е назначен за областен управител на област Враца. От 2016 до 2018 г. е работил в АЕЦ „Козлодуй“ като първо 
заема позицията началник-отдел „Технически системи за сигурност“, а след това - началник-отдел „Логистика на запасите“. 
Дълги години е работил в Областната дирекция на МВР в град Враца, като в периода от 2004 до 2009 г. е бил неин директор. 
Висшето си образование е получил във ВНВВУ „Георги Бенковски“ - гр. Долна Митрополия със специалност „Радио 
оборудване на летателните апарати. 
За областен управител на Габрово е назначен Борислав Бончев. В периода 2013 - 2019 г. е заемал поста директор на 
Областна дирекция на МВР в Габрово. Завършил е висшето си образование в Техническия университет в Гарово, където 
придобива квалификацията „Електроснабдяване и Електрообзавеждане“. 
На Област Кърджали областен управител става Даниел Делчев. От 2004 до 2006 г. се е занимавал с мониторинг на 
програми и проекти, финансирани от ЕС в Министерството на икономиката и енергетиката и в Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малки и средни предприятия. Бил е също изпълнителен директор на европейски проектен център в гр. 
Кърджали, както и управител на бизнес инкубатор в града. Притежава икономическо образование от УНСС. 
Александър Пандурски е назначен за областен управител на Област Кюстендил. От 2013 г. до март 2021 г. заема 
длъжността ръководител на Областна пощенска станция – Кюстендил. Притежава образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалността „Радиотехника“ от Техническия университет в София. 
За областен управител на Област Ловеч е назначен Светослав Славчев. Бил е дългогодишен служител в Областната 
дирекция на МВР в Ловеч, където в периода 2010 - 2015 г. е началник отдел на „Охранителна полиция“. Завършил е 
Висшето военно общовойсково училище във Велико Търново. 
Валери Димитров е назначен за областен управител на Област Монтана. Притежава образователно-квалификационна 
степен „магистър“ по специалността „Национална полиция“ от ВВОУ „Васил Левски“ в гр. Велико Търново. От 1993 до 2015 
г. е работил в системата на МВР, като е заемал различни длъжности, включително и директор на Областната дирекция на 
МВР-Монтана. 
Иван Васев е назначен за областен управител на Област Пазарджик. Работил е в системата на МВР, като от 2014 до 2015 
г. е бил зам.-директор на Областната дирекция на МВР-Пазарджик. Дълги години е практикувал като адвокат в Адвокатска 
колегия в гр. Пазарджик. Завършил е Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност – МВР 
в София. 
За областен управител на Област Перник е назначен Симеон Василев. Бил е народен представител в 40-ото Народно 
събрание, както и зам.-кмет на община Перник в периода 2011 - 2013 г. От 2015 г. досега е бил зам.-директор по лечебната 
дейност и началник на операционен блок в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ в София. Завършил е Медицинския университет 
в София. 
За областен управител на Област Плевен е назначен Марио Тодоров. През 2017 г. също е заемал длъжността областен 
управител на Област Плевен. Преди това в периода 2002 -2010 г. е бил зам.-директор на Областната дирекция на МВР-
Плевен. Получил е висшето си образование във ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново. 
Ангел Стоев е назначен за областен управител на Област Пловдив. През последните години е работил в частния сектор 
като прокурист. В периода 2008 - 2010 г. заема длъжността директор на Регионална дирекция ДАНС-Пловдив, а преди това 
е дългогодишен ръководител в Регионална дирекция Национална служба „Сигурност“ - Пловдив. Притежава 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Международни икономически отношения“ от 
УНСС, а също така е доктор по философия от Академията на МВР-София. 
За областен управител на Разград е назначен Иван Борисов. Работил е в Общинско предприятие „Паркстрой“ - Разград, 
като в последните години е негов директор. Бил е зам. областен управител на Разград от 2013 до 2014 г. Притежава 
икономическо образование от УНСС. 
За областен управител на Област Русе е назначен Борислав Българинов. Бил е народен представител в 40-ото Народно 
събрание. От 2009 г. досега е адвокат. Завършил е Висшия институт на МВР-София. 

https://bntnews.bg/news/sluzhebnoto-pravitelstvo-smenya-vsichki-oblastni-upraviteli-1156430news.html
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За областен управител на Област Сливен е назначен Минчо Афузов. От 2015 до 2017 г. е бил общински съветник в 
Общински съвет - Сливен. Преди това дълги години работи в частния сектор. Притежава образователно-квалификационна 
степен „магистър“ по специалността „Международни икономически отношения“ в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ - 
Свищов. 
Стефан Сабрутев е назначен за областен управител на Област Смолян. От 2011 г. досега е бил общински съветник в 
Общински съвет - Смолян, а преди това, от 1999 г. работи в частния сектор в сферата на строителството. Притежава 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по „Екология на селищни системи“ от Аграрния университет в 
Пловдив. 
Радослав Стойчев е назначен за областен управител на Софийска област. Бил е народен представител в 43-ото и 44-ото 
Народно събрание, а преди това е бил зам.-кмет на Община Самоков. Притежава образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по „Икономика и организация". 
 
√ Вицепремиерът Атанас Пеканов: Планът за възстановяване и устойчивост не е достатъчно амбициозен  
Планът за възстановяване и устойчивост е един уникален ресурс и от години в Европейския паричен съюз и в еврозоната 
се говори за нуждата от такъв ресурс за преодоляване на кризите по-бързо, за подобряване на икономиката, и това е много 
важна инициатива. От друга страна, ние заварваме процеса по изготвяне на този План в една много трудна фаза. И 
заварваме един План, който все още не е достатъчно готов, а по мое мнение и не е достатъчно амбициозен. 
Това заяви в "Денят започва" служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
Той уточни, че в други страни плановете са развити в началото като макрорамка, след което от отделните по-специфични 
по ресори министерства и експерти. А тук по думите му този подход не е напълно спазен. 
"Има отворени въпроси, т.е., технически неизправности, които службите на ЕК неформално ни индикират, че не са 
готови. Т.е., той в сегашния си вид не е готов, а в същото време ние искаме да го подобрим", коментира Пеканов. 
Служебният вицепремиер допълни, че някои от критиките са, че в сферата на декарбонизацията нямаме достатъчно 
амбиция, заложените проекти не са достатъчно и не са достатъчно ефективни. Според него от друга страна, в социалната 
сфера също може да има подобрение. 
Еврокомисията ще осигури до 800 милиарда евро до 2026 г. за възстановяване 
Той беше категоричен, че е започнала много интензивна работа и всеки ден се провеждат срещи. 
"Социалните партньори също казаха, че винаги може да се подобри Планът, но те също така сложиха тежест върху 
това, че ние искаме част от тези средства да започнат да идват тази година, защото това ще помогне на 
възстановяването на икономиката. И съответно има един много деликатен баланс между това да се опитаме да 
подобрим още Плана, но и да не се забавяме много, да се опитаме възможно в най-кратък срок той да е готов. В 
рамките на този служебен кабинет се опитваме той да е готов", каза още Пеканов. 
Работи се активно по осигуряване на прозрачност на изразходване на европейските средства. Той е назначил проверки по 
всички оперативни програми, за да има сигурност, че те се договарят и изпълняват в нужните срокове. Върви и планирането 
по следващия програмен период. 
"По две от оперативните програми има някои притеснения, но бях уверен от управляващите органи, че това е 
стандартна процедура и винаги в края на програмния период средствата успяват да бъдат договорени, изпълнени и 
усвоени. Става дума за това, че процентът на изпълнение не е толкова висок, колкото по другите оперативни 
програми", обясни Пеканов. 
Той допълни, че мониторингът е много важен, да се осигури тези средства да стигнат до хората. Такива механизми вече са 
заложени отчасти в Плана за възстановяване. Според него това е един от най-важните приоритети, ЕК да осигури 
средствата, които са на всички европейци и на всички българи, да стигнат до тях. 
Още от разговора вижте във видеото. 
 
√ Министърът на туризма: Всички концесии са под мониторинг  
Възложени са проверки на всички обществени поръчки в периода 4 май 2017 г. до 12 май 2021 г. Всички концесионни 
договори се мониторинговат и ако бъдат открити нарушения, ще бъдат обсъдени. Това заяви служебният министър на 
туризма Стела Балтова, която представи пред медиите екипа си. 
Относно прогнозата ѝ за сезона, Балтова посочи, че очаква не повече от 100% ръст спрямо 2020 г. и не повече от 50% спад 
спрямо 2019 г. 
Мисията, която си поставяме е възстановяване на жизнеспособността на туристическия сектор, връщане на 
държавността и плавен преход към 46-ия парламент, каза Балтова. 
Тя добави, че е важно да бъдат чути притесненията на бранша, но и да се гарантира здравето на туристите. 
Министърът съобщи, че приоритетите ще бъдат в две посоки: 
Подобряване на политиките за регулиране на туристическия пазар и за администриране на туристическата дейност 
при запазване здравето на гостите и работещите в сектора. Това ще бъде постигнато с реализирането на 4 цели, а 
именно като страната ни бъде представена като сигурна и гостоприемни дестинация, достатъчно информация за 
бизнеса. Вторият ни приоритет е развитие на туристическата реклама на страната. За целта МТ ще се насочи към 
18 целеви пазари посредством дигитални маркетингови активности и провеждане на рекламна кампания с нулев 
бюджет. 
Балтова поставя пред себе си и активната съвместна работа с българските задгранични представителства. 
 
 

https://bntnews.bg/news/evrokomisiyata-shte-osiguri-do-800-miliarda-evro-do-2026-g-za-vazstanovyavane-1103719news.html
https://bntnews.bg/news/vicepremierat-atanas-pekanov-planat-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-ne-e-dostatachno-ambiciozen-1156507news.html
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√ Проучване: Данъчната тежест върху българите се увеличава  
На 20 май ще настъпи т.нар. ден на данъчна свобода, изчислиха от Института за пазарна икономика. Според данните през 
2021 г. българите ще работят за запълване на държавната хазна най-много - близо 140 дни. Изчисленията, разбира се, са 
теоретични. 
Според изчисленията на ИПИ приходите в бюджета през тази година трябва да достигнат 47,6 млрд. лева, а брутният 
вътрешен продукт - 124,5 млрд. лева. Така българите ще заработват средно 341 милиона лева дневно. 
"Ако приемем, че всичко изработено от началото на годината отива в държавата хазна, то ще ни трябват 140 дни 
да я попълним. Това означава, че Денят на данъчна свобода през 2021 г. се пада на 20 май, което е най-късната дата 
за "данъчна" свобода през последните над 10 години", обясниха от Института. 
Икономистите са изчислили, че заради кризата, причинена от коронавируса, се увеличава преразпределението на 
доходите у нас. Така приходите, които минават през бюджета, ще достигнат до 38,2% от БВП. Досега те са се движили в 
порядъка между 35 и 36 на сто. 
"Нарастването сега показва, че ролята на държавата в икономическия живот на страната се увеличава. Това се 
потвърждава и от другата голяма промяна, а именно – значително по-високите публични разходи и свързания с тях 
голям дефицит, който се очаква да достигне 4,9 млрд. лв. през 2021 г.", обясняват от Института. 
Само въпросните 4,9 млрд. лева се равняват на над 14 дни за "отработване". 
 
