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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ От ключово значение за България остава поддържането на добросъседски отношения със Северна Македония  
Министърът на външните работи Светлан Стоев разговаря с министъра на външните работи на Португалия Аугущо 
Сантуш Силва и комисаря по съседство и разширяване на Европейския съюз Оливер Вархей. Двамата са на работно 
посещение у нас. 
Вие сте първите, които аз посрещам като министър на външните работи. Ресорът по разширяване и съседство е един от 
най-важните за нас, заяви министър Стоев. Радваме се на постигнатия вчера напредък за въвеждането на "зелен 
сертификат", това ще улесни много хора в Европа. Високо оценяваме постигнатото от португалското председателство, 
което допринесе за укрепване на солидарността в съюза, допълни министърът. По думите му последната година е 
показала, че солидарността е ключова. 
Отворени сме за активен, открит и пълноценен диалог с Република Северна Македония, очакваме от нашите съседи в 
региона да работим в дух на искреност и конструктивност. По тази тема е налице пълна приемственост, за нас от ключово 
значение остава поддържане на добросъседски отношения и изпълняването на Договора от 2017 г., увери министър Стоев. 
Визитата идва на фона на поредните опити на Република Северна Македония да убеди ЕС, че е готова за членство след 
отказа ни да подкрепим преговорната рамка със Скопие заради спора около историята и неизпълнение на Договора за 
приятелство. 
Важно беше за комисията да направим срещи с премиера, президента и външния министър на България, заяви Аугущо 
Сантуш Силва. Той благодари за топлото посрещане в София, както и за ангажираността на България за процеса на 
разширяването на ЕС, тема, която е важна и за португалското председателство на Съвета на Европейския съюз. В момента 
има 2 процеса по отношение на разширяването - започване на следващите междуправителствени конференции за Черна 
гора, както и за Албания и Северна Македония. 
Сега беше време да направим директни консултации в София с България. Те ще бъдат от огромно значение за 
продължаващия процес, коментира още Аугущо Сантуш Силва. 
Оливер Вархей коментира, че предстои много работа, като е било важно да бъде чуто мнението на България, тъй като 
страната ни е водеща за разработването на политиката за разширяване на ЕС към Западните Балкани. Ние сме тук заедно 
с България, за да решим какви ще бъдат следващите стъпки. Намираме се на важен кръстопът, за да видим как можем да 
продължим заедно напред. 
 
√ Започна проверка на всички обществени поръчки в туризма от май 2017 г. 
Министерството на туризма започна проверка на всички обществени поръчки в туризма от май 2017 година. Започва 
предоговарянето на концесионните договори за плажовете, с цел намаляване на цените. 
В момента усилено се работи и за възстановяване на полетите от и към Русия. Предвижда се и масирана реклама на 
страната ни като туристическа дестинация, насочена към 18 държави, сред които Германия, Великобритания, Полша и 
Румъния. 
 
√ Министър Балтова: Работи се за предоговаряне на концесионните договори на плажовете  
Работим в посока да има "зелени коридори" за туристите между държавите от ЕС. Това заяви в "Денят започва" 
служебниятминистър на туризма доц. Стела Балтова. 
Министерството е предприело действия за предоговаряне на концесионните договори на плажовете, макар това да е 
изключително трудна задача, тъй като става по законодателен път, допълни Балтова. 
От 50 до 100% да бъдат намалени цените на плажни принадлежности, но това минава през намаляване на концесионните 
такси, каза министърът. 
Ако не възстановим работата на туристическите обекти, ще бъдем забравени от чуждите оператори, допълни тя. 
Очаква сезонът да започне, когато има много повече пристигащи полети. В края на месеца по няколко полета на ден се 
очакват от Полша например. 
Министър Балтова прогнозира начало на активния сезон на 4-5 юни. По думите ѝ има два сценария за развитието му, а 
оптимистичният се изразява в това броят на туристите да е 50% повече спрямо 2019 г. или 100% спрямо 2020 г. 
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Наследява се нищожен бюджет за реклама, 60% от средствата са изразходвани. В момента тече активна кампания на 18 
пазара, очаква се допълнителна в Германия, Румъния и Русия, заяви Балтова. 
Курортите очакват посетители, надявам се да имаме интересен сезон, в сравнение с миналогодишния, прогнозира 
министър Балтова и допълни, че предстоящият сезон няма да е по-лесен. 
Ще продължи контрол по спазване на противоепидемичните мерки, увери тя. 
 
√ Туристическият бранш иска спешни мерки за спасяване на сезона  
Туристическият бранш настоява за спешни мерки за спасяване на туристическия сезон. Изпратено е и писмо с предложения 
до служебния министър-председател и до служебните министри на туризма и здравеопазването. Мерки, които да бъдат 
предприети в рамките на двата месеца от управлението на служебния кабинет. 
Няколко са спешните мерки, които трябва да бъдат взети, каза в "Денят започва" председателят на Варненската 
туристическа камара Илин Димитров. 
"Под номер едно е да направим една много активна маркетингова кампания онлайн и офлайн, да покажем, че България 
е една сигурна държава, че сме готови да посрещаме туристи, че при нас режимът е най-лек", допълни той. 
Димитров даде за пример Гърция и Турция, където има вечерни часове. 
"Друга важна мярка е да се направи инфраструктура за тестване. За сезона очакваме според данни оператора на 
Летище Варна и на Летище Бургас 250 000 човека да кацнат в Бургас и 150 000 човека във Варна. Това означава, че ние 
трябва да правим по 35 000 теста само за летищата на ден", коментира председателят на Варненската 
туристическа камара. 
Третата точка е да се стартира Фаза 3 за помощта от 35 евро към туроператорите. 
Според хотелиера Станислав Стоянов трябва да се обяви един мораториум на банковите кредити, защото миналата година 
е бил обявен нулев сезон, а в момента почти няма записвания, хотелите са много несигурни, а банките вече са започнали 
да си търсят таксите. 
"Програмата за стимулиране 60 на 40 или 80 на 20 трябва да продължи до края на сезона, защото на този етап това 
е много важно, за да може да подпомогне развитието на хотелиерския бизнес", каза хотелиерът. 
По думите му масовата ваксинация в туристическия бранш ще допринесе за положителна насока и така ще се рекламираме 
като сигурна зона. 
"Целта на зеления коридор е тези туристи, които пътуват насам от Украйна, Молдова, Прибалтика, други държави, 
преминавайки през другите държави, да имат осигурен коридор, а не да бъдат спирани", допълни хотелиерът. 
 
√ Мартин Захариев: БНТ няма дългове, продължава начисто  
БНТ няма дългове и продължава начисто. Това е чудесна новина за данъкоплатеца за неговата обществена телевизия. 
Това каза Мартин Захариев - член на Обществения съвет на БНТ, в "Още от деня". 
"На едно от последните заседания на редовното правителство БНТ получи 20 млн. лв., за да се разплати с доставчика си на 
наземно цифрово разпръскване", съобщи Захариев. 
Според него БНТ като лидер на доверие няма конкурент и това е доказано социологически. Захариев подчерта, че 
обществената телевизия има нужда от промяна на модела на финансиране и "че това е известна теза от 2010 година, 
откакто стана цифровизацията и се въведоха мултиплексите". 
"Този разговор е важен, защото няма напреднала демокрация без силна обществена медия. Тя е рупор на свободното 
слово. Ако може да се припознават някакви корпоративни влияния в частните медии, то обществената медия трябва да е 
бронирана срещу вмешателства. БНТ в това отношение пази страхотна хигиена", категоричен беше той. 
Мартин Захариев коментира и ситуацията в туризма. По думите му "българският туризъм е в състояние на изкуствено 
дишане". 
"Частният сектор ще учреди маркетинг дестинация - "Bulgarian black sea" (Българското черноморие). Тя цели и таргетира 
генеричните ни пазари навън. Организацията ще бъде водена от оператора на летищата на Варна и Бургас и от водещите 
туроператори, хотелиери и курорти на Черноморието", каза още той. 
 
БНР 
 
√ Ръководството на ЦИК обсъжда изборите с премиера Стефан Янев  
Ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК) ще обсъжда днес подготовката на предсрочните 
парламентарни избори със служебния премиер Стефан Янев. 
От ЦИК поискаха институционална подкрепа за организацията на вота с машини, като разпратиха писма до редица 
институции. 
Председателят на ЦИК Камелия Нейкова заяви: 
„Ние смятаме, че произвеждането на избори е въпрос, с който е ангажирана държавата, а не само един държавен орган, 
а пък било той и ЦИК. Ние съзнаваме нашата отговорност, но без взаимодействието с останалите институции няма как този 
процес да се състои по начина, по който обществото очаква. 
Нито членовете на ЦИК, нито администрацията разполагат с тези специални знания, които са необходими, за да може 
машинното гласуване да бъде гарантирано по начина, по който изисква Изборният кодекс, както и да се гарантира 
сигурността и надеждността на системата, която е предвидена в закона за провеждане на това машинно гласуване“. 
ЦИК търси експертиза за техническите параметри, които трябва да имат допълнителните устройства за гласуване и 
софтуера, необходим, освен за вота на 11 юли, но и за частичните кметски избори на 27 юни. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bnr.bg/horizont/post/101470540/cik-iska-sadeistvie-za-porachkata-za-oshte-mashini-za-glasuvane
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Логистиката по доставката и обслужването на машините в чужбина са други теми, които ЦИК ще обсъжда с Министерството 
на външните работи също днес.  
 