√ В "Бизнес.БГ": Интервю с Джо Филипс за първите инвестиции по инициативата "Три морета"  
Разширяване на газохранилището в Чирен и огромни инвестиции в българските пристанища са едни от най-
стратегическите проекти у нас, към които до края на годината се очакват чужди инвестиции. 
В България слабо се знае за инициативата "Три морета". Страната ни е част от нея - това е политически проект на 12 
държави по Адриатическо, Балтийско и Черно море. Към проекта има създаден фонд, чията цел е да инвестира в 
инфраструктурни, транспортни или енергийни проекти. Големият фонд бива консултиран от "Амбър фонд", който е 
базиран в Лондон. 
Джо Филипс е старши инвестиционнен директор на фонда, който отговоря за това къде да бъдат вложени 1,2 милиарда 
евро. Най-голям донор и ключов играч са САЩ. 
Вижте още за интереса към България в интервюто. 
- Колко проекта биха могли да бъдат инвестирани в България и има ли финансов лимит? 
"Фондът към момента има капитал от над 1 милиарда евро, като идеята е да прави дялови инвестиции. А съответно 
можем да финансираме между 50 и 250 милиона евро в една компания или проект. Надяваме се общата сума във фонда 
да продължи да расте и да стигне 5 милиарда евро. Така че към момента целта ни е да направим добро портфолио 
от разнообразни компании и сектори в тези 12 държави. Нашата цел е да открием поне една голяма инвестиция в 
България. И да ги увеличим, след като фондът също се увеличи финансово. Сега сме се съсредоточили много активно 
върху 2 проекта, но разглеждаме още 3-4. И от всички тези се надявам, че в краткосрочна перспектива ще изберем 
един, а след това и други". 
- В кой сектор ще е тази една и първа инвестиция? 
"Ние сме се насочили в инфраструктура, енергетика, транспорт и дигитализация - инвестициите, които 
разглеждаме, покриват транспорт и енергетика, а тази с най-голямото предимство е в транспорта". 
- Можете ли да кажете конкретни компании? 
"Не може да кажем конкретни имена. В България има две неща, които ни вълнуват в краткосрочен план, подчертавам 
кратките срокове - едното е съхранението на газ, а второто са пристанищата. Има достатъчно потенциал на Черно 
море, да се разраснат портовете там и търговията през тях". 
- И съвсем логично идва следния въпрос, тъй като преди време български политици вече обявиха, че вече има предложени 
проекти като газохранилището в Чирен и магистралата Варна Бургас - те още ли са на масата? 
"Тези две предложения наистина дойдоха от страна на България, и да, разглеждаме ги. А това, което е с най-голямо 
предимство по линия на енергетиката, е газохранилището". 
- Но доколкото разбирам магистралите и транспорта не са такъв приоритет? 
"Не, можем да инвестираме, но по-скоро това е държавна политика - как се използва частното финансиране. Ако 
частна компания инвестира в магистрала, трябва да е като концесия или публично частно партньорство - така че 
това си е въпрос на самата държава: как и дали ще го урегулира". 
- А кога да очакваме всичко това да се случи? 
"Винаги е трудно да се предвиди, смятаме, че краткосрочният срок, за който говорим, е краят на тази година, а 
дългосрочно е след 2022 година. Самият фонд ще работи общо 5 години, до 2024-а година, така че трябва да се 
използва този прозорец за нови инвестиции. Имаме ключови критерии за всяка компания. Търсим възвращаемост за 
всяка инвестиция. Имаме 15-годишен финансов хоризонт, така че всеки проект или компания, в която инвестираме, 
трябва да сме сигурни, че могат да осигурят възвращаемост за дълъг период". 
- Относно кратките срокове, които споменахте, политическата несигурност в страната притеснява ли ви? 
"Винаги е по-добре да е сигурно, инвеститорите предпочитат да няма избори, но не е нещо необичайно и не мисля, че 
имаме каквито и да е притеснения". 
 
 
 
 



13 

 

 
Капитал 
 
√ Президентът към бизнеса: Поставяме началото на прозрачно и почтено управление 
На среща на бизнес мрежата на "Капитал" държавният глава и икономическият министър представиха 
приоритетите на управлението през следващите месеци 
"Поставяме началото на прозрачно, открито, почтено и отговорно към обществото и към бизнеса управление." Това каза 
президентът Румен Радев на среща на бизнес мрежата на "Капитал", в която членуват мениджърите и собствениците на 
най-големите компании в България. Като гости на събитието в сряда вечерта държавният глава и служебният 
икономически министър Кирил Петков представиха някои конкретни задачи в сферата на икономиката и стратегическите 
цели на временното управление. "Търсим преориентиране, така че бизнесът да има успех на базата на почтеност, 
иновативност и внедряване на съвременни модели на управление, а не на базата на близост до властта", посочи Радев. 
Енергетика и инвестиции 
Президентът очерта няколко ключови области, в които назначеното от него служебно правителство ще работи, макар и с 
ограничен времеви хоризонт и без парламентарна подкрепа. По думите му гарантирането на достъпна и надеждна 
енергия е решаващо, за да има конкурентоспособен бизнес. Страната зависи от въглища за 50% от енергийния си микс и в 
момента именно те осигуряват автономност и сигурност на енергетиката, посочи той. По думите му реална 
диверсификация и независимост може да даде газовият интерконектор с Гърция, но изграждането му се бави с години и 
той все още не е факт. 
Чуждестранните инвестиции през последните години не са на нивото, което бихме искали да видим, но това е свързано с 
качеството на институциите, смята президентът. "Имаме амбицията да подобрим значително нашите институции", каза 
той и добави, че първата крачка към това е изборът на прогресивен екип за служебното правителство. 
Върховенство на закона 
На въпрос за приоритетите в областта на върховенството на закона и защитата на правата на гражданите Радев посочи, че 
държавата не трябва да се меси в бизнеса, но трябва да създаде прозрачни, предсказуеми и справедливи правила като 
рамката, в която той да се развива. А това означава стабилна съдебна система, качествени институции, независими 
регулатори и премахване на корупцията. 
Президентът обаче добави, че държавата има изисквания и към бизнеса: "Да си плаща данъците, да не корумпира 
държавните чиновници, да влага в човешки капитал, да помага за образованието и преквалификацията и най-вече за 
научноизследователската и развойната дейност." Високо ще ценим и социално ориентирания бизнес, добави той. 
По-малко държава 
За по-малка намеса на държавата в бизнеса и за по-ефективно разпределяне на публичните средства ще работи 
служебният министър на икономиката Кирил Петков. Като важен фокус той определи насърчаването на износа, от който 
според него зависи дългосрочното и реално подобряване на стандарта на живот. Министърът посочи, че едва 14% от 
всичките 400 хил. компании в България са експортно ориентирани, но 10% от тях са с много висока продуктивност. "Само 
ако успеем да повишим средната продуктивност на тези 14% до горните 10%, нашият брутен вътрешен продукт може да 
се удвои", заяви Петков. 
Това, което го е изненадало през първата седмица в министерството, е, че администрацията всъщност работи много добре. 
"Разбрах, че проблемът не е в редовия чиновник, а в това какви нареждания му идват отгоре", каза министърът. И със 
зададени правилни насоки администрацията може да бъде доста ефективна. 
Партньорство вместо грантове 
Публичните средства могат да имат икономическо въздействие само ако се използват прозрачно и ефикасно, посочи още 
Кирил Петков. Като лош пример той даде Българската банка за развитие, където близо 1 млрд. лв. са раздадени на едва 8 
фирми. Икономическият министър смята, че държавните пари трябва да бъдат стимул за частните инвестиции и да 
привличат частен капитал. "Идеята за държавата като един платец за мен не е оптимална - държавата трябва да е партньор, 
а истинската добавена стойност и истинските инвестиции трябва да се случват от частния сектор. Дългосрочно грантовете 
не са добра стратегия ", каза Петков. 
Очаква се следващата седмица Министерството на икономиката да излезе с новите мерки в подкрепа на бизнеса, но от 
изказването на Петков стана ясно, че те ще имат нов фокус. "Кризата още съществува, но вече излизаме от чисто 
медицинския проблем, където трябваше да затворим бизнесите и да се опитаме да ги компенсираме. Време е вече за 
следващата стъпка, за възстановяване", каза той. 
 
√ Бизнесът ще получи рекордно еврофинансиране през следващите 5 години 
Програмата за конкурентоспособност ще осигури 1.63 млрд. евро, а от възстановителния план ще дойдат поне още 
1 млрд. евро 
През последните седем години бизнесът извън земеделския и хранителния разчиташе само на оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност" за подкрепа на инвестициите си. Общият ресурс на програмата беше 1.27 млрд. евро. 
Наследникът на ОПИК, Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията, ще има бюджет от близо 1.63 
млрд. евро, тоест близо 22% повече. 
През 2022 г. и 2023 г. България има срок да усвои средствата от Плана за възстановяване - безпрецедентен инструмент, 
като отговор на безпрецедентна ситуация - пандемията COVID-19. 
Вследствие усилията на една от големите бизнес асоциации, АИКБ, досегашното правителство ревизира Плана за 
възстановяване, така че значима част от него да бъде директна и смислена подкрепа за бизнеса. Общият ресурс на плана 
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е 10.4 млрд. евро, разпределени в четири стълба, от които два - Иновативна България и Зелена България, дефинират 
подкрепа за бизнес инвестиции. Все още е твърде рано да се говори колко точно ще бъде тази подкрепа, но за тези два 
стълба общо са определени 60.6% от бюджета на плана, т.е. 6.24 млрд. евро. За директна подкрепа на предприятията е 
резонно да се очакват минимум 1 млрд. евро, независимо от трансформациите, които тепърва може да настъпят в плана 
в резултат на решения на следващото българско правителство и преговори с ЕК. 
Новата програма за бизнеса 
Новата оперативна програма, наречена "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", наследник на ОПИК, беше 
планирана навреме - първата й версия се появи малко преди пандемията. 
Неочаквана приятна изненада е, че тя извлича онова, което в последните 15 години се е оказало работещо и нужно за 
бизнеса, стъпва на научените уроци, пречупва го умело през повелите на ЕК за новото десетилетие. Дежурните за всеки 
нови седем години залитания в неприложими фантазии за България като иновационен и индустриален лидер са 
лимитирани до почти неизбежен минимум. 
Одобрението на програмата обаче замря с пандемията, ситуация валидна за всички европейски страни. Факт е, че 
пандемията забави неимоверно работата на ЕК, вместо да я мобилизира с цел максимално бърза финансовата подкрепа 
за периода 2021 - 2027, и това говори само по себе си. 
Така че, макар и със сериозно закъснение, Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията трябва да 
стартира паралелно с Плана за възстановяване - до края на настоящата година. 
За разлика от плана новата Оперативна програма предлага конкретика какво ще финансира и тази конкретика няма да се 
промени: 