√ Министърът на земеделието представя своите заместници и приоритети 
Служебният министър на земеделието Христо Бозуков се очаква да обяви днес заместниците си и да посочи приоритетите 
си в управлението на агроведомството за следващите два месеца. 
Земеделието у нас се управлява от едно от най-големите министерства, като бюджет и като брой заети в администрацията. 
През последния мандат в агроведомството Десислава Танева от ГЕРБ имаше четирима заместници, като за около година 
те дори бяха петима, но по настояване на самата министърка премиерът отстрани от поста му заместник-министъра, 
представляващ интересите на дребните земеделци. 
По непотвърдена информация сега служебният министър ще работи с трима заместници, единият от които Атанас Добрев 
остава на поста си от предишния мандат. Той е ресорен за горите и вчера представи официално новоназначения директор 
на Агенцията по горите - Александър Дунчев. 
В управлението на горите първата сериозна кадрова смяна, предприета от Бозуков. Дали ще има и други смени и какви са 
приоритетите и амбициите на Христо Бозуков ще стане ясно днес. 
Своите приоритети и екипи ще представят още служебните министри на околната среда и водите Асен Личев и на 
транспорта и съобщенията Георги Тодоров. 
 
√ Стела Балтова: Облекчаване на условията за влизане у нас ще повиши интереса към страната ни 
Придвижена е мярката за подпомагане на екскурзоводите, съобщи служебният министър на туризма  
Интервю на Мила Младенова със Стела Балтова 
Облекчаване на условията за влизане в България ще повиши интереса към страната ни като туристическа дестинация, каза 
в интервю за БНР служебният министър на туризма Стела Балтова. Работи се за по-нататъшно облекчаване на тези условия, 
свързани с децата, посочи тя. 
Относно улесняването на визовия режим за руските туристи Стела Балтова изтъкна, че това е „действие със стратегически 
характер“, върху което ще се положат големи усилия. 
Започнало е информационното осигуряване на чуждите пазари по условията за спазване на епидемичните мерки у нас, 
както и какво да очакват чуждите туристи, ако те се разболеят в страната ни, увери министър Балтова. Тя е на мнение, че 
трябва да има карантинни хотели. 
Провежда се дигитална кампания на няколко приоритетни пазара. Активизират се както кампанията на пазар Германия, 
така и комуникационни дейности на руския пазар, отбеляза Балтова. 
В края на месеца се очаква нотификация, за да бъде отпусната новата помощ за туроператорите, свързана с връщане на 
средства към техните клиенти, съобщи Стела Балтова. 
„Остават всички мерки, които са познати. Остава държавната субсидия за туроператори, които използват въздушни 
превозвачи, безвъзмездната помощ за туроператори, мярката 60/40, програмата за гарантиране на безлихвени кредити.“ 
Придвижена е мярката за подпомагане на екскурзоводите, уточни Стела Балтова. 
„Възнамеряваме да сключим максимално бързо договори с тях. В аванс те ще получат 50% от стойността на договорите. 
Това е не само глътка въздух, но и изключителна помощ за този сегмент“, коментира служебният министър на туризма в 
предаването „Преди всички“.  
Вече имаме хотели, които предвиждат да поемат PCR тестовете на посетителите при тяхното завръщане, стана ясно още от 
интервюто. 
Министърът на туризма изрази надежда българите да изберат България като място за лятната си ваканция. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Новите шефове на НАП и агенция „Митници“ представят приоритетите си  
Новите директори на Националната агенция за приходите (НАП) и агенция „Митници“ се очаква днес да представят 
приоритетите в работата си пред медиите. 
Седмица след като Румен Спецов замени Галя Димитрова в агенцията за приходите, а Павел Тонев пое управлението на 
митниците от Георги Костов, двамата ще отговарят на въпроси на журналисти. 
Заедно със служебния министър на финансите Асен Василев те ще представят мерки за повишаване на събираемостта на 
приходите и предотвратяване на нарушения, които ощетяват фиска. 
И в агенция „Митници“, и в НАП вече има и други кадрови промени, а миналия петък министър Асен Василев обяви, че 
НАП има много ниска събираемост. 
„От малко над 4 милиарда са събрани малко над 2 милиарда… Системна ниска потвърждаемост на ревизионните актове – 
само 66% от тях са потвърдени“, каза той. 
Повишаването на приходите в хазната ще е един от топ приоритетите на финансовото министерство. Василев обяви, че ще 
търси възможности за продължаване на мерките в подкрепа на бизнеса в пандемията. 
 
√ Кои са въпросителните около делата за теч на лични данни от НАП  
Интервю на Силвия Великова с Димо Господинов 
Делата за теч на лични данни от НАП стигнаха до Съда в Люксембург. 
След като стотици българи заведоха дела, а административни съдилища се произнесоха различно по тях, Върховният 
административен съд се обърна към Съда в Люксембург. 

https://bnr.bg/horizont/post/101468594
https://bnr.bg/post/101470868
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„Това, което очакваме от Съда на ЕС, е с практиката си да развие института на отговорността на администратора за 
допуснати течове на лични данни“, обясни в интервю за БНР адвокат Димо Господинов. 
Някои от въпросителните касаят задължението на администратора – дали да не допуска въобще теч на лични данни или 
да полага адекватни мерки. Други неясноти има около вината и има ли обстоятелства, при които вината на администратора 
може да бъде изключена – например хакерска атака, посочи Димо Господинов в предаването „Преди всички“. 
Практиката на административните съдилища по заведените у нас дела действително е много шарена, изтъкна Господинов, 
като се позова на извършен от неговата кантора анализ. 
„Липсва достатъчно съдебна практика, която се надявам, че в момента ще бъде създадена.“ 
Кой е извършил хакерската атака и при какви обстоятелство според Димо Господинов няма значение за отговорността на 
НАП. 
„Това, което има значение, не е дали е налице теч на данни и дали той произтича от хакерска атака или друго събитие, 
а какви мерки за сигурност на информацията е приложила НАП. /…/ Това, от което зависи отговорността на НАП в случая, 
е да се анализира приложени ли са такива адекватни мерки или не“, коментира Димо Господинов. 
Друг въпрос около казуса с теча на лични данни е кой трябва да доказва дали са предприети подходящи мерки за сигурност 
– НАП или оспорващата страна, отбеляза юристът. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Прокуратурата нареди проверки за използването на СРС  
По разпореждане на прокуратурата Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ще 
проверява дирекция „Вътрешна сигурност“ - МВР, ГДБОП и ДАНС . 
Целта на проверката, която е провокирана от медийни публикации, е да установи извършвани ли са нарушения при 
прилагането на специални разузнавателни средства (СРС). 
За подслушвани политици, непосредствено преди изборите на 4 април, съобщи вчера съпредседателят на „Демократична 
България“ Атанас Атанасов. По думите му обект на специални разузнавателни средства са били представители на „Има 
такъв народ“, „Изправи се! Мутри вън!“ и „Демократична България“. 
След приключване на проверката обществеността ще бъде уведомена за резултатите от нея, уверяват от държавното 
обвинение. 
 
√ Николай Стоянов: Първите сигнали за притеснително големи кредити от ББР са от 2014 г. 
Интервю на Диана Янкулова с Николай Стоянов в предаването „Нещо повече“ 
„Хвърлянето на светлина по темата вече е някакъв ефект. Това ще има и възпиращо действие за бъдещи такива кредити“. 
Това коментира пред БНР Николай Стоянов, журналист от вестник „Капитал“, във връзка с проверката, назначена от 
икономическия министър Кирил Петков в Българската банка за развитие (ББР).  
Вчера стана ясно, че бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев и кипърският гражданин 
Майкъл Тимвиос са завели дела за клевета срещу финансовия редактор на вестник „Капитал“ Николай Стоянов  в 
Софийския районен съд. Става въпрос за общо три тъжби, от които за две миналата седмица са връчени призовки на 
журналиста и вече има насрочени заседания. По третата все още няма разпореждане и не са получени 
документи. Претенциите са към две различни статии от миналата година, които обаче са свързани помежду си и в 
които са описани косвени връзки между Мавродиев и Тимвиос. Всеки от тях в своите оплаквания твърди, че е 
независим от другия. Исковете са подадени в два поредни дни в средата на февруари 2021 г., малко над половин година 
след публикацията на първата от статиите.  
Стоянов посочи, че изданието, в което работи, следи темата с ББР от години и че първите сигнали за притеснително големи 
кредити датират от 2014 година - около колапса на КТБ.  
Има теза, че синхронно предприетите действия спрямо журналиста са опит за натиск и заглушаване на критичните 
медийни гласове в страната. Исковете носят отличителни черти на т.нар. SLAPP (стратегическо дело срещу публично 
участие - бел. ред.), при което водещата идея е не да бъдат спечелени, а да бъдат отказани медии, активисти, 
неправителствени организации от активна гражданска позиция под страх от присъди или непосилни финансови санкции.  
„Надявам се в хода на делата това да се изясни. Напоследък Европейската комисия приема доста сериозно такъв тип дела, 
дори се предвижда законодателство в тази посока, защото те се считат за заплаха за гражданското общество“, каза Стоянов 
в предаването „Нещо повече“.  
Интервюто с Николай Стоянов можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ ББР започна работа по структуриране на два нови гаранционни продукта по InvestEU  
Българската банка за развитие започна работа по структуриране на два нови гаранционни продукта по европейската 
програма InvestEU, съобщиха от банката. Общият ресурс, който може да се мобилизира в подкрепа за българските 
компании и публични дружества, е до 1,3 млрд. лева. 
Със средствата ще бъдат подкрепени проекти за създаване на устойчива инфраструктура в областта на околната среда и 
засилване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия, уточняват от банката за развитие. 
Единият от инструментите е насочен към инвестиции за изпълнение на политиките по управление на водите, отпадъците 
и е в съответствие с кръговата икономика. Част от инструмента ще инвестира в изграждането на инфраструктура за 
зареждане на електромобили. Покритието на финансовите инструменти с гаранция се очаква да достигне 300 млн. лв. 
Вторият инструмент е насочен към друга специфична цел на програмата InvestEU – подобряване на достъпа до 
финансиране за малки и средни предприятия, включително дружества със средна пазарна капитализация, при по-
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благоприятни спрямо пазарните условия. Цели се подобряване на конкурентоспособността на предприятията, 
включително чрез увеличаване на капацитета им за цифровизация и иновации. Очаква се покритието по продукта да 
достигне 978 млн. лв. 
 