• Иновации в съществуващи предприятията; 

• Привличане на чуждестранни изследователи в предприятията в етап на растеж; 

• Създаване на нови и развитие на иновативни стартиращи предприятия; 

• Защита на индустриална собственост; 

• Въвеждане на стандарти и технологии от Индустрия 4.0; 

• Въвеждане на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения и прилагане на подходящи процеси за 
киберсигурност и поверителност на данните в МСП; 

• Повишаване на дигиталните умения на персонала; 

• Производствени инвестиции в предприятия с потенциал за растеж; 

• Насърчаване на предприемачеството; 

• Насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции; 

• Подкрепа за растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на нови/съществуващи индустриални паркове, 
вкл. изграждане на производствена инфраструктура; 

• Мерки за енергийна ефективност; 

• По-ефективно използване в производството на природните ресурси, включително вода; 

• Увеличаване на трайността, възможностите за поправка, модернизиране или повторна употреба на продуктите, 
възможностите за рециклиране; 

• Намаляване на съдържанието на опасни вещества; 

• Подобряване управлението на отпадъците; 

• Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза; 

• Създаване на браншови платформи. 
Списъкът с инвестициите, които ще бъдат подкрепяни от новата оперативна програма, изглежда почти съставен от 
информиран и авангарден собственик на предприятие, което означава, че администрацията, управляваща европейските 
пари за бизнеса, знае и уважава това, от което този бизнес има нужда. 
Дотук, всичко изглежда наистина оптимистично - двоен и добре планиран европейски ресурс за българските предприятия 
в следващите пет години. 
Само че пред следващото правителство стои още едно предизвикателство освен времето, за което ще успее да договори 
с ЕК новата подкрепа за бизнеса. В последните години Европейската комисия иска грантовете за тези инвестиции да бъдат 
заменени максимално с кредити, тоест оперативната програма да бъде по-скоро кредитен инструмент, отколкото 
инструмент за безвъзмездна помощ. 
Така рисковете пред подкрепата от ЕС за българските предприятия, която трябва да бъде удвоена в следващите години, 
стават три - ново и може би съвсем краткосрочно правителство, надпревара с времето за договаряне с ЕК, неадекватно 
настояване на донора за подкрепа чрез кредити вместо грантове. 
 
Дневник 
 
√ Румен Радев: Бизнесът ще прогресира с честност и иновативност, а не с близост до властта  
Президентът Румен Радев очерта няколко ключови тенденции, които българският бизнес трябва да започне да прилага, за 
да не изостане много спрямо случващото се по света. На организирана от "Капитал" среща с мениджърите на най-големите 
компании в България, държавният глава посочи технологичното развитие и иновативността като основа за развитие на 
добър бизнес в страната. 
Преориентиране на бизнеса 
Според Радев в последните години нивото на чуждите инвестиции не е много високо. По думите му проблемът може да 
се търси в институциите, като целта на служебното правителство била да подобри доверието в тях. Президентът подчерта, 
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че големите компании търсят преди всичко предсказуемост и евтина енергия във всяка нова държава, в която мислят да 
инвестират. 
"За 2-3 месеца служебният кабинет не може да свърши някаква съществена дейност. Въпреки това, вече е поставено 
началото на прозрачно, открито и почтено към обществото и бизнеса управление. Търсим преориентиране за самия 
бизнес, за да знае, че ще прогресира на база честност, иновативност и внедряване на съвременни модели на управление, 
а не на база близост до властта", каза Радев. 
Всичко започва от енергията, но е време за технологии 
Президентът на няколко пъти посочи енергетиката като един от моторите на бизнеса. Именно заради това той посочи 
европейският план за зелена енергия като ключов за следващите години. 
"Всичко започва с енергията. 50% от нашия енергиен микс са въглищни централи. Този микс е нашата автономност. Там не 
зависим от никой, тъй като не внасяме суровина и разчитаме на български работници. С какво ще ги заменим след това? 
Трябва да запазим колкото се може повече автономността си. България трябва да осигури на бизнеса предсказуема, 
автономна и евтина енергия", заяви държавният глава. 
Той си спомни за своя среща с Бенямин Нетаняху, на която израелският премиер му показал таблица как преди 15 години 
сред десетте най-големи световните компании имало седем в енергетиката, които заемали челните позиции. Само една 
от тях била в IT сферата. 
"Направих си труда да проверя топ 10 на компаниите в България. Най-отгоре е една от преработвателната индустрия за 
суровини. Има седем фирми в енергетика и две в търговията. Бъдещето ще разделя света на държави, които развиват 
технологии и държави от периферията, които консумират технологии", подчерта Радев. 
Примерите от съседните държави 
След въпрос кои са приоритетите в областта на върховенството на защита на закона и правата на гражданите, президентът 
даде два примера от съседни на България държави. 
"Миналата есен бях в Гърция по покана на премиера Кириакос Мицотакис. Казах му, че нямат толкова IT специалисти, 
колко България има. Нашите са по-добри и са повече. Казах му, че данъците са им по-високи, а в Атина е много по-топло и 
трябва да се охлаждат тези сървъри на "Майкрософт", с които сключиха сделка за 1 млрд, Попитах го защо идват при теб 
тези инвестиции, а не при нас, където всичко е по-добро? Каза ми, че направили прозрачно и предсказуемо 
законодателство в полза на бизнеса. Освен това е започнало научно и техническо сътрудничество със САЩ, за да усеща 
американският бизнес закрилата на държавата. Най-накрая ми каза, че нашите айтита за започнали да ходят да работят в 
Гърция", разказа Радев. 
Другият пример на Радев беше с Румъния. В един от разговорите си с колегата си Клаус Йоханес те обсъдили как съдебната 
реформа може да помогне за чуждестранните инвестиции. 
"Попитах го как след период на политическа нестабилност, при непрекъснато сменяне на правителства, докато ние се 
намирахме в супер тежка политическа стабилност, техният реален брутен вътрешен продукт расте, отчитайки моментната 
инфлация. Той ми отговори, че са постигнали чуждестранните инвестиции, защото имат нещо стабилно и това е съдебната 
система. Тя гарантира това, което трябва да има един бизнес. Бизнесът се нуждае от сигурност - да има нула риск от 
присвояване или одържавяване от среди, близки до властта. Корупцията пък е скрит данък, една такса за сигурност и 
подпомагане", каза още Радев. 
 
√ Икономическият министър е очарован как работи администрацията  
Служебният министър на икономиката Кирил Петков заяви, че е очарован как администрацията работи. По време на 
организирана от "Капитал" среща с мениджърите на най-големите компании в България, на която присъства и президентът 
Румен Радев, той заяви, че не е очаквал нещата в администрацията да се случват толкова бързо. Какво каза държавният 
глава по време на форума четете тук. 
"Не е проблемът в нормалния чиновник. Всичко се свежда до това какви нареждания получава. Ако даваме правилните 
посоки на администрацията и задачата е да е ефикасна, то тогава тя може да е доста ефикасна", каза още Петков. 
Той отново коментира изнесената от него информация, че Българската банка за развитие (ББР) е дала близо 1 млрд. лева 
кредити на големи компании, някои от които са свързвани с бившия депутат на ДПС Делян Пеевски. 
"ББР е много по-ефикасно да даде 10 хил. заема по 100 хил. лева или 1000 заема по 1 млн., отколкото да насочи към 8 
човека 946 млн. Представете си ефекта за брутния вътрешен продукт, ако има 10 хил. компании, които след кризата тръгват 
да възстановяват. Или всичко е да покрием на някого големите очаквания за заем, който по някаква причина не е отишъл 
при търговските банки, а при тази, финансирана от данъкоплатеца", заяви Петков. 
 
√ В пандемия данъчната свобода от правителството идва късно  
В условията на продължаваща пандемия денят на данъчната свобода тази година настъпва най-късно за последните 10 
години. Още през януари Институтът за пазарна икономика, който изчислява условната дата, на която се смята, че хората 
спират да работят за бюджета и започват да работят за себе си, предупреди, че тази година датата ще бъде късно. През 
2020 г., в която започна пандемията, този ден бе определен на 15 май. Ето какво показват изчисленията на Института за 
пазарна икономика за тази година. 
Близо 140 дни българите работят за държавата през 2021 г. Въпреки тежкия удар на пандемията през тази година 
консолидираните приходи в бюджета се очаква да достигнат 47.6 млрд. лв. Очакваният размер на брутния вътрешен 
продукт на страната за 2021 г. е 124.5 млрд. лв., което означава, че средно за един календарен ден българите ще 
изработват по 341 млн. лв. Ако приемем, че всичко изработено от началото на годината отива в държавата хазна, то ще ни 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/05/19/4211477_rumen_radev_biznesut_shte_progresira_s_inovativnost_a/?ref=home_mainStory
https://ime.bg/bg/articles/kysna-danyna-svoboda-v-usloviyata-na-pandemiya-1/
https://ime.bg/bg/articles/kysna-danyna-svoboda-v-usloviyata-na-pandemiya-1/
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трябват 140 дни да я попълним. Това означава, че Денят на данъчна свобода през 2021 г. се пада на 20 май, което е най-
късната дата за "данъчна" свобода през последните над 10 години. 
Пандемията нанесе своя удар върху бюджета. Преразпределението се увеличи, като през 2021 година се очаква 
консолидираните приходи да достигнат 38.2% от БВП на страната. След възстановяването от предходната криза в един 
продължителен период - от 2013 до 2018 г. - приходите са в рамките на около 35-36% от БВП. Нарастването сега показва, 
че ролята на държавата в икономическия живот на страната се увеличава. Това се потвърждава и от другата голяма 
промяна, а именно - значително по-високите публични разходи и свързания с тях голям дефицит, който се очаква да 
достигне 4.9 млрд. лв. през 2021 г. 
Само въпросните 4.9 млрд. лв. се равняват на над 14 дни за "отработване". Това са допълнителните дни, през които 
икономиката щеше да работи само за бюджета, ако трябваше да покрие и планирания дефицит. Наричаме ги дни за 
отработване, тъй като дефицитът в крайна сметка винаги тежи върху данъкоплатците - макар и отложено в бъдещето. 
Последните получават помощ от европейските граждани, като заложените помощи в бюджета са близо 4 млрд. лв. 
Трансферите от ЕС на практика ще ни спестят близо 12 дни работа за държавата. Официалната дата на данъчната свобода 
- 20 май 2021 г., включва всички приходи, в т.ч. "приносът" на европейските данъкоплатци. 
Най-голямата тежест традиционно пада върху работещите българи. Денят на данъчна свобода за работещите настъпва по-
късно, тъй като те попадат в обхвата на облагането върху доходите, в т.ч. попълването на осигурителните фондове. На фона 
на безпрецедентния срив на стопанската активност през първата половина на миналата година, работещите българи 
продължават да внасят все повече в държавната хазна. Наличието на различни разходни мерки в отговор на кризата е 
преди всичко благодарение на данъкоплатците, които понесоха пълната тежест на пандемията. 
Всеки може да изчисли своя Ден на личната данъчна свобода на специализираната страница "Моите данъци" 
- www.kolkodavam.bg. 
 
√ Чужди анализатори чакат силен ръст на икономиката въпреки политическата несигурност  
Анализаторите на Markit и на ING прогнозират подобрение на икономиката на България и дори ревизират прогнозите си, 
се вижда от последните им анализи. Те излизат малко след като Националният статистически институт обяви, че 
икономиката се е свила през първото тримесечие на годината с 1.8% на годишна база. Спрямо края на предходната година 
обаче има ръст от 2.5%. Все пак експертите следят зорко политическата обстановка, като не очакват лесно съставяне на 
правителство и след изборите през юли. 
Според анализа на данните от Markit голяма част от възстановяването през първото тримесечие се дължи на базов ефект, 
дължащ се на слабото представяне в периода март-април на предходната година, когато започна пандемията. От ING 
отбелязват приноса на възстановеното потребление и износа за тримесечния ръст до март спрямо края на 2020 г. Затова и 
банката ревизира прогнозата си за БВП на България през тази година от очакваните досега 4.1% растеж на 5.4%, но с 
уточнението, че ще държи под око политическата нестабилност. 
От Markit също отбелязват, че най-вероятно ще повишат сегашната си прогноза за ръст на българската икономика от 3.3% 
за годината. Отбелязват, че в момента страната се представя по-добре от еврозоната като цяло, при която БВП се увеличава 
с едва 0.6% на тримесечна база през периода януари-март. Според анализаторите това се дължи на по-краткия период, в 
който са действалите строгите ограничения заради коронавируса, незасегнатия производствен сектор и продължаващата 
правителствена подкрепа за икономиката. 
"Силното представяне на икономиката през първото тримесечие е вероятно да повиши ръста за годината като цяло и да 
допринесе за връщането до предкризисните нива, макар че това ще зависи от летния туристически сезон", се посочва в 
анализа. Допълва се, че България, подобно на Гърция и Хърватия, е решила да не чака създаването на европейски зелен 
паспорт, а се е отворила за туристи от 80 страни. Въпреки че това ще даде тласък на икономиката, политическата 
нестабилност може да препятства инвестициите в страната, напомнят от Markit. Посочват, че след 11 юли, за когато са 
насрочени предсрочните избори, ще има нов период на опити да се състави правителство, което ще забави вливането в 
икономиката на европейските фондове в помощ на страните заради пандемията. 
Експертите на ING специално отбелязват ръста от 6.5% на износа през първото тримесечие както и този при потреблението, 
с уточнението ,че при експресните оценки за БВП, които сега са дадени, липсват детайли, които ще са известни през юни. 
Според оценката им силното външно търсене и ръста на средната заплата започват да се движат към двуцифрен ръст. 
"Черният лебед за 2021 г. може да не се окажат четвърта или пета вълна на заразата, а по-скоро продължителна 
политическа нестабилност. След три провален опита да се състави правителство, шансът това да се случи след изборите 
през юли не са подобри съществено", отбелязват от ING. 
 
√ Хора, елате в 21-ви век, или за дистанционното гласуване  
Централната избирателна комисия обяви списъка на местата в чужбина, на които ще се образуват избирателни секции на 
предсрочните парламентарни избори на 11 юли. По списък засега те са 502. Предстои отново подаване на декларации за 
гласуване, наемане на помещения и организиране на секции, след като в промените на Изборния кодекс не влезе 
гласуването по пощата. Колко лесно се случва това в Швейцария разказва инженер Маргарита Кусева - ИТ специалист по 
сигурност и е-управление. Тя е част е от инициативата за подкрепа на електронното гласуване "Гласувай без граници". 
Заглавието е на редакцията. 
Започнах да гласувам от чужбина още при първите възможни избори за български парламент в средата на 90-те години, 
когато българите в чужбина бяха толкова малко, че събитието беше организирано като парти, преброяването се обявяваше 
половин час след приключване на изборния ден, след което в Берн имаше концерт на Милчо Левиев в съвсем задушевна 
домашна обстановка. 

http://www.kolkodavam.bg/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2021/05/18/4210760_ikonomikata_se_svi_s_18_godishno_prez_purvoto/
https://www.dnevnik.bg/izbori_2021/2021/05/19/4211254_bulgarite_zad_granica_shte_mogat_da_glasuvat_v_pone/
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От 15 години имам възможност да участвам и в швейцарските парламентарни избори и референдуми и съответно да 
направя поредния паралел между добра и обмислена организация и не чак толкова. От 30 години гласуването на българи 
от чужбина става по един и същ начин с хартиени бюлетини с малки вариации, главно по отношение откриването на 
секциите, което ту създава проблеми, ту после премахва част от тях, но създава нови. Тъй като съм обучена и като ИТ 
специалист, от 30 години практически се занимавам с това да анализирам процеси, да им намирам слабите места преди 
да ги рационализирам и автоматизирам, разглеждам и гласуването като един типичен процес, подлежащ на 
рационализация и автоматизация. 
Гласуването в чужбина не е същото като в България, поради това че няма постоянни списъци, няма мрежа от постоянни 
избирателни секции разположени оптимално, така че българите в чужбина да не пътуват със стотици километри. Освен 
всичко подходящи помещения за тези секции трябва да се търсят и резервират всеки път. 
Опитът ми като член на секционна избирателна комисия (СИК) в Цюрих 
ме сблъска с елементарните причини за километричните опашки - 
очевидно дописването на ръка на избирателните списъци, манипулациите около сгъване, подпечатване, пускане на 
бюлетина. Това не беше такъв проблем до към 2005 г., когато гласуването в чужбина минаваше с по 50-200 души в секция, 
главно в посолствата. В последните 15 години мобилността на българите експлодира и с това желаещите да гласуват и 
съответно километричните опашки. 
През годините всички изменения на Изборния кодекс като че ли не отчитаха какъв е процесът на гласуване. Ако поне един 
юрист от предлагащите промени беше разиграл целия сценарий от регистрация до преброяване и изпращане на 
протоколите от СИК в чужбина до ЦИК, щеше да е наясно колко избиратели може по този начин да преминат през една 
секция. И това няма да е число, съпоставимо с избирателите в България. 
Очаквайки като естествено решение приемането на гласуване по пощата за чужбина, бях неприятно изненадана от 
приемането на машинното гласуване повсеместно. Машините няма да отменят дописването на списъците, няма да решат 
проблема с намиране на помещения, пътуване до секции. С допълнителни ресурси (купуване на стотици машини) се 
намалява единствено суетенето около пускането на бюлетината, което сега ще става електронно. Отпадането на 
ограничението за броя на секции е добре, но какво казва то - като не се справяте с този брой секции, удвоете ги, утроете 
ги. Ако Форд беше решил проблема по този начин и досега вместо конвейер щяхме да имаме по 1000 пъти повече 
работници, щурайки се като мравки, за да сглобят една кола за 1.5 ч. 
Но обратно в Швейцария. Когато станах пълноправен гражданин на тази държава през 2006 г., започнах да се интересувам 
от историята на различните канали за гласуване, както и да връщам лентата към дискусии на маса относно тайната на вота 
и аргументите за и против пощенското гласуване, които през 90-те години ми се виждаха чужди (в България по същото 
време хората протестираха на улицата). 
2006 г. завършваше периода на въвеждане гласуване по пощата във всички кантони. 
26-те кантона имат свои закони, парламенти, дори конституции, и могат да решават всичко, което не е решено на 
федерално равнище, самостоятелно. Гласуванията се провеждат 4 пъти в годината, доколкото има въпроси за решаване и 
са на три нива - общински, кантонални и федерални. Началото на днешния швейцарски референдум е поставено в 
Средновековиeто, когато на селския площад са се събирали всички мъже, носещи оръжие, и са гласували въпроси от общо 
значение с вдигане на копие. Следвайки тази трaдиция, консервативни и предпазливи каквито са си, швейцарците са едни 
от последните в Европа, въвели правото на гласуване за жени. При това и до днес в кантон Апенцел мъжете биха 
продължавали да гласуват против, ако федералният съд не им е наредил да променят най-сетне кантоналната си 
конституция, което става чак през 1990 г. 
Организацията на пощенското гласуване се прави от обшините по списъците на регистрация, тъй като всеки швейцарец е 
регистриран в общината, където си плаща данъците. 3-4 седмици преди официално обявения ден за гласуване всеки 
избирател получава от общината по пощата "удостоверение за гласуване" (картонче с името си, където трябва да се 
разпише), бюлетините, на които трябва да отбележи избора си - партия, представители или отговор на даден въпрос, както 
и малка книжка с аргументи за и против въпроса, зададен на референдума, становищата на правителството и основните 
партии. Хладно, стегнато, без емоции, с факти. Безспорно едно от най-големите предимства според мен при пощенското 
гласуване. 
Удостоверението се подписва и слага в големия плик, така, че да се вижда подписът, бюлетините се слагат в малък 
запечатан плик, който също се слага в големия плик. Пликът може да се пусне по пощата, но може и директно в обшината, 
важно е да стигне преди определения ден за изборите. На място после не може да се гласува. Тъй като веднъж не успях 
да пусна предварително писмото, отидох на място в общината в тези два часа, през които беше отворена секцията - бях 
сама, не се почувствах по-важна от около 90% от избирателите, които гласуват по пощата. Пред урните имаше жена и мъж 
явно пенсионери, които следяха да не сбъркам - в едната урна удостоверението за гласуване, в другата плика с бюлетини. 
Броенето на бюлетини става все по-често с помощта на машини. Така например удостоверенията за гласуване с имената и 
подписите се сканират машинно, като автоматично се проверява за дупликати и данните се сравняват с тези от регистъра. 
Самите бюлетини също се броят на места с машини. Когато това е ръчно, е задължително да става на принципа на "4-те 
очи", т.е. поне от двама члена на комисия. 
Ето аргументите против, които съм чувала: 
• Тайна на вота - бюлетините могат да бъдат попълнени заедно със семейството. 
• Риск от манипулация в семейството - родители избират вместо децата си, децата вместо родителите си, съпруг вместо 
съпругата си и обратно. 
• Подаването на гласовете става в период от няколко седмици, когато събития могат да повлияят на решението. 
• Няма възможност да се промени вотът преди дадения термин. 
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• Висока административна цена за обработване. 
При първите два аргумента след дискусии се стига почти винаги до съгласие, че практически няма разлика с гласуването 
на място. Влиянието в семейството, дискусиите в къши, семейната история и авторитети определено се простират дотам, 
че дали човек ще гласува по пощата или ще отиде на 200 м до обшината, надали ще има голяма разлика при формиране 
на мнението му. 
Последните два аргументи са всъщност в контекста на експерименталното 
дистанционно електронно гласуване, което е прието от 2000 г. за ограничен брой избиратели. 
Цената тук включва отпечатване на изборните материали, което отдавна е автоматизиран процес. От друга страна, се 
компенсира с намаляване необходимостта от персонал в секциите. 
Разбира се, и в Швейцария има опити за фалшифициране. Не намерих информация за анализ дали пощенските 
фалшификации са по-значителни от гласуването на място в предвид това, че пощенското гласуване се използва от 
далечната 1978 г. Но невинаги каналът за гласуване е слабото място, използвано за компрометиране на вота. Последните 
скандали с фалшифициране на бюлетини бяха на кантонално ниво в кантоните Валис и Тургау. 
В първия случай член на националистката партия по собствен почин беше откраднал от пощенски кутии изборни 
материали, фалшифицирал подписи и подал от чуждо име около 200 бюлетини. Младият човек е изключен от партията, 
приятелката му напуска по своя воля, осъден е условно на 1 г. затвор и да плати разходите по делото, които са около 40 
хил евро. Най-голям удар понасят обаче имиджа на семейството, живеещо в малка община, както и на партията, която 
всъщност сама подава сигнал, след като избиратели се обаждат да търсят непристигнали изборни материали. В процеса 
на преброяване при сканиране на удостоверенията за самоличност става ясно, че вече някой е гласувал от тяхно име. Тъй 
като манипулацията е обявена от засегнатите общини чак след втория кръг, допуска се, че максималната щета е едно 
общинско място от общо 130, присъдено на една партия вместо на друга. 
Във втория случай нарушението е направено от секретаря, който отговаря за обявяване на крайния резултат, и което няма 
всъщност нищо общо дали гласуването е по пощата. На участниците в броенето прави впечатление, че има разлика между 
техните записки и обявения резултат. И в двата случаи няма повод да се повторят изборите. Незначителното влияние на 
тези манипулации в сравнение с многобройните до 4 пъти гласувания в годината, удобството за избирателите в страната 
и в чужбина както и сравнително ниската цена за всяко гласуване не дават повод за колебание в избрания път. 
Пощенското гласуване е прието и вече е един вид узряла технология. Швейцария няма намерение да се връща към 
броенето на копия на площада. Напротив - още от края на миналото хилядолетие като част от пътна карта за електронно 
управление, се постига 
консенсус между партиите, че има смисъл да се експериментира в посока дистанционно гласуване. 
Важен и убедителен аргумент беше, че в процеса ще се развият умения и ноу хау у собствените специалисти, няма да е 
нужно да се разчита на външен опит и експертиза. По този начин за 20 години се вървеше и експериментираше по този 
път без някоя партия да превърти, да върне решението или да шикалкави. 
Двигател, както и при пощенското гласуване, са пак швейцарците в чужбина. 11% от швейцарското население или над 700 
000 живеят извън границите на Швейцария и от 1994 г. имат право да гласуват от там само по пощенски път, като 
предварително трябва да се регистрират в дадена община, обикновено където са живели последно или където са родени. 
Техният глас обикновено е по-либерален - за Европа, против ограничаване правата на мигранти. След 2000 г. се променя 
законодателството на федерално и кантонално ниво, така че при определени условия даден процент от гласуващите 
регистрирани в кантона да използват дистанционно гласуване. Принципът е, ако не са изпълнени технически и 
организационни условия, дистанционно гласуване не се разрешава. 
Колкото повече условия, гарантиращи сигурност, тайна и в последствие проверяемост на вота, са изпълнени, толкова по-
голям процент от гласуващите може да използва новия канал. Между 2003 и 2015 г. се провеждат многобройни избори с 
ефективно дистанционно гласуване. Не се въвежда повсеместно, но Швейцария е крачка напред в опита си с новите 
технологии и е по-наясно как да върви с тях, а не срещу тях. 
Какво може да научи България от това? 
Ако животът на следващия парламент позволи, да се обърне внимание върху разликата в гласуването в България и в 
чужбина. Мъчително е да гледаме как закони се приемат изречение по изречение. Законът трябва да е консистентен, 
трябва да описва един логичен, практичен и приложим процес, изпитан и проверен от гледна точка сигурност, различни 
сценарии и възможни грешки в техника и хора. За всички участници в него. 
Защо да не се опитаме да използваме адекватно технологиите? Не е ли по-лесно избирателите в чужбина да получават 
картонче с данните си (възможно за отпечатване е дори на място в СИК, която разполага с компютър и принтер) и да го 
пускат в отделна урна, като списъкът сам се нарежда по този начин, вместо един член на СИК да пише като луд, докато 
хиляди души навън го чакат? За какво е нужен втори допълнителен подпис на декларация, че няма да гласува на друго 
място? Хора, напуснете социалистическата бюрокрация и елате в 21-ви век. Чакаме ви. 
 