√ Добромир Живков: Хората не са спрели да пазаруват по време на пандемията 
Инерцията да потребяваме е компенсацията на стреса  
Интервю на Ирина Недева с Добромир Живков 
„Консуматорското отношение на хората към живота по време на пандемията не е намаляло и затова сочат поредица от 
изследвания“, каза пред БНР Добромир Живков, управител на „Маркет линкс“, които направиха проучване за 
потребителските нагласи в България година след епидемията. 
„Заради обективни причини хората не са се възползвали от туристически услуги за този период, но въпросът според мен е 
по-скоро в това как психологически ни е повлияла кризата като потребители. Хората казваха, че уж свиват потребителската 
си кошница, но пък данните после на НСИ не показаха свиване на потреблението", поясни в "Хоризонт до обед" експертът. 
"Има и данни за увеличаване на депозитите в банките, което говори за една инерция да потребяваме, да купуваме, има и 
финансов ресурс, това разминаване е плод на процеса на компенсацията и стреса, който преживяваме в Covid - кризата. 
Във възходяща тенденция е онлайн пазаруването, увеличава се и потреблението на политически новини", каза още 
Живков. 
По думите му средата в момента е динамична относно това коя е ще е предпочетената политическа партия за вота през 
юли, но е налице силно разделение по линия на ГЕРБ и анти-ГЕРБ: 
"Общата тенденция е, като че ли за повишаване на влиянието на т. нар. протестните партии за сметка на ГЕРБ, но това е 
отново с много уговорки", посочи експертът. Според него и за БСП не се очаква по-висок резултат на извънредните избори. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Изграждат център за дигитализация в индустриалната зона на Българово  
Започна изграждане на център за дигитализация и управление на документи в индустриалната зона на Българово, 
информират от Община Бургас.  
Инвестицията се реализира на площ от 3128 квадратни метра. Комплексът ще представлява център за дигитализация с три 
отделни архивохранилища. Инвеститор е компания, създадена през 2013 г., която предоставя цялостни решения за 
български и международни контрагенти, свързани с разработка на технологични проекти, трансформация и въвеждане на 
цифрови решения. 
Инвестиционният проект предвижда поетапно изграждане и въвеждане в експлоатация на хранилището. Обектът ще 
започне да предоставя услуги на клиенти след приключване на строително-монтажните дейности по първи етап, когато ще 
бъдат напълно изградени центърът за дигитализация, помещенията за достъп на клиенти с приемна, заседателна зала, 
офисна част и първи етап от архивохранилището. Дигиталният център ще бъде с максимално ниво на сигурност. Достъпът 
в архива и офисната част ще се осъществява с пръстови отпечатъци единствено и само от оторизирани служители, а за 
клиентските помещения ще бъде въведен специален режим на достъп.  
 
√ Специализирана трудова борса за туризма се проведе в Добрич  
Репортаж на Мая Щърбанова в предаването ''12 + 3'' 
Специализирана трудова борса в сферата на туризма се проведе вчера в Добрич. Тя бе организирана от „Бюрото по труда“ 
и има за цел подпомагане на наемането на работна сила чрез достъп до информация за свободни работни места и 
осигуряването на възможност за пряко договаряне с работодателите. На тазгодишното издание участваха 15 
представители на хотели, комплекси, ресторанти и други предимно от Северното Черноморие, а предлаганите от тях 
работни позиции са около 450. 
С отварянето на част от хотелите и ресторантите по Северното Черноморие още от началото на май месец все повече се 
увеличава и нуждата от наемане на работна ръка. Именно с тази цел се организира и Специализираната трудова борса, 
сподели директорът на "Бюрото по труда" в Добрич Северина Савова. 
"Тази година предвид на по-благоприятните условия и възможността да проведем този формат очакваме заявяване на 
около 450 работни места в тази област с участието на 15 работодатели, които ще имат възможност да презентират места,  
които търсят, да представят условията си за наемане и да могат да бъдат на разположение за информация на всички, които 
проявяват заинтересованост за започване на работа". 
Неясни условия за предстоящия сезон, резервации, за които не е сигурно, че ще бъдат осъществени и липса на 
квалифицирана работна ръка - това са само част от тревогите на работодателите в туристическия бранш. В хотелски 
комплекс, намиращ се в близост до град Балчик, предлагащ многочислена леглова база, басейни, ресторанти и плаж, се 
търсят хора за заемане на най-различни позиции, заяви управителят му Орлин Михайлов. 
"Имаме нужда от готвачи, сервитьори, бармани и камериерки. Надяваме се да можем да намерим  една част от персонала, 
който търсим, за да можем да направим хубав сезон". 
Сервитьори, администратори, бармани и камериерки търси и хотел от Комплекс „Златни пясъци“, споделя мениджърът на 
хотела Славена Йорданова. 
"Силно се надявам да намерим подходящи кадри предвид проблемите в последните години, но очакваме, че тук заради 
близостта с курортните комплекси ще намерим повече подходящи кадри. Вече имаме резервации от най-различни гости, 
но поради несигурността в обстановката продължават анулации, така че до последно не знаем какво да очакваме".  

https://bnr.bg/post/101470443
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По думите на управителя на хотел в село Кранево Станислав Димитров квалифицираната работна ръка в туристическия 
бранш вече е мираж, затова те се надяват да открият хора, които ще искат да преминат първо обучение. 
"Аз работя в тясно сътрудничество с "Бюрото по труда", правим и обучения, така че се надявам да открием достатъчно 
персонал". 
Още преди официалното стартиране на трудовата борса пред сградата на Младежкия дом, където се провежда тя, се 
събраха десетки хора, търсещи работа. 
"Като сервитьор и като помощник готвач си търся работа". 
"Като готвач в кухня, аз съм работила много други работи, като администратор съм започнала, после като домакин на обект 
съм работила". 
"Може би нещо с компютърна грамотност, администратор". 
"Аз идвам от чужбина и се надявам  отново да отида в чужбина, защото така съм избрал. Живях в Германия повече от 6 
години, сега си загубих работата, отново искам да се върна там". 
Сезонната заетост според работодателите крие много рискове, именно защото хората не се задържат трайно на едно и 
също работно място. По този начин вече обучени от тях кадри или напускат страната, или намират постоянна работа и 
преди началото на всеки туристически сезон стои въпросът кой ще заеме свободните работни позиции. 
Целия репортаж можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Нарастване на строителството в ЕС и България през март  
Продукцията в строителния сектор на ЕС нарасна през март 2021 г., заличавайки спада от предходния месец, показват 
данни на Евростат, които потвърждават, че строителният сектор продължава да се възстановяване постепенно от кризата, 
предизвикана от коронавирусната пандемия. 
В рамките на България строителството през март се повишава за втори пореден месец, след като периода септември 2020 
г. - януари 2021 г. бележеше трайно понижение. 
Строителството в ЕС нарасна през март с 2,2% спрямо февруари, когато се сви с 1,7%, докато в рамките на еврозоната се 
повиши с 2,7% след понижение с 2,0% през втория месец на годината. 
Продукцията от гражданското и инженерно строителство в ЕС скочи със 7,7%, а в еврозоната с 9,4%, докато сградното 
строителство нарасна по-слабо съответно с 1,1% и с 1,3 на сто. 
Най-силен ръст през март отбеляза строителството в Унгария (скок с цели 11,5%), следвана от Германия (с 10,8%) и 
Словакия (с 9,0%). В същото време понижение беше отчето във Франция (спад със 7,3%), Швеция (с 3,1%) и Испания (с 0,9%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната нарасна силно през март съответно с 14,9% 
и с 18,3 на сто. 
Най-силен рът на годишна база в строителството беше отчетен в Италия (скок с цели 74,5%), Франция (с 46,3%) и Белгия (с 
36,3%) на фона на постепенното разхлабване на строгите противоепидемични ограничителни мерки,  докато най-силно 
понижение беше отчетно в Испания (спад с 13,2%), Полша (с 12,6%) и Финландия (с 4,0%). 
За първото тримесечие на годината строителството в ЕС и еврозоната се повиши съответно с 0,5% и с 0,3% спрямо 
последните три месеца на 2020г., докато на годишна база нарасна съответно с 2,2% и с 3,1 на сто. 
Според същото проучване на Евростат строителството в България отбеляза слабо повишение с 1,3% спрямо февруари, 
когато нарасна с 2,7 на сто. Това обаче представлява повишение за втори пореден месец, след като през февруари беше 
отчетено първо нарастване на строителството в нашата страна от септември 2020 г. 
На годишна база продукцията в българското строителство нарасна през март с 11,1% след понижение с 4,8% през февруари, 
пречупвайки негативната тенденция от началото на миналата година и след резките спадове през март, април и май 2020 
г. съответно с 13,8%, с 15,5% и с 14,0%, когато бяха в сила най-ограничителните мерки за борба с пандемията Covid-19. 
В рамките на първите три месеца на 2021 г. продукцията в строителството на България се повиши с 1,3% след понижение 
с 1,3% през последното тримесечие на миналата година, но продължава да се понижава, макар и с едва 0,1%, спрямо 
първото тримесечие на 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101470624/specializirana-trudova-borsa-v-sferata-na-turizma-se-provejda-v-dobrich