√ Не знам какво ше правим и това лято: надежди и планове в туризма  
Прогнозата на туристическия бизнес от есента, че това лято всичко ще е ласт минит (last minute, в последния момент) са на 
път да се оправдаят. Официално от 1 май летният туристически сезон се води открит. Но указания към бранша и условията 
за влизане в страната се появиха едва броени дни преди това, което обрече възможността туристи от съседни държави да 
дойдат по Великден, например. 
Почти месец по-късно ситуацията не се е променила твърде много като яснота, показва проверка на "Дневник" в разговор 
с представители на бизнеса. Някои от тях са оптимисти, че лятото ще е по-добро от миналогодишното, когато се отчетоха 
спадове от 70-80%, други очакват същото, а трети изобщо не знаят какво да очакват. 
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За четвъртък (20 май) служебният министър на туризма Стела Балтова е насрочила среща с представители на браншовите 
организации и с медиите по темата. 
Сезон, обвит в мъгла 
По инерция се смята, че в голяма степен българският туризъм разчита на гостите от Русия, техният брой обаче определено 
вече не е доминиращ, ако се гледа статистиката. Въпреки това силно отекна информацията от неотдавна, че заради 
политическото напрежение между България и Русия полетите - редовни и чартъри, са спрени "до второ нареждане". 
За момента се знае, че през лятото ще се възстановят нормалните полети между двете страни, а чартърите дори може да 
започнат от 10 юни. Поне така твърдят източници на руските медии, но се чака потвърждение. В същото време чартърни 
превозвачи и "Аерофлот" обявиха, че няма да летят до Турция - конкурентна на България дестинация за лятната почивка, 
което означава, че ситуацията може да се развие благоприятно за българския туризъм. Стига България да се възползва. 
На прага между две правителства обаче браншът, ангажиран с морските почивки, не е получил никаква информация за 
плановете на управляващите за летния сезон. В последните дни на април излезе заповед на здравния министър как от 1 
май ще се влиза в страната, а едва тази седмица се разбра от следващия здравен министър при какви условия ще влизат 
децата. 
Прогноза мога да дам през септември. 
Иван Грошев, туроператор 
Тази година всичко остана на ниво идеи, освен че се прави в последния момент, коментира Иван Грошев, управител на 
"МТС България", една от фирмите, която води британски туристи в партньорство с Jet2holiday. "На 29 април имаше заповед 
на здравния министър, а едва ли румънците са стояли дотогава да чакат, за да щурмуват България на 1 май", дава пример 
той. Обясни, че неяснотата досега как ще влизат деца в България прави невъзможно за потенциалните чужди туристи да 
планират семейните си почивки. 
Липсва всякакъв диалог на правителството с бизнеса или се говори с казионни структури, които по-скоро аплодират 
официалните решения, но са далеч от реалната среда. Мисля, че проблемите трябва да се поставят директно, а не да си 
говорим през букета, по един израз в немския език, допълва той. 
Продължава също, че освен че България изостава много с подготовката си спрямо другите дестинации, като Гърция, 
например, но все още има и куп неясноти, без дори да се слага в сметката това, че спадащата заболеваемост не се афишира 
извън границите. Посочва, че чуждестранните туроператори, които предлагат почивки в България, не знаят какво да 
отговорят на клиентите си, когато те ги попитат каква е процедурата, ако се разболеят от коронавирус в България. В Гърция 
има бази, в които такива хора се настаняват до изтичане на карантината за сметка на държавата. В България изобщо нищо 
не е предвидено засега. 
През миналата година имаше предложени от бранша няколко хотела за карантина, макар около тях да се събраха протести 
на местни жители. Сега подобна организация няма. Грошев допълва, че трябва да има организация и по извозване на 
заразени, които няма как да стигнат пеша с куфарите, а никой не би ги возил, за да не остане под карантина и да трябва да 
дезинфекцира превозното средство. 
"Тоест, у нас всичко е за сметка на клиента, който освен че ще остане още 14 дни в държавата, но и ще плати за 
допълнително настаняване, което като пари си е още една почивка. Това означава, че не даваме сигурност на клиентите. 
Един турист като не знае какво ще се случи с него, ще избере по-сигурно място, защото ковид застраховките покриват 
лечение, но не и престой", обобщава той. 
"Колегите се стягат" 
Колегите имат надежди, навсякъде хотелите се стягат, повече от миналата година, казва Евелина Пулева от Бургаската 
туристическа камара. Споделя и личния си повод за оптимизъм след като през април още, в хотела си в Поморие, е 
посрещнала български туристи, което за пръв път й се случва през този месец. Казва, че за момента резервациите са 
скромен брой, но все пак разгарът на сезона предстои. Допълва, че успехът зависи от рекламирането на България. 
Посочва, че Южното Черноморие отново ще си остане на българския пазар след като през миналото лято реално 
българите спасиха сезона. Очаква се все пак силно представяне на руския и германския пазар, има надежди и за повече 
поляци, които през последните години преоткриват България, а и във Варшава България вече има туристическо 
представителство. Заявки има и за гости от Чехия и Словакия. 
Смята, че ситуацията ще се подобрява, ако се рекламира в чужбина и това, че заболеваемостта пада. Конкретно за руския 
пазар казва, че продължават проблемите с това, че визите не са електронни. 
"Надяваме се спешна маркетингова кампания да даде тласък на летния сезон при ниската заболеваемост", допълва тя. 
За това, че явно пак ситуацията върви към всичко в последната минута говорят и очакванията на германския пазар. Калин 
Сутев, представител на един от най-големите германски туроператори DER Touristik Deutschland, в която група влиза и 
компанията ITS, коментира пред "Капитал", че за германския пазар ключово ще е България да бъде извадена от рисковите 
дестинации и туроператорите да започнат добри ласт минит записвания, за да успеят да се спасят 100-те дни на сезона. 
Той се надява резултатите на компанията му да са поне като миналогодишните. 
На Север залагат на румънците 
По традиция северното Черноморие разчита на румънци, укаринци, молдовци, поляци, германци. В тази ситуация на 
несигурност местният бизнес залага основно на гостите от северната съседка на България, които не са обвързани и със 
самолетни полети. 
Илин Димитров, председател на варненската туристическа камара коментира, че в предкризисната 2019 г. румънците са 
били 1.2 млн., което според него означава, че може да се разчита на тях. "Русия е мантра, която повтаря всеки хотелиер, 
но те вече не са най-големият брой чужди туристи, макар във Варна да има цели руски квартали и да имат имоти и в други 
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места по крайбрежието", посочва Димитров. Допълва, че всеки турист е важен, но от тази посока на северното Черноморие 
не очакват спасение. 
С неговите колеги са настроени все пак за по-добър от миналогодишния сезон, но далеч от този през 2019 г. Голям 
проблем това лято имат хотелиерите, които нямат свежи пари, с които да подготвят и отворят базите. Димитров посочва, 
че фактор за това е приключилият кредитен мораториум, това, че чадърите няма да са евтини или безплатни, което 
сериозно товари хотелиерите. В допълнение те дължат такси за инфраструктура и съответните местни данъци и такси. 
На германския пазар всичко зависи от пандемията, допълва Димитров, имайки предвид в коя зона на 
опасност/безопасност ще бъде поставена България от престижния научен институт "Робърт Кох" като има надежда, че 
заради спада на заразата страната ще е в добра позиция, макар в другата посока да наклоняват везните малкото 
ваксинирани. По тази линия идват и притесненията за британските туристи. 
Ваксините са фактор 
Иван Грошев обяснява, че въпреки високата степен на ваксинация на Острова, това че децата не се имунизират, поставя 
родителите им пред избора на по-сигурна дестинация, каквато България не се явява. В този случай не цената ще наклони 
везните, а тъкмо сигурността. "Всеки търси сигурност, защото спестявате хикс евро от почивка и се връщате болен - не 
можете да ходите на работа, имате разходи по лечение и т. н. Всеки би предпочел малко повече пари да даде, но да е в 
по-сигурна среда", обяснява той. 
Ваксинирането на заетите в туризма също не върви нито бързо, нито плавно, а и започна едва наскоро. По данни на бранша 
около 20-30 % са поискали да бъдат ваксинирани, но има и такива, които вече индивидуално са го направили. С поставени 
2 дози персоналът ще бъде към 1 август. Но и това е доста условно, защото младите, които и са най-търсеният персонал, 
не се ваксинират. 
В същото време бизнесът няма голям избор от кадри от години, а пандемията допълнително изостри проблема - наеманите 
от чужбина сезонни работници (над 20 хил. преди това) са по-малко и със затруднен достъп в момента, а местните, които 
знаят езици, са потърсили убежище в по-сигурни и по-добре платени сектори. Отделно за хората, които още не са 
назначени в сектора, няма как да се предвиди ваксинация. "Браншът може да има желание да назначава само 
ваксинирани, но когато нямаш работници, нямаш голям избор. Всеки е добре дошъл, а ваксината е последна грижа", 
обяснява Димитров. 
Чартъри на опашка 
Подобно и на миналата година заявените чартъри на морските летища не са малко, проблемът е дали ще се запазят. Очаква 
се информация дали през юни ще има полети от Русия, а тези от Германия са анулирани до края на юни. Засега в Бургас и 
Варна планират до октомври да посрещнат 23 500 полета, като около 14 хил. са за Бургас, с близо 4 млн. туристи. 
Миналата година обаче повечето чартъри бяха отменени в последния момент и годината завърши с 1 млн. туристи от тях.  
 
√ САЩ се готвят да свалят санкциите срещу "Северен поток 2" 
Администрацията на президента Джо Байдън ще свали санкциите, наложени на компанията зад газопровода "Северен 
поток 2" и изпълнителния ѝ директор. 
Това съобщават източници на "Ройтерс" малко след като новината се появи на сайта "Аксиос". Малко след това Германия 
потвърди новината. Външният министър Хайко Маас каза, че Байдън е взел такова решение за компанията и 
изпълнителния ѝ директор, "който е германски гражданин". 
Информацията се появява часове преди първата среща на държавния секретар Антъни Блинкен с руския външен министър 
Сергей Лавров. Освен това Байдън се надява на среща с руския си колега Владимир Путин по време на посещението си в 
Европа другия месец. 
Държавният департамент може да предаде поръчан от Конгреса доклад по темата още днес. В него, казват източниците 
на агенцията и сайта, се казва, че изпълнителният директор на проекта Матиас Варниг, приближен на Путин, е извършвал 
дейност, за която може да бъде санкциониран. Въпреки това санкциите трябва да бъдат свалени, тъй като това съответства 
на националния интерес. 
Източникът на "Ройтерс" продължава с думите, че администрацията на Байдън смята за важно да изпрати послание за 
стратегическия ангажимент да бъдат възстановени връзките с Германия. 
Между Берлин и Вашингтон имаше напрежение по време на предшественика на Байдън Доналд Тръмп. Той наричаше 
Германия "зависима от Русия" и оказваше натиск за блокиране на проекта, който трябва да доставя гориво от Русия по 
море, като заобикаля Украйна. Инфраструктурата за него е почти готова. Германия е най-големият защитник на проекта в 
Европа. 
Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков коментира информацията с думите, че ако е вярна, това би било "положителен 
сигнал" в труден момент от отношенията. "Много по-добре е, отколкото да четете, че идват нови санкции." 
Според заместник-министъра на външните работи Сергей Рябков премахването на санкциите би помогнало да се 
нормализират отношенията на Брюксел и Вашингтон. 
 
Мениджър 
 
√ 13 нови зам.-министри в седем министерства  
Тринадесет нови заместник-министри са назначени със заповед на министър-председателя Стефан Янев в седем 
министерства. Това съобщиха от правителствената информационна служба. 
Сменени са заместник-министрите в здравеопазването, като постовете се поемат от Александър Златанов, Тома Томов и 
Димитър Петров. Алексаднър Златанов е директор на РЗИ-Перник от началото на тази година, а преди това от 2013 г. до 
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началото на 2021 г. е директор на РЗИ-София област. Дълги години е бил и заместник-директор на ЦСМП-София област. 
Висшето си образование получава в Медицинския университет в София. 
Преди назначаването си за заместник-министър на здравеопазването от март т. г. Тома Томов е началник на COVID-
отделението в Александровската болница. Преди това е бил вр.и.д. главен секретар в администрацията на 
Александровската болница. Висшето си образование получава в Медицинския университет в София. 
Димитър Петров е бил директор на Националната здравноосигурителна каса в периода 2003 г. – 2004 г., както и 
подуправител на НЗОК през 2015 г. и 2017 г. В периода 2006 г.-2013 г. е съветник и експерт в Българския лекарски съюз. От 
1997 до 2001 г. е народен представител в 38-ото Народно събрание. 
Весела Кондакова, Борислава Танева и Пламен Славов са назначени за заместник-министри на културата. 
Весела Кондакова е изпълнителен директор на Българска музикална асоциация от 2018 г., а в периода 2010 г. -2017 г. 
последователно ръководи звено „Културно-контактна точка по програма Култура на ЕК” и Бюро „Творческа Европа”, офис 
Култура към Министерство на културата. Кондакова е външен експерт е в общински програми за култура. 
Борислава Танева преподава от 1990 г. в Националната музикална академия, където е професор по пиано в клавирната 
катедра, а от 2016 г. е заместник-ректор по художествено-творческата и международна дейност. Завършва Националната 
музикална академия като е специализирала в Милано. Танева концертира активно в Европа, Бразилия и Израел, член е на 
Управителния съвет на Национален фонд „Култура“, основател е и заместник-председател на швейцарско-българската 
асоциация за култура SBAC, базирана в Женева. 
Пламен Славов е доцент по история и по национална сигурност в Пловдивския университет. В периода 2015-2021 е 
общински съветник в Общински съвет Карлово, а преди това е народен представител в 42, 40 и 38-ото Народно събрание. 
Двама нови заместник-министри влизат в ръководството на правосъдното министерство- Мария Павлова и Иван 
Демерджиев. 
Мария Павлова е следовател в Национална следствена служба, чийто говорител е в периода 2018-2019 г., а от 2019 до 2020 
г. е ръководител на звено „Аналитично“ в НСлС. Била е служебен министър на правосъдието през 2017 г. Завършва право 
в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 
Иван Демерджиев е председател на Адвокатска колегия -Пловдив от 2019 г., а преди това е секретар на Адвокатския съвет 
към Адвокатската колегия - Пловдив. Дерменджиев завършва право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 
Крум Неделков е назначен за заместник-министър на земеделието, храните и горите. От януари 2020 г. досега е бил 
заместник-декан по учебно-методична дейност на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет в 
Стара Загора. Неделков има дългосрочна специализация в САЩ, притежава също научна степен доктор, както и има 
придобита степен магистър по специалността ветеринарна медицина от Тракийския университет в Стара Загора. 
Нов заместник-министър влиза и във МВнР - Зарица Динкова. Тя има дългогодишен опит в работата с различни европейски 
институции, включително като политически съветник в Европейския парламент. Била е и старши експерт в Министерството 
на земеделието и храните, дирекция „Европейска координация и международни отношения“. Висшето си образование 
получава в УНСС, специалност „Международни отношения”, а от Университета „Комплутенсе“ в Мадрид е магистър по 
международни икономически отношения. Притежава диплома и от Испанската дипломатическа школа в Мадрид. 
Пламен Йорданов и Александър Петков са новите заместник-министри на отбраната, а Росен Барчовски става заместник-
министър на младежта и спорта. 
 