7 

 

Графика на продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната 

 
 
√ МВФ похвали германските мерки за справяне с негативните ефекти от коронавирусната криза  
Очаква се германското икономическо възстановяване да се ускори, тъй като ваксините срещу Covid-19 стават широко 
достъпни и ограничителни мерки се отменят, заяви в четвъртък Международният валутен фонд в свой доклад. 
Международната организацията приветства "извънредното" използване на фискалната политика на Берлин за борба с 
негативните последици от коронавирусната пандемия. 
Фондът обаче предупреди, че перспективите пред Германия остават "силно несигурни", като балансът на рисковете е в 
посока надолу (за по-слабо от очакваното представяне на водещата европейска икономика). 
Според МВФ схемите за защита на работните места в страната "трябва да останат в сила, докато възстановяването не бъде 
устойчиво". 
 
√ Италианските власти одобриха пакет от стимули за 40 милиарда евро  
Италианският премиер Марио Драги обяви в четвъртък, че правителството е одобрило пакет от стимули за справяне на 
негативните последици от коронавируса на стойност 40 милиарда евро. 
Чрез този финансова пакет ще бъдат отпуснати допълнителни средства за бизнеса, за да се избегнат съкращения, ще бъде 
оказана подкрепа на туристическата индустрия, на сезонните работници и ще включва намаляването на данъците, наред 
с други мерки. 
Марио Драги заяви, че се надява сегашната тенденция на спад в нивата на зараза с Covid-19 да означава, че Италия няма 
да има нужда от допълнителни стимулиращи сделки. 
Бившият президент на Европейската централна банка посочи, че италианската икономика би трябвало да отбележи силен 
възход през второто тримесечие, но допълни, че е твърде рано да се каже дали растежът ще се запази. Той добави, че 
настоящият ръст на инфлацията в Европейския съюз е временен и се дължи на недостига на суровини. 
 
√ Европарламентът "замрази" ратификацията на инвестиционната сделка на ЕС с Китай  
Европейският парламент се съгласи в четвъртък да спре ратификацията на инвестиционното споразумение на ЕС с Китай в 
отговор на санкциите от страна на Пекин срещу членове на единния блок и на евродепутати. 
Евродепутатите поискаха голямата азиатска държава да отмени санкциите, наложени на законодателите от Европейския 
съюз, преди да бъде одобрено т.нар. "Всеобхватно споразумение за инвестиции". 
"Китай направи грешни изчисления и сега продължава да подценява решимостта на Европейския парламент да защитава 
европейските интереси и ценности", каза германският евродепутат Райнхард Бютикофер от Европейската зелена партия. 
 
√ ЕС ще се ангажира със значително финансиране на производството на полупроводници  
Европейският съюз е готов да отдели "значителни" средства за укрепване на производството на полупроводници, заяви в 
четвъртък европейският комисар по вътрешния пазар Тиери Бретон. 
По-рано Бретон определи "като ключови добре функциониращите вериги за доставки" по време на разговорите си с 
генералния директор на Световната търговска организация (СТО) Нгози Оконджо-Ивеала. 
По-рано тази седмица кредитната агенция "Фич" (Fitch Ratings) пък прогнозира, че кризата с недостиг на чипове може да 
намали продажбите на автомобили с 5% през 2021 г. 
"Недостигът на чипове вероятно ще продължи по-дълго и въздействието им ще бъде по-голямо от очакваното от пазара. 
Много производители на автомобили очакват да се сблъскат с най-силния натиск през второто тримесечие на 2021 г., но 
недостигът на чипове трябва постепенно да намалее през второто полугодие и през 2022 г.", отбелязва "Фич" в своята 
оценка . 
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Автомобилните заводи, които вече се сблъскаха с повечето проблеми, свързани с недостига на чипове, са базирани най-
вече в Северна Америка и Европа, като компании от сорта на Stellantis, General Motors и Ford са изправени пред най-голямо 
негативно въздействие. 
Месец по-рано Белият дом отбеляза недостига на полупроводникови компоненти като проблем на националната 
сигурност. 
Тогава прессекретарят Джен Саки отбеляза, че администрацията на президента Джо Байдън търси междуправителствени 
решения за цялостен подход към въпроса. 
Саки посочи, че има няколко стъпки, които правителството смята, че може да предприеме, за да разреши проблема с 
недостига на чипове. Тя добави, че Белият дом е предложил инвестиция от 15 милиарда долара за производството и 
изследванията на полупроводници, както и други допълнителни средства чрез различни фондации. 
 
√ ЕК глоби с 371 млн. евро банки заради картел при търговия с еврооблигации  
Европейската комисия разкри в четвъртък, че е наложила глоба от 371 милиона евро на банките Nomura Holdings, UBS 
Group и UniCredit заради участието им в "картелна група от търговци на първичния и вторичния пазар за европейски 
държавни облигации". 
Комисията също така установи, че финансовите институции Bank of America, Natixis, National Westminster Bank (бившата 
RBS)  и Portigon Financial Services (бившата WestLB) също са нарушили антитръстовите правила на ЕС, но не са получили 
финансови санкции. 
NatWest избегна глоба, тъй като предупреди надзорния орган на ЕС в областта на конкуренцията за наличието на подобен 
картел. 
Bank of America и Natixis също не бяха глобени, тъй като тяхното нарушение е било извън давностния срок за налагане на 
глоби, каза Комисията. 
Според ЕК банката Portigon, юридическият и икономически наследник на WestLB, е получил нулева глоба, тъй като не е 
генерирала нетен оборот през последната бизнес година, което е послужило като ограничение за налагането на глоба. 
ЕК заяви, че всички тези седем банки "са участвали в картел чрез група търговци, работещи в техните отдели за търговията 
с еврооблигации и опериращи в затворен доверителен кръг между 2007 и 2011 година". 
Изпълнителният орган на ЕС разкри, че "търговците са се информирали и актуализирали взаимно за своите цени и обеми 
на предлагани на еврооблигации по време на търговете и са показвали цените на техните клиенти или на пазара като 
цяло". 
Банката UBS заяви, че глобата, наложена от ЕК за антиконкурентно поведение, ще окаже ефект в размер на около 100 
милиона долара върху резултатите на финансовата институция за второто тримесечие, като тя добави, че обмисля 
обжалване на решението. 
"Това е наследствен проблем, датиращ от 2007-2011 г., и преди години сме предприели подходящи действия за 
смекчаване и подобряване на процесите. Отбелязваме решението на Европейската комисия по този въпрос и обмисляме 
обжалване", казаха от UBS. 
 
√ Влезе в сила примирието между Израел и палестинците  
В два часа тази нощ в ивицата Газа влезе в сила договореното примирие между израелските сили и бойците на 
групировката „Хамас“. То сложи край на 11-дневния конфликт, при който загинаха близо 250 души, повечето от които от 
палестинска страна. 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън приветства спирането на огъня и заяви, че Вашингтон ще работи за 
доставянето на хуманитарна помощ в пострадалите райони. 
„Съединените щати са отдадени на това да работят с ООН. Продължаваме да сме ангажирани с това да работим с ООН, 
както и други заинтересовани от международната общност, за да предоставим хуманитарна помощ и международна 
подкрепа за хората в Газа. Както и за усилията за възстановяване на Газа. Ще го направим в рамките на цялостно 
партньорство с палестинските власти, не с „Хамас“, а с Палестинска автономия, и то по начин, който да не позволи на 
„Хамас“ просто да поднови запасите си от оръжия“, каза Байдън. 
Президентът на САЩ допълни, че Вашингтон ще поднови военния арсенал на Израел, свързан с противовъздушната 
система „Железен купол", която помогна на израелските власти да отблъснат ракетните атаки на „Хамас“. 
 