√ ЕЦБ предуреждава за фалити след прекратяването на стимулите  
Страните от Еврозоната са изправени пред завишени и неравномерни финансови рискове, които могат да доведат до 
фалити след прекратяването на мерките за стимулиране на икономиката, предупреди Европейската централна банка, 
цитирана от Си Ен Би Си. 
Според ЕЦБ може да има нужда от нови мерки за подкрепа, за да може регионът на единната валута да се възстанови 
пълноценно от кризата с короанвируса. 
Пандемията засегна отделните икономически сектори в различна степен и с различна скорост, като туризма понесе най-
тежки щети. В последния си доклад за финансовата стабилност ЕЦБ предупреждава, че неравномерните шокове 
концентрират рисковете в определени държави и части от икономиката на Еврозоната. 
„Докато еврозоната излиза от третата вълна на пандемията, рисковете за финансовата стабилност остават и са станали по-
неравномерно разпределени,“, коментира вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос. 
Централната банка на Еврозоната проявява особена загриженост относно по-голямото бреме на корпоративния дълг в 
страните с по-големи сектори на услугите, тъй като то може да увеличи натиска върху правителствата и кредиторите в тези 
държави. Това може да предизвика сериозни главоболия в краткосрочен план, след като правителствата прекратят 
свързаните с пандемията стимули, като например програмите за подкрепа на заетостта. 
„След като тази подкрепа постепенно започне да се премахва, не могат да бъдат изключени значително по-високи нива на 
несъстоятелност, отколкото преди пандемията, особено в някои страни от Еврозоната“, се казва в изявление на ЕЦБ. 
„Мащабната подкрепа, особено за корпорациите, може постепенно да премине от широкообхватна към по-
целенасочена“, заяви Де Гиндос. 
 Друг риск, който от ЕЦБ следят внимателно, е този свързан със неотдавнашния ръст на доходността по американските 
държавни ценни книжа. Това накара централната банка да ускори програмата си за купуване на държавен дълг през 
последните седмици. 
Освен това ЕЦБ предупреди, че рентабилността на банките в Еврозоната все още остава ниска и кредиторите може да 
бъдат принудени да увеличат своите провизии занапред. 
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„Рентабилността на банките остава слаба, докато перспективите за търсене на заеми са несигурни. Засега качеството на 
банковите активи е запазено, но кредитният риск може да се материализира със закъснение, което предполага 
необходимост от увеличени провизии за загуби по кредити “, се казва в изявление на ЕЦБ. 
 
√ Русия въведе солени глоби за заплахи при събиране на дългове  
Държавната дума на Русия прие на трето и последно четене законопроект, предвиждащ административни глоби до 500 
хиляди рубли за използване на заплахи за длъжници. Документът също така ще позволи под отговорност да бъдат 
подвеждани и кредитни институции, които си служат с такива методи, предава ТАСС.  
Според действащото законодателство при връщане на просрочен дълг не се допуска психологически натиск върху 
длъжника, нито разкриване на личните му данни. 
Законът, приет от Държавната дума, предвижда административни глоби за незаконни действия за връщане на средства. 
За длъжностните лица глобата ще бъде от 20 хиляди до 200 хиляди рубли с възможна дисквалификация за период от шест 
месеца до една година, за юридически лица - от 50 хиляди до 500 хиляди рубли. За сравнение, сега максималната сума за 
събиране за длъжностни лица е 100 хиляди рубли, за юридически лица - 200 хиляди. 
В същото време кредитните институции са обект на член на Кодекса на Руската федерация за административните 
нарушения за отговорност за нарушаване на изискванията на законодателството за защита на правата на длъжниците. 
Сега законодателството установи правното основание за дейностите и правилата за предприемане на действия за връщане 
на просрочени задължения. По този начин не се допускат действия на кредитора или лице, действащо от негово име, 
насочени към връщане на просрочения дълг, свързани с упражняване на психологически натиск върху длъжника и други 
лица, използване на изрази и други действия, които унижават чест и достойнство на длъжника, е забранено да се разкрива 
информация за длъжника, неговите дългове, публикуването на тези данни в Интернет. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на данните за запасите на САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък на фона на ръста на запасите в САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта брент се понижи с 0,64 долара, или 0,93%, до 68,07 за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,64 долара, или 0,98%, до 64,85 долара за барел. Вчера и двата бенчмарка 
се разделиха с над 3% от стойността си. 
Петролът поевтиня значително през последните седмици, като това се дължи на страховете, че задълбочаващата се 
здравна криза в Азия ще се отрази на търсенето. 
„Нарастването на броя на заразените с COVID-19 в части от Азия определено не допринася за подпомагане на пазара“, 
коментират в бележка от ING Economics. 
Близо две трети от тестваните в Индия дават положителни проби за коронавирус, като последното денонощие бе достигнат 
рекорд от 4529 смъртни случая. 
За поевтиняването тази седмица допринася и появилата се в медиите информация, че САЩ и Иран са постигнали напредък 
по преговорите за ядрената програма на Техеран, което може да доведе до премахване на санкциите срещу износа на 
петрол от Ислямската република. По-късно обаче се появиха репортажи, че постигането на окончателно споразумение 
може да отнеме известно време. 
Нарастващите запаси от суров петрол на САЩ също се отразиха на цените, макар че повишението през последната седмица 
не отговори на предварителните прогнози. По данните на Енергийната информационна администрация запасите от суров 
петрол на САЩ са нараснали с 1,3 млн. барела в седмицата до 14 май, докато анализаторите, анкетирани от Ройтерс, 
очакваха ръст от 1,6 млн. барела. 
Запасите от дестилати, които включват дизел и мазут, са се понижили с 2,3 млн. барела при очакван спад от 386 хил. барела. 
Запасите от бензин са паднали с 2 млн. барела при очакван спад от 886 хил. 
 
√ Световните борси се оцветиха в червено  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия в сряда, след като 
инвеститорите подходиха по-предпазливо към търговията на фона на нарастващия инфлационен натиск предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 4,75 пункта, или 1,07%, до 438,29 пункта, оставайки на около 2% под 
рекордния си връх. Немският показател DAX се понижи с 200,62 пункта, или 1,3%, до 15 185,96 пункта. Френският 
измерител CAC 40 изтри 58,94 пункта от стойността си, или 0,93%, достигайки ниво от 6 294,73 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 записа спад от 65,84 пункта, или 0,94%, до 6 968,4 пункта, след като инфлацията във 
Великобритания се удвои през април. 
Статистическа служба на Обединеното кралство (ONS) съобщи, че потребителските цени са нараснали с 1,5% на годишна 
база през миналия месец след ръст от 0,7% през март. Централните банкери очакват повишението да бъде временно, но 
инвеститорите се притесняват, че скока в цените може да накара централните банки да затегнат паричните си политики. 
„Опасенията около инфлацията и доходността на дългосрочните облигации започват да се трупат, особено в САЩ.“, 
коментира Арън Барнфадър от Lazard Asset Management. „В Европа има по-малки рискове, тъй като досега нашите пазари 
не се представяха по-слабо. От гледна точка на количествените облекчения, ЕЦБ ясно заяви, че те ще продължат за 
известен период от време“, добави той. 
Вчера гуверньорът Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че е от „ключово значение паричната и 
фискалната подкрепа в Еврозоната да не бъде прекратена твърде рано“. 
Инвеститорите очакват повече данни за инфлацията в САЩ от протокола от последното заседание на Федералния резерв, 
който ще бъде публикуван по-късно днес. 

https://tass.ru/ekonomika/11409565


23 

 

На корпоративния фронт, акциите на компаниите от сектора на полупроводниците ASM International, ASML и Infineon 
Technologies поевтиняха съответно с 2,41%, 3,52% и 2,32%, на фона на глобалния недостиг на чипове. 
Цената на книжата на Julius Baer скочи с 1,02%, след като швейцарската банкова група отчете 8% ръст на стойността на 
своите активи през първите четири месеца на 2021 г. 
Акциите на британския инфраструктурен инвеститор John Laing Group поскъпнаха с 11,08%, след като стана ясно, че ще 
бъде придобит от американската инвестиционна компания KKR за 2 млрд. паунда. 
Загуби на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси записаха понижения във вторник, изтривайки по-ранните си ръстове, след като 
технологичният сектор отново регистрира загуби, предеде Си Ен Би Си . 
Промишленият индекс Dow Jones отечете спад от 267,13 пункта, или 0,78%, до 34 060,66 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 се понижи с 35,46 пункта, или 0,85%, до 4 127,83 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 75,41 пункта от стойността си, или 0,56%, завършвайки сесията на ниво от 
13 303,64 пункт, след като акциите на Apple, Amazon, Facebook и Alphabet поевтиняха съответно с 1,12%, 1,17%, 1,74%  и 
1,16% 
На пазара се отразиха и данните на министерството на търговията, че през април броят на новозапочнатите строежи на 
жилища в САЩ е паднал с 9,5% до сезонно коригиран годишен темп от 1,569 млн. жилища. Икономистите, анкетирани от 
Dow Jones, прогнозираха спад от 1,7 млн. 
Инвеститорите също така обърнаха внимание и на по-добрите от очакваното печалби на големите търговци на дребно. 
Акциите на Walmart скочиха с 2,17%, след като компанията отчете силни продажби и растеж на онлайн търговията за 
първото тримесечие. Macy’s регистрира неочаквана печалба и повиши прогнозата си за цялата година, но книжата й не 
успяха да се задържат в зелената територия и завършиха търговията със спад от 0,37%. 
Цената на книжата на Home Depot падна с 1,02%, въпреки че компанията отчете печалба от 3,86 долара за акция за 
последното тримесечие, докато анализаторите, анкетирани от Refinitiv, очакваха печалба от 3,08 долара а акция. Фирмата 
също така регистрира ръст на нетните продажби от 32,7%. 
Акциите на растежа остават под натиск през последните сесии, тъй като инвеститорите се страхуват, че ускорението на 
инфлацията ще надмине очакванията на Федералния Резерв на САЩ.  Инфлация от над целевите 2 процента за по-
продължителен период от време може да накара централната банка да затегне паричната си политика. Това ще се отрази 
на пазара на акции, който се представя по-добре в условия на ниски лихви. 
Сезонът на отчетите в САЩ върви към края си, като повече от 90% от компаниите от S&P 500 вече са представили 
финансовите си резултати за тримесечието. До момента 85% от тях са отчели печалба за акция, надминаваща очакванията, 
което е най-високото ниво на този показател от 2008 г. насам, когато FactSet започва да следи тези данни. 
Понижения в Азия 
Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно понижения в сряда, докато инвеститорите чакат 
публикуването на протокола от последното заседание на Федералния резерв на САЩ, предаде Маркетоуч.. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 362,39 пункта, или 1,28%, до 28 044,45 пункта. 
Акциите на Toyota и Rakuten поевтиняха съответно с 1,36% и 2,26%. 
Ден след като стана ясно, че японската икономика се е свила 5,1% на годишна база през първото тримесечие на 2021 г., 
Fitch Solutions прогнозира, че брутният вътрешен продукт на страната ще нарасне с 2,5% през тази година. 
„Бавната ваксинация в страната означава, че тя ще продължи да бъде изправена пред риск от спорадични огнища на 
вируса, които ще водят до ограничения на движението и други затягания на мерките, нарушаващи здравословното 
възстановяване на икономическата активност“, се казва в доклада на Fitch. 
„Олимпийските игри в Токио, които се планира да започнат в края на юли, ще се проведат при ограничен капацитет. 
Икономическите позитиви от това събитие вероятно ще бъдат н“значителни", добавят от агенцията. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 18,05 пункта, или 0,51%, до 3 510,96 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Compositе напредна с 3,19 пункта, или 0,14%, до 2 327,46 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи със 143,3 пункта, или 1,9%, до 6 931,7 пункта. 
Пазарите в Хонконг и Южна Корея бяха затворени заради празници. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
ръст от 3,39 пункта, или 0,65%, до 523,32 пункта. BGBX40 се повиши с 1,22 пункта, или 1,04%, до 118,50 пункта. BGTR30 
напредна с 4,89 пункта, или 0,87%, до 564,91 пункта. BGREIT се повиши с 0,37 пункта, или 0,25%, до 151,20 пункта. 
 