News.bg 
 
√ Без екологична оценка на Плана за възстановяване 
Министърът на околната среда и водите Асен Личев отмени предишно решение на МОСВ, с което е преценено, че за 
заявения План за възстановяване и устойчивост на България не е необходимо провеждане на процедура по екологична 
оценка. 
По-рано служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов заяви, че се надява Плана за 
устойчивост да бъде възстановен. 
Именно Планът за възстановяване и развитие стана и повод за първите разправии в новия парламент, тъй като депутатите 
викаха два пъти и очакваха премиера в пленарна зала да дойде и да докладва за предложението. Борисов така и не се яви 
- първия път си пусна отпуска, а вторият път влезе за спешна операция в болница. 
Във лайф Банкя Борисов и членовете на ГЕРБ, които бе поканил направиха представяне на Плана за първи път. 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101470790/komisia-v-izraelskoto-pravitelstvo-obsajda-vazmojnostite-za-prekratavane-na-ogana
https://bnr.bg/horizont/post/101470829/djo-baidan-privetstva-primirieto-v-gaza-i-obeshta-humanitarna-pomosht
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Investor.bg 
 
√ Откритата нова мутация на коронавируса у нас намалява антителата 
Тази мутация е типична за бразилския вариант на коронавируса, като тя не е по-опасна, но е по-заразна, посочват от 
НЦЗПБ 
За първи път в България е установена мутация от особено значение K417T в британския вариант на коронавируса, 
съобщават от здравното министерство. 
Тя е открита при проведено от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) целогеномно секвениране от 
най-ново поколение на SARS-CoV-2 на клинични проби от страната.  
Тази мутация е типична за бразилския вариант на коронавируса, като тя не е по-опасна, но е по-заразна. 
Клиничната проба е взета от мъж във възрастовата група 80-90 години, потвърден като случай на COVID-19 през последната 
седмица на април. Поради тежкото протичане на заболяването, необходимостта от дихателна реанимация и интензивно 
лечение, мъжът е бил хоспитализиран и е починал. 
Смята се, че мутацията обуславя по-здраво свързване на вируса към клетките в човешкия организъм. Резултати от 
изследвания показват, че мутацията K417T може да намали потенциала на вируснеутрализиращите антитела при 
ваксинирани срещу SARS-CoV-2 или естествено заразени и преболедували лица. 
НЦЗПБ наблюдава разпространението на SARS-CoV-2 в страната с акцент за търсене на варианти с ускорено 
разпространение и по-тежко протичане, които са от съществено значение за общественото здраве. 
 
√ ЦИК: Още 1000 машини ще са нужни за вота на 11 юли 
До момента има само една партия, подала документи за предсрочните избори 
1000 допълнителни машини ще са нужни за вота на 11 юли, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК). До дни 
ще е готова и платформа за електронно подаване на заявления от чужбина за разкриване на допълнителни секции, стана 
ясно по време на първия брифинг на новата комисия, съобщава БНТ. 
Председателят на ЦИК Камелия Нейкова призовава всички участници в предизборната надпревара да провеждат 
толерантна и позитивна кампания. Тя очерта и основните предизвикателства. 
„За мен като председател на ЦИК предизвикателството е огромно предвид новите моменти в Изборния кодекс, особено 
тези, свързани с машинното гласуване. То ще се проведе за първи път в толкова голям мащаб не само в страната, а и извън 
страната. Гласуването ще бъде в секции с повече от 300 избиратели само машинно“, обясни тя. 
„Много се надявам и призовавам всички участници, които ще се регистрират за предизборната надпревара, да провеждат 
една толерантна и позитивна кампания, за да може всички ние заедно да преминем през този процес и на 11 юли да се 
проведат честни, прозрачни и демократични избори“, каза още Камелия Нейкова.  
От днес започна регистрацията на партии и коалиции за участие в предсрочните избори. 
„От днес започва приемът на документите за регистрация на партии и коалиции за участие в предсрочните избори. До 
момента са подадени документите само на една политическа партия“, посочи говорителят на Централната избирателна 
комисия Росица Матева. 
Крайният срок за подаване на заявления за регистрация е 17.00 ч. на 26 май. Поради тази причина от ЦИК съобщиха, че ще 
работят и в почивните дни около 24 май. 
Вчера стана ясно, че за извънредния парламентарен вот на 11 юли ще бъдат разкрити по-голям брой секции в чужбина. 
Сънародниците ни зад граница ще могат да упражнят правото си на глас в над 502 секции спрямо 475 на редовните избори 
през април. Това стана възможно, след като с промени в Изборния кодекс бе премахнато ограничението за отварянето на 
до 35 секции в държавите извън ЕС. 
„Това е рекорден брой секции извън страната за всички избори, които досега са произвеждани. Тепърва предстои 
стартирането на процедурата по събиране на заявления, които избирателите могат да подават и директно по електронен 
път на страницата на ЦИК или до дипломатическите и консулските представителства“, заяви говорителят на Централната 
избирателна комисия Цветозар Томов. 
По думите му предходните избори са показали, че желанието на българите в чужбина да участват в изборите е на 
незапомнено високо равнище. Той потвърди, че в момента ЦИК обсъжда по какъв начин да се организират изборите и 
разяснителната кампания извън страната така, че е да са по-ефективни. 
„Очакваме, че на тези избори наистина ще осигурим възможност на всички български граждани, живеещи извън страната, 
да гласуват при нормални условия, без да възникват ужасяващи опашки, без да имат нужда да минават стотици километри, 
за да могат да участват в изборите в страната“, поясни Томов. 
 
√ Има основания за притеснение относно инфлацията в САЩ 
И монетарната, и фискалната политика са, според историческите стандарти, силно експанзионистични  
Скокът на потребителските цени в САЩ с 4,2% на годишна база през април беше шок. Но дали беше основателна причина 
за паника? Очевидно не, тъй като специални фактори могат да го обяснят. Винаги е било така: когато инфлацията започне 
да нараства, специални фактори дежурно могат да я обяснят. Но всъщност големите причини за безпокойство са не това, 
което се случва в момента, а по-скоро действащите политически сили, пише Мартин Уулф за Financial Times. 
Естествено, икономическите сили формират тези политически избори. И тези сили в момента са доста объркващи. 
Неочаквано големият скок на потребителските цени последва неочаквано слаб доклад за заетостта: през април САЩ са 

https://www.investor.bg/novini/130/a/potrebitelskite-ceni-v-sasht-se-povishiha-prez-april-s-nai-byrziia-temp-ot-2009-g-327667/
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добавили едва 266 000 работни места, докато равнището на безработица се покачи до 6,1%. Логичното обяснение е, че 
това е възстановяване от безпрецедентна рецесия, водена не от затягане на търсенето, а от ограничения в предлагането. 
Goldman Sachs отбелязва, че причините за този скок на инфлацията се крият в пътуванията и свързаните с тях услуги, където 
цените се възстановяват от потиснати нива, както и в някои стоки, при които постпандемичното нарастване на търсенето 
доведе до временен недостиг и затруднения. 
Джейсън Фърмън от Института за международна икономика Питърсън отбелязва също, че заетостта през април все още е 
с 10 милиона работни места под своя пред-пандемичен тренд, въпреки че темпът на разкриваните работни места през 
февруари 2021 г. е бил най-високият от 2001 г. насам. Това отново сочи към трайно сътресение при предлагането на 
работна ръка след пандемията. Безпрецедентният шок неизбежно затруднява интерпретацията на данните и 
икономическите прогнози. 
Тази несигурност се отнася и за цените на суровините. Те отскочиха, но не са толкова високи според историческите 
стандарти и са доста под миналите върхове. 
Междувременно инфлационните очаквания (разликата между доходността по конвенционалните и индексираните с 
инфлацията американски държавни ценни книжа) се повишиха рязко, макар и все още до само 2,5% годишно за период 
от 10 години. Джон Отърс от Bloomberg отбелязва, че прогнозите на потребителите и професионалните прогностици също 
са се повишили, като първите очакват близо 6% инфлация през следващата година, а вторите - 3%. 
Би било справедливо да се заключи, че инфлационните очаквания се увеличават. Но на сегашните нива те няма да 
разтревожат толкова много Федералния резерв, тъй като, както каза председателят му Джей Пауъл миналия август, „ние 
ще се стремим да постигнем инфлация, която е средно 2%”. Следователно, след периоди, когато инфлацията е била под 
2%, подходящата парична политика вероятно ще има за цел да постигне инфлация умерено над 2% за известно време." 
Тъй като инфлацията е под целта кумулативно с 5 процентни пункта от 2007 г. насам, това може да оправдае, да речем, 3% 
инфлация за пет години, преди връщането към 2%. 
И така, трябва ли да запазим спокойствие, знаейки, че краткосрочните резултати отразяват пост-пандемичната 
непредсказуемост, докато нарастващите инфлационни очаквания са точно това, което Фед направлява? Да, до известна 
степен. Истинската грижа е по-дълбока и дългосрочна. 
Първо, и монетарната, и фискалната политика са, според историческите стандарти, силно експанзионистични, с почти 
нулеви лихвени проценти, изключителен монетарен растеж и огромен фискален дефицит, въпреки че според МВФ 
американската икономика ще работи над потенциала си тази година. 
Второ, има голям излишък от частни спестявания, които чакат да бъдат похарчени, както със сигурност и голямо желание 
да се върнем към нормалния живот. Може би това няма да са „бурните 2020-те“, но те може да са далеч по-динамични 
икономически, отколкото повечето хора предполагат. 
Трето, макар да разбирам защо Фед промени монетарната си рамка, не съм убеден, че това е добра идея. Това означава 
да шофирате, гледайки в огледалото за обратно виждане. Със сигурност би било по-добре да научим от миналия опит как 
работи икономиката, отколкото да се опитваме да компенсираме директно историческите провали. По-специално, новата 
рамка създава несигурност относно начина, по който Фед възнамерява да компенсира миналите пропуски. 
Четвърто и най-важно, политиката се промени. Човек трябва да е на поне 60 години, за да е преживял висока инфлация и 
последваща дезинфлация като възрастен. Правителството и значителни части от частния сектор имат огромни дългови 
задължения и заемни планове. Администрацията на Джо Байдън е решена да гарантира, че това възстановяване няма да 
повтори разочарованието от предишното. Фондовият пазар е повече от щедро оценен по историческите стандарти, с 
балони навсякъде. Доктрината на „Модерната парична теория“ също има голямо влияние. Всичко това заедно заздрави 
лобитата за евтини пари и големи фискални дефицити, и отслаби тези за благоразумие. 
Предвид всичко това съмненията относно Фед са основателни. Знаем, че е по-лесно политически да се разхлаби, отколкото 
да се затегне паричната политика. В момента второто ще бъде особено непопулярно. И все пак, ако централната банка не 
отнеме купата с пунша преди да започне партито, тя трябва да я отнеме от хората, които са пристрастени към нея. Това е 
болезнено: нужен е Пол Волкър (бивш председател на Фед – бел. прев.) 
Милтън Фридман бе казал, че „инфлацията винаги и навсякъде е паричен феномен“. Това е погрешно: инфлацията винаги 
и навсякъде е политическо явление. Въпросът е дали обществата искат ниска инфлация. Разумно е да се съмняваме в това 
днес. Разумно е също така да се съмняваме дали дезинфлационните сили от последните три десетилетия сега действат 
толкова силно. Трудно е да се повярва, че тези извънредни монетарни политики трябва да продължат с години, както 
смятат мнозина от Федералния резерв. Съмнявам се дали трябва да продължават и в момента. 
 
Икономически живот 
 
√ Промени в надзора на НОИ и в тристранката  
На последното си заседание правителството е определило нови членове на Надзорния съвет на Националния 
осигурителен институт, както и нови представители на МС в Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Припомня се, че по закон надзорът на НОИ се състои от по един представител на всяка от национално представителните 
организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които 
задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. 
От състава на Надзорния съвет са освободени: Деница Сачева, Стамен Янев и Мария Беломорова. 
За нови членове на Надзорния съвет на НОИ правителството определя: Гълъб Донев – заместник министър-председател 
по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика; Ирена Младенова – заместник-
министър на икономиката и д-р Димитър Петров – заместник-министър на здравеопазването. 
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От страна на правителството в тристранката ще участват социалният министър Гълъб Донев, който ще ръководи съвета и 
Асен Василев, министър на финансите. 
 
√ Над 108% спад на инвестициите  
Над 108% е спадът на преките инвестиции в страната през първото тримесечие, сравнено със същия период на 2020 година, 
сочат данните на БНБ. 
Нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – март 2021 г., е отрицателен в размер на 27.8 млн. евро (0.04% 
от БВП3), като намалява с 368.8 млн. евро (108.1%) спрямо този за януари – март 2020 г. (положителен поток от 341 млн. 
евро, 0.6% от БВП). 

 
 
През март 2021 г. потокът е отрицателен и възлиза на 8 млн. евро, при положителен поток от 112.2 млн. евро за март 2020 
г. 
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – март 2021 г. са от Нидерландия 
(187.3 млн. евро) и Франция (144.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство 
(240.1 млн. евро) и Русия (147.9 млн. евро). 
 

 
 
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на 
български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза 
на 134.2 млн. евро за януари – март 2021 г. Той е по-малък с 99.1 млн. евро от този за януари – март 2020 г., който е 
отрицателен в размер на 35.1 млн. евро. 
 
√ Препрочитайки отчетите на БНБ  
БНБ е длъжна да представи в НС годишен отчет за своята дейност, консолидирания си финансов отчет заедно с одиторския 
доклад и отчета за изпълнението на бюджета си в срок не по-късно от 30 април на следващата година (чл.51 от Закон за 
БНБ). 
И тази година БНБ изпълни в срок задължението си. 
Годишният отчет на БНБ съдържа богата информация за хода на финансово-икономическите процеси в страната. Редно е 
отчетът да се обсъжда детайлно от НС. Неговото внасяне в парламента се регистрира, но поради комплицираната 
проблематика и недостатъчния брой квалифицирани експерти остава необсъждан и неоценяван. 
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Целта на настоящия материал е да дискутира резултатите от управлението на Международните резерви на БНБ (които се 
покриват с Брутните валутни резерви на страната – БВР) в частта, свързана с доходността от управлението им, както и с 
вноската на БНБ в държавния бюджет. 

1. Въвеждаща информация 
В съответствие с действието на паричния съвет БВР се представят в баланса на управление „Емисионно“ на БНБ. В годишния 
отчет на БНБ се предлага разширен анализ и оценка на състоянието на БВР и проблемите при тяхното управление в рамките 
на отчетната година. 
Законът за БНБ установява начина и правилата за управление на БВР. Целта е те да се инвестират в сигурни финансови 
инструменти така, че: (1) Рискът от каквато и да е загуба на капитал да бъде сведен до възможния минимум; (2) 
Стопанисването на БВР да осигурява определен доход. 
От приходите от дейността на БНБ се покриват нейните разходи. БНБ заделя провизии за попълване на своя фонд 
„Резервен“, както и на фондовете си със специално предназначение. 
Остатъкът от годишното превишение на приходите над разходите на БНБ и направените отчисления се внася всяка година 
в приход на държавния бюджет. 
2. Структура на дохода от стопанисването на БВР 
Доходът, който БНБ реализира от стопанисването на БВР, съдържа три елемента. 
Първият основен елемент е наречен условно „Доход от активите“. Той е доходът, който се формира от инвестирането 
на БВР в сигурни финансови инструменти (основно ДЦК, емитирани от развити икономики), както и от поддържането на 
депозити в безпроблемни (сигурни) търговски банки. Сигурността на емитентите се оценява в съответствие с кредитния им 
рейтинг. 
Вторият елемент е „Доход от валутна преоценка на активи и пасиви“. Тъй като доминиращата валута в БВР е EUR и 
курсът на местната валута е фиксиран към EUR, то този вид преоценка е практически нулева. БВР съдържат златни резерви 
във вид на стандартен борсов формат (златни кюлчета), цената на златото се колебае на международните пазари, от където 
се формира вторият елемент на дохода. В отделни години той е чувствителен поради пазарната вариация на цената на 
златото. Този вид преоценка е до голяма степен фиктивна, на книга, тъй като златото не се използва за международни 
разплащания, а остава като непокътнат резерв. 
Третият елемент фигурира като „Разход по пасивите“. Той се предопределя изцяло от решения на Управителния съвет 
на БНБ, т.е. той е напълно субективен. Ако БНБ плаща (или не плаща) лихви по поддържани при нея депозити, тогава 
разходите по пасивите нарастват (или обратното). 
3. Доходност от активите на БНБ 
На Фигура 1 са представени доходът и доходността от активите на БНБ. Те зависят от международната конюнктура, но 
крайните резултати оказват пряко отражение върху вътрешни финансови показатели. 
 

 
Фигура 1 

 
Доходността от активите на БНБ не би могла да бъде висока, тъй като БВР се инвестират единствено и задължително в 
сигурни финансови инструменти (ДЦК), които от своя страна са нискодоходни. БВР обаче нарастват чувствително във 
времето, така че дори и ниска позитивна доходност формира доход, който не е за пренебрегване. Така например в края 
на 2020 г. БВР се оценяват на повече от 60 млрд.лв.! Монетарното злато е близо 4 млрд.лв. в посочената сума, а останалите 
средства са активи за инвестиране. Значителна част от монетарното злато също е инвестирано в първокачествени банки, 
така че почти целият обем БВР следва да е доходоносен. В резултат доходът от активите, който се формира дори при 
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значително ниска (но все пак – позитивна!) доходност формира непренебрежим доход (например повече от 100 млн.лв. 
средногодишно за 2010-2016 г.). 
През последните четири години (2017-2020 г.) обаче международната конюнктура се промени съществено и доходът от 
активите на БНБ се установяви трайно на отрицателни равнища, респективно доходността на активите е отрицателна 
величина (средногодишно по-ниска от -0,3%!). Средногодишната величина на БВР за 2017-2010 г. е близо 47,5 млрд.лв. 
(над 24 млрд.EUR), те са консервирани и не само не носят доход, но и страната трябва да плаща на чуждестранни 
инвеститори за поддържане на БВР – средногодишно повече от 70 млн.лв. Същевременно средногодишният размер на 
показателя „Бруто образуване на основен капитал“ (брутни инвестиции) за същия период е (само!) 20,7 млрд.лв. (10,6 
млрд. EUR). 
 