√ Eврото спадна под прага от 1,22 долара  
Курсът на еврото спадна под прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2180 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2212 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ Христо Бозуков: Няма да има компромис при установени корупционни схеми в Министерство на земеделието  
„Няма да има промени, които не са обосновани. Заявих на ръководителите на агенции и второстепенните разпоредители 
в Министерството да не очакват някакъв реваншизъм, но няма да има и компромиси при установени корупционни схеми, 
нарушения и незаконосъобразни случаи. Нали не вярвате, че със застъпването ми на бюрото ми ще ме чака информация 
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за някакви нарушения? Тези нарушения трябва да се докажат". Това заяви пред Нова телевизия служебният министър на 
земеделието, храните и горите Христо Бозуков на въпрос дали и какви кадрови промени ще има във ведомството. 
„От влизането ни в ЕС насам в земеделието бяха налети огромни средства - около 18 млрд лв. и тези средства отидоха в 
земеделските производители. Как са преразпределени там е друг въпрос. Политици и едри бизнесмени има в 
земеделието, но дали са олигарси, аз не мога да кажа - не е в моята компетенция", каза той. 
По темата за казуса с фурмите, Бозуков заяви: „Моята информация е, че МЗХГ няма никакво участие в тази сделка, освен с 
едно писмо, с което е изразило подкрепа за това действие. Нито има командировани придружаващи лица, нито друго 
участие". 
На въпрос дали проверяват има ли принуждавани хора да продават на 50% по-ниска цена по принуда, Бозуков отговори: 
„Ние ще проверяваме, но можем да го проверим само с нашите структури - Инспектората и Вътрешния одит. Това обаче 
ще изиска време, но законовата проверка се прави от Прокуратурата и ние сме готови да им съдействаме с каквото 
можем". 
Запитан дали има впечатление за осъществявани сделки на странни цени, които могат да имат обяснения, различно от 
пазарното, Бозуков посочи: „Да, имам, но ще ги кажа, след като имам по-конкретна информация. Засега нямам конкретна 
и пълна информация. Имам само начална информация и ще се проверява". 
„На 25 май ще получа резултатите от проверката във фермата за норки. Казусът с нея беше първият ми, даже някои ме 
критикуваха, че съм му обърнал прекалено много внимание. Още първия ден бях посрещнат от неправителствената 
организация, приех ги и разговаряхме да се направи една съвместна проверка", заяви още Христо Бозуков. 
И допълни: „За съжаление поради допусната грешка при оформяне на заповедта, участниците от неправителствената 
организация не бяха допуснати на проверката, но тя беше извършена и ще получа резултатите на 25 май. Моето желание 
е тази проверка да се повтори с участието на тази неправителствените организации, защото има законови основания за 
това". 
 
√ Джо Байдън очаква „значителна деескалация” в Газа  
Съединените щати поискаха от Израел да прекрати конфликта в Газа. Президентът Джо Байдън заяви, че очаква от 
израелския премиер Бенямин Нетаняху „значителна деескалация и път към спирането на огъня". 
Американците са основния съюзник на Израел в Близкия изток и главен финансов източник за добре екипираната армия 
на страната.Вашингтон спря последния опит за обща декларация на Съвета за сигурност на ООН за конфликта, като зае 
страната на Израел. 
Въпреки ясния сигнал от Съединените щати, Нетаняху в трети пореден ден се закани, че военната операция в Газа 
продължава. И в сряда имаше артилерийски обстрел и удари от въздуха, като една от разрушените сгради беше 
министерството на здравеопазването в Газа. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какви средства ще получи страната ни от Плана за възстановяване - вицепремиерерът по управление на 
европейските средства Атанас Пеканов; 

- Какво се случва в сектор "Сигурност" - анализ на Тихомир Безлов; 
- На старта на туристическия сезон - какво ще предложи на туристите българското Черноморие?; 
- На живо - каква е причината за верижната катастрофа с автобус от градския транспорт в София?; 
- От Ротердам - специалните ни пратеници с последни новини преди българското участие на полуфинала на 

Евровизия; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Българи под ракетен обстрел в Израел. Разказ за живота на сънародниците ни от специалните пратеници на bTV 
Десислава Ризова и Иван Филчев; 

- След верижната катастрофа в София - автобус на градския транспорт блъсна седем коли. Кой е виновен за 
инцидента?; 

- Уволнения, проверки и нови назначения. Каква заявка даде служебният кабинет в първата си седмица. Гост - 
заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев; 

- На живо от Синеморец - ще има ли нови строежи край морето?; 
- Как детска градина в благоевградско осинови семейство щъркели? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Румен Петков и Татяна Дончева май с Нинова на изборите; 
в. Труд - Морският ни туризъм е пред удавяне; 
в. Телеграф - Откраднаха 732 знака от пътя; 
в. Монитор - Тапи на 5 места към морето и планините; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Пловдив стана банка кадри за МВР; 
в. 24 часа - Президентът Радев: Шефове на служби са верни на Борисов, не на България; 
в. Труд - 12 бивши шефове в МВР назначени за губернатори; 
в. Труд - Купуваме средно 2000 нови коли на месец; 
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в. Телеграф - Роми спряха влак с камъни и гуми; 
в. Телеграф - При акция на "Вътрешна сигурност" в Пловдив: Закопчаха 7 ченгета за чадър над бандити и жрици; 
в. Монитор - Всички областни управители аут, смяна и при надзора на НОИ; 
в. Монитор - Без бонуси за джипитата, ако откажат ваксина; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Марин Райков, посланик на България във Великобритания: 258 000 българи вече са получили статут на 
уседналост във Великобритания; 
в. Труд - Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения, пред "Труд: Върви процес 
на вторична биполяризация на планетата; 
в. Телеграф - Мариана Попова, синоптик от НИМХ: 30 градуса за празника на буквите; 
в. Монитор - Д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз: Ако вирусът се измени тотално, ще 
започнем от нулата; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Без парламент кабинетът може да харчи от други пера, ако не вдига разходите; 
в. Труд - Духът но инфлацията е изпуснат от бутилката; 
в. Телеграф - Господ се оказа зрелостник; 
в. Монитор - Да те ваксинира личен лекар - мисията (не)възможна. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 май 
София 

- От 11.00 часа в Националния исторически музей вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на 
реновираната Зала 3, която представя експозицията „Българската държава през Средновековието VII – XIV век". 

- От 19.00 часа в централното фоайе на Ректората на Софийския университет Св Климент Охридски" 
вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие изложба на личния архив на поета Дамян Дамянов по повод 85 години 
от рождението му. 

- От 09.00 часа в зала "Музикална" в Централния военен клуб служебният министър на туризма Стела Балтова ще 
даде пресконференция, на която ще представи основните приоритети, които си поставя и ще коментира актуални 
теми и неотложни решения, свързани с туризма. 

- От 11.00 часа служебният министър на туризма Стела Балтова ще проведе работна среща с представителите на 
туристическия бизнес. 

- От 13.00 ч. в Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски" министърът на младежта и спорта в 
служебното правителство Андрей Кузманов ще даде пресконференция. 

- От 14.00 ч. в зала „Пресцентър" в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" 1 Централната 
избирателна комисия ще проведе брифинг. 

- От 10.00 ч. ще се състои онлайн заседание на Столичния общински съвет. 
- От 11.00 до 12.00 ч. Държавна агенция „Електронно управление" е домакин на онлайн събитие, на което ще бъде 

представен обновения Единен цифров Портал на ЕС - „Вашата Европа"- https://europa.eu/youreurope/.  
- От 16.00 ч. зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски" ще се състои публична лекция на тема „Българска царска кръв в 

сърцето на Константинопол!?" на проф.Емануел Мутафов. 
- От 18.30 ч. в зала „Тържествена" на Военна академия „Г. С. Раковски" ще се състои премиера на филма „Раковски, 

свобода или смърт". 
*** 
Благоевград 

- От 09.00 часа в сградата на Областната администрация досегашният областен управител Бисер Михайлов ще 
предаде поста на новоназначения на длъжността Николай Шушков. 

*** 
Бургас 

- От 13.13 часа пред сградата на Общината ще се проведе протест на Организацията за закрила на българските 
граждани, по време на който ще бъдат отправени различни искания към местната и националната власт. 

*** 
Варна 

- От 09.30 часа в Областната администрация Стоян Пасев ще предаде поста на назначения за временно изпълняващ 
длъжността областен управител Петър Манчев. 

- От 14.00 ч. в двора на НУ "Васил Левски" в кв. „Аспарухово" ще бъде поставен барелеф на Васил Левски. 
*** 
Видин 

- От 09.30 часа в Областната администрация ще се проведе церемония по символичното предаване на поста 
областен управител. 

*** 
Добрич 

- От 10.00 ч. във фоайето на Младежки център - Добрич ще се състои Трудова борса за младежи до 29 години. 
*** 
Свищов 

https://europa.eu/youreurope/
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- От 14.00 ч. в Светиниколското училище ще бъде подредена изложбата „Свищов - огнище на духовността през ХIX 
век" и беседа с ученици от X и XI клас. 

- От 17.00 ч., в двора на къщата музей „Алеко Константинов" ще бъде представена книгата „Старият Свищов в 
снимки" от Стоян Парашкевов. 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина" ще бъде представена мултимедийна презентация „Паметници 
на Кирил и Методий по света". 

- От 16.00 ч. в градината на Кристал Палас бутик хотел Българският атомен форум ще връчи годишните си 
журналистически награди за активно отразяване на темите, свързани с ядрения сектор в страната и по света. 

*** 
Шумен 

- От 9.00 ч. в зала 2 на Областната администрация новият областен управител Валентин Александров ще встъпи 
официално в длъжност. 

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