 
Фигура 2 

 
Промяната в международната конюнктура променя съществено вноската на БНБ в държавния бюджет (Фигура 2). Има 
години, през които държавният бюджет чувства подкрепа от поддържането на БВР, но през последните четири години тя 
секва. Нещо повече, ако процесът продължи по-дълго, тогава за финансиране на дейността на БНБ ще бъде необходимо 
отделяне на средства от държавния бюджет. 
4. Аналитична оценка 
Всяка страна се нуждае от поддържането на определено равнище на БВР. Те са своеобразна гаранция за валутната и 
финансова стабилност на страната и са предпоставка за устойчиво икономическо развитие. Икономическата теория 
препоръчва равнище на БВР, което да покрива примерно три месеца внос на стоки и нефакторни услуги. При нас същият 
този показател е повече от три пъти по-висок за 2017-2020 г. (т.е. БВР покриват повече от 9 месеца внос на стоки и 
нефакторни услуги)! 
Инжeнерната наука изисква мост, който се строи, да бъде разчетен да понесе безпроблемно примерно тройно номинално 
натоварване. Същият мост може да се построи при разчет за поносимост на деветорно по-високо номинално натоварване, 
но подобно решение граничи с безсмислено разточителство. 
Сравнението със състоянието в страните от ЕС показва, че България е своеобразен шампион по дискутирания показател. 
Поддържането на прекомерно голям размер на БВР е следствие от действието на паричния съвет. Той беше въведен в 
средата на 1997 г., когато националната икономика бе в катастрофално състояние. От тогава насам икономическата 
ситуация се промени съществено, но валутният курс остана непроменен, пазарно неоценен. Той съдейства за натрупване 
на БВР. 
Величината на БВР е показател за оценка на равнището на валутния курс. Ако валутният курс е надценен (т.е. местната 
валута е по-скъпа номинално от пазарната си оценка), тогава търсенето на вносни стоки нараства, респективно намаляват 
стимулите за износ, поради което се фиксира сумарно нетно изтичане на валутни ресурси, което води до намаляване на 
БВР. При обратната ситуация (подценена местна валута) се подтиска вносът и се стимулира износът, поради което се 
фиксира сумарен нетен приток на валутни ресурси, което води до нарастване на БВР. 
Състоянието на икономиката корелира със финансовите възможности на населението в сравнителен междустранов план. 
При надценена национална валута местното население се радва на по-изгоден достъп до вносни стоки, поради което и 
търсенето на чуждестранна валута е по-високо. Обратно, при подценена национална валута за местното население е 
неизгодно пазаруването на вносни стоки и цените на външните пазари се оценяват от национална позиция като 
неприемливо високи. 
Подценената местна валута се оценява като стимулираща икономическото развитие. Но е време да се разбере и да се 
осъзнае, че формалните, субективно формирани, сравнителни междустранови „предимства“ не са пътят към съвременна 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/bruten-vutreshen-rezerv-evrozona-bnb/
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развита икономика. Ниското заплащане на труда, ниското корпоративно облагане, чувствително обезценената местна 
валута, прекалено ниското равнище на вътрешните цени – това са „фактори“, които не се вписват в съвременните норми 
на интелигентен икономически растеж. Нещо повече, злоупотребата с тяхното заиграване е в състояние да допринесе и да 
засили значително различни по характер негативни социално-икономически проблеми.   
5. Заключение 
Паричният съвет у нас се приема почти повсеместно едва ли не като безценна благодат. Доминира общото настроение на 
одобрение от фиксирания валутен курс, без да се осъзнава цената, която се плаща за тази „благодат“. 
Макроикономическото управление е в правото си да избере конкретен управленски вариант (в случая на валутен режим 
„паричен съвет“), но е длъжно да го оценява всестранно и да е наясно с различните последствия от своя собствен избор. 
Към февруари 2021 г. БВР покриват десет месеца внос на стоки и нефакторни услуги (по официални данни на БНБ). Ако се 
следват препоръките на финансовата и икономическа теория, покритие от три месеца е достатъчно, т.е. без ущърб за 
финансовата стабилност на страната биха могли да се освободят поне 30 млрд.лв. от БВР, които евентуално да бъдат 
инвестирани в страната (при наличие и поддържане на благоприятен и атрактивен вътрешен инвестиционен климат). 
Такъв инвестиционен ресурс е в състояние да подобри значително икономическата позиция на страната най-малкото в 
рамките на ЕС! 
Паричният съвет се свързва с опасенията на населението, че освобождаването на валутния курс ще върне страната в хаоса 
от преди четвърт век. Същевременно остава напълно загърбен въпросът какво ще стане с БВР след евентуалното 
включване на страната в еврозоната. Тогава този огромен финасов ресурс ще се влее във фискалния резерв и 
правителството ще бъде в правото си да го използва по целесъобразност. Към настоящия момент правителствата на 
България не показват готовност да оперират ефективно с подобен грамаден финансов ресурс, т.е. същите опасения за 
развихряне на корупционни практики остават и за post-euro периода. 
Ръководството на БНБ е в дълг към собствения си народ. То старателно отбягва всякакви коментари под предлог, че не се 
меси в политически по същност решения. Но именно в БНБ са концентрирани (или трябва да бъдат концентрирани) най-
добрите специалисти по дискутирания проблем. Именно представители на БНБ следва да акцентират вниманието на 
обществеността върху възлови финансови по същество въпроси. Не е нужно да съществува формално задължение, но е 
препоръчително ръководството на БНБ да свиква пресконференция (поне веднаж годишно) при предаване на своя отчет 
в НС и да обърне внимание върху горещи банково-финансови проблеми. Иначе остава впечатлението, че ръководството 
на БНБ е загрижено единствено и истински само за своето собствено съществувание. 
 
√ За първи път посланик на САЩ посети НАП  
Посланикът на САЩ в България Херо Мустафа e посетила Националната агенция за приходите, съобщиха от ведомството. 
Тя се е срещнала със служебния министър на финансите Асен Василев и новия изпълнителен директор на НАП Румен 
Спецов. 
Изтъква се, че това е първото посещение на американски посланик в НАП. 
Мустафа вече проведе отделна срещна с министър Василев, както и със служебния премиер Стефан Янев, военния 
министър Панайотов, а по време на събитието по инициативата „Три морета“ разговаря с министъра на външните работи 
Светлан Стоев и на икономиката Кирил Петков. 
По-рано днес Херо Мустафа разговаря и със здравния министър Кацаров и директора на НЦЗПБ проф. Кантарджиев, като 
дари комплекти за PCR тестване за COVID-19 на Националния център по заразни и паразитни болести. 
 
√ С над 26% може да намалее селското население у нас до 2050-та  
Евростат прогнозира, че населението ще нарасне в три от пет градски региона на Европейския съюз, докато има вероятност 
да се свие в четири от пет селски региона до 2050 г. Информацията идва от последните прогнози за населението на 
регионалните демографски модели в страните от ЕС и анализ на резултатите от гледна точка на типологията град-село. 
Между 2019 и 2050 г. се очаква общият брой на градското население да се увеличи в 15 държави-членки на ЕС, варирайки 
от + 2,3% в Хърватия до + 35,4% в Малта. Заедно с Малта, в Ирландия и Швеция също се очаква да отбележат увеличение 
с повече от 20% в общото си градско население (съответно + 29,2% и + 25,1%). 
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За разлика от тези държави градското население се очаква да намалее в девет държави-членки на ЕС: България (-1,4%), 
Португалия (-1,6%), Унгария (-1,7%), Литва (-2,7%), Италия (-3,1% ), Румъния (-8,6%), Полша (-10,3%), Гърция (-16,7%) и Латвия 
(-17,7%). 
През същия период увеличения на селското население се очаква да има само в четири държави-членки Ирландия (+ 
24,5%), Швеция (+ 10,9%), Дания (+ 1,2%) и Белгия (+ 1,0%). 
В другия край на скалата са 20 страни, които се очаква да отчетат спад в общото си селско население, варирайки от -43,5% 
в Литва до -0,6% в Австрия. Значителен спад от над 20% се прогнозира и в селското население на Латвия (-37,6%), както и 
в селското население в България (-26,8%), Румъния (-25,0%) и Хърватия (-23,3%). 
Що се отнася до междинните региони, се очаква населението да намалее в 17 държави-членки на ЕС и да се увеличи в 
осем, като най-големите промени в населението се прогнозират в Ирландия и Естония (+ 30,6% и -41,7% съответно). 
 
√ Ръст на инфлацията в ЕС  
 

 
 
Годишният темп на инфлация в еврозоната е 1.6% през април 2021 г. спрямо 1.3% през март. Година по-рано процентът е 
бил 0,3%. 
Ръст има и инфлацията в ЕС, което е 2,0% през април 2021 г. спрямо 1,7% през март. Година по-рано процентът е бил 0,7%, 
сочат данните на Евростат. 
Най-ниските годишни нива са регистрирани в Гърция (-1,1%), Португалия (-0,1%) и Малта (0,1%). Най-високите годишни 
темпове са в Унгария (5,2%), Полша (5,1%) и Люксембург (3,3%). България е с 2%, колкото е и средната инфлация за 
Евросъюза. 



16 

 

 

 
 
Най-висок принос за годишния процент на инфлацията в еврозоната идва от енергетиката (+0,96 процентни пункта, п.п.), 
следвана от услугите (+0,37 п.п.), храните, алкохола и тютюна (+0,16 п.п.) и неенергийните промишлени стоки (+0,12 п.п.) 
 
Мениджър 
 
√ ЕЦБ пуска образователен инструмент за изчисляване на инфлацията  
Как да се оценят разходите за живот на всеки? Гражданите на страните в Еврозоната могат да изчислят инфлацията, 
свързана с потребителските им навици, благодарение на образователен инструмент, пуснат онлайн от Европейската 
централна банка(ЕЦБ), предаде Франс прес. 
Инструментът е достъпен на 23 езика и обяснява какво е инфлацията, как се измерва и какви са разликите между 
възприеманата и реалната инфлация. 
Интернет потребителят въвежда в персонализиран модул месечните си разходи по категории - хранене, транспорт, 
жилище, свободно време и ги сравнява с реалната кошница на средните разходи за стоки и услуги на населението, която 
редовно се актуализира в статистическата база данни. 
Резултатът показва персонализирано равнище на инфлацията, което е много вероятно да се различава от реалното 
увеличение на цените, публикувано от националните статистически служби. 
Този индекс всъщност представлява средна стойност, която се основава на балансирани колебания на цените, свързани с 
общите разходи за стоки и услуги на домакинствата, пише БТА. 
С инструмента ЕЦБ иска да демонстрира  разликата между възприеманата инфлация и официалната инфлация. 
Наблюдавана от години, тази разлика е била пет процентни пункта през лятото на 2020 година, когато усещането на хората 
е било за 5,4 процента при реални 0,4 процента, според франкфуртската институция. 
Инструментът на ЕЦБ се пуска в момент, в който инфлацията се събужда в Европа във връзка с постепенното отваряне на 
икономиката след пика на пандемията и проблемите с доставките в редица сектори. Цените на услугите като наем или час 
при фризьор също нарастват. 
Сегашното увеличение на цените може да се засили през втората половина на годината и да надвиши 3-процентното 
годишно изменение в Германия. Това е достатъчно, за да подхрани дебата за възможното постепенно затягане на 
паричната политика, който може да започне, когато Управителният съвет на ЕЦБ се събере на 10 юни. 
Образователните усилия на ЕЦБ съвпадат с преразглеждането на стратегията за паричната й политика. Всичко това може 
да доведе през есента до коригиране на заложената цел за равнище на инфлацията - под, но близо до 2 процента, което 
се приема за подходящо за доброто функциониране на икономиката и е заложено от 2003 година.  
 
√ ЕС постигна предварително споразумение за удостоверението за Covid-19  
Преговарящите от Европейския парламент и Съвета на ЕС постигнаха предварително споразумение за въвеждането на 
удостоверение за преболедувалите, ваксинираните и изследваните за ковид. Това съобщи пресслужбата на ЕП.  
Удостоверението няма да бъде предварително условие за свободно движение в ЕС и няма да е документ за пътуване. 
Европейската комисия ще осигури поне 100 милиона евро за изследвания, за да се намалят сегашните цени на взимането 
на проба.  
Държавите от ЕС се очаква да не налагат допълнителни ограничения за пътуване, като карантина или изследване, освен 
ако това не е необходимо за опазване на общественото здраве и като се вземат предвид научните данни, включително от 
Европейски център за предотвратяване и надзор на заболяванията.  
Предвижда се държавите от ЕС да приемат удостоверенията, издадени в други европейски страни за ваксинираните с 
препарат, разрешен за употреба от Европейската агенция по лекарствата. Държавите ще решават дали да приемат 
удостоверения, издадени в други страни от ЕС за ваксинирани с препарати, одобрени от Световната здравна организация 
за спешна употреба.  
Постигнатата договореност подлежи на потвърждение от парламентарната комисията по граждански свободи на 26 май и 
от ЕП в началото на юни. След това ще бъде необходимо одобрение и от Съвета на ЕС, се уточнява в съобщението.  
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√ Путин и Си Дзинпин дадоха старт на строителството на четири ядрени реактора в Китай  
Президентът на Русия Владимир Путин и председателят на Китай Си Дзинпин участваха чрез видео връзка в тържествена 
церемония за началото на строителството на седми и осми енергоблок на АЕЦ „Тянван” и трети и четвърти енергоблок на 
АЕЦ „Сюйдапу” в Китай. 
Изпълнението на съвместния руско-китайски проект в сферата на атомната енергетика е в рамките на подписания през 
2018 година стратегически пакет от споразумения между двете страни. Тогава, в частност бе решено, че ще бъдат 
построени четири нови енергоблока с реактори от поколение „3+” ВВЕР-1200 – енергоблокове №7 и №8 в АЕЦ „Тянван“ и 
№3 и №4 в АЕЦ „Сюйдапу”. 
АЕЦ „Тянван“ е най-големият обект на руско-китайското икономическо сътрудничество, който се намира в провинция 
Дзянсу. Първите два енергоблока с реактори ВВЕР-1000 са построени от руски специалисти и са в търговска експлоатация 
от 2007 година. През 2010 година „Росатом“ и Китайската корпорация на ядрената промишленост продължиха 
сътрудничеството си и подписаха договор за изграждане на трети и четвърти енергоблок, въведени в търговска 
експлоатация през 2018 г. 
Изграждането на нови енергоблокове на площадката на АЕЦ „Тянван” с мощност 1200 мегавата всеки (блокове №7 и №8) 
беше договорено през март, 2019 година. Тогава бяха подписани междуправителствен протокол и рамков договор за 
строителството на най-модерните реактори ВВЕР-1200 (поколение „3+”). Според документа руската страна ще проектира 
ядрения остров на централата и ще достави ключовото оборудване за него, както и ядрено гориво за двата енергоблока. 
Въвеждането на енергоблоковете в експлоатация е планирано за периода 2026-2027 г. 
АЕЦ „Сюйдапу” е нов проект на сътрудничеството между Русия и Китай в областта на атомната енергетика, който е 
разположен в провинция Ляонин. През 2019 година са подписани редица договори, в това число контракт за 
строителството на трети и четвърти енергоблок на централата с реактори ВВЕР-1200, както и договор за доставка на ядрено 
гориво. В съответствие с тях Русия ще проектира ядрения остров на централата и ще достави ключовото оборудване. 
Въвеждането на енергоблоковете в експлоатация е планирано да стане през 2027-2028 г. 
Проектът ВВЕР-1200 се отличава с повишена безопасност и надеждност, осигурявани от наличието на допълнителна 
пасивна система за отвеждане на топлината от парогенераторите и пасивна система за отвеждане на топлината от 
защитната обвивка, което практически позволява реакторната инсталация да бъде поддържана в стабилно и безопасно 
състояние неограничено време. 
 
√ Цените на петрола се възстановяват след  тридневни загуби  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, възстановявайки се от тридневни загуби, докато инвеститорите 
се подготвят за връщането на ирански доставки на пазара на фона на напредъка по преговорите за съживяване на ядреното 
споразумение от 2015 г., предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време цената на сорта брент се повиши с 0,19 долара, или 0,29%, до 65,30 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,31 долара, или 0,50%, до 62,25 долара за барел. 
За седмицата обаче стойността и на двата сорта е паднала с близо 5%, като те са на път да запишат най-голямата си 
седмична загуба от месец март. 
Тези движения на цените дойдоха на фона на изказването на иранския президент, който заяви, че САЩ са готови да 
премахнат санкциите срещу петролния, банковия и корабоплавателния сектор на държавата. Иран и световните сили водят 
преговори за съживяване на ядрената сделка от април, като в сряда представител на Европейския съюз, участващ в 
дискусиите, изрази увереност, че ще бъде постигнато споразумение. 
„Изглежда е постигнат значителен напредък в продължаващите ядрени преговори във Виена и през втората половина на 
годината на пазара може да се появяват около 1 млн. допълнителни барела ирански петрол на ден“, коментира Хелима 
Крофт от RBC Capital Markets 
Инвеститорите също така остават оптимистично настроени относно възстановяването на търсенето на гориво през лятото, 
тъй като програмите за ваксинация в Европа и САЩ ще позволят на повече хора да пътуват. Нарастващият брой на 
заразените с COVID-19 в различни части на Азия обаче може да натежи върху глобалното потребление. 
Ръководителят на националната петролна компания ADNOC в Абу Даби Султан Ахмед ал Джабер заяви в четвъртък, че 
търсенето на петрол се е увеличило до 95 млн. барела на ден. 
„По-агресивно от очаокваното увеличение на иранското производство и износ би било друг ограничаващ фактор върху 
фундаментите, които тласкат цените към 100 долара за барел“, коментират от JPMorgan. 
 
√ Европейските борси се възстановяват след загуби 
Европейските акции поскъпнаха в ранната търговия в четвъртък, следвайки една от най-тежките разпродажби от началото 
на годината, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,79 пункта, или 0,18%, до 437,13 пункта, след като предходната сесия 
изтри 1,5% от стойността си. Най-добре се представя технологичния сектор, който напредна с 0,56%. Акциите на базирания 
в Осло производител на чипове Nordic  Semiconductor скочиха с 5,49% до върха на STOXX 600 след като италиански 
ежедневник съобщи, че френско-италианския му конкурент STMicroelectronics обмисля да го придобие. 
Немският показател DAX се повиши с 23,32 пункта, или 0,15%, до 15 136,88 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна 
с 23,22 пункта, или 0,37%, до 6 285,77 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа спад от 12,48 пункта, 
или 0,18,%, до 6 937,72 пункта. 
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По-рано този месец ралито на свързаните с икономиката циклични сектори и силните корпоративни отчети издигнаха 
STOXX 600 до рекорден връх, но опасенията за инфлацията и нарастващата пазарна нестабилност поведоха бенчмарка към 
седмични загуби. 
„Като се има предвид, че сме близо до цикличен връх в реалната икономика и при показателите за доверие, смятаме да 
заложим на някой дефанзивни имена, за да се хеджираме за фаза на пазарите, която може да се окаже по-волатилна“, 
коментира Мишел Морганти от Generali Investments. 
На този фон азиатските и американските пазари продължават да изпитват затруднения, след като Федералният резерв 
намекна за разговори за промяна на паричната политика, а пазара на криптовалути се срина. 
Позитивно на борсите в Европа се отразиха данните за германският износ към САЩ и Китай. През април износът на 
Германия за Съединените щати е нараснал 60,4% на годишна база, а за Китай – с 16,3%. 
На корпоративния фронт, Книжата на френския индустриален концерн Bouygues поскъпнаха с 0,79%, след като компанията 
повиши прогнозата си за печалба за цялата година и отчете по-малка от очакваното загуба за първото тримесечие. 
Акциите на EasyJet поевтиняха с 2,71%, след като бюджетната авиокомпания отчете загуба от 701 млн. паунда за първата 
половина на финансовата си година. 
Загуби в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в сряда след бурна търговия, предаде Си Ен 
Би Си.Си . 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията със спад от 164,62 пункта, или 0,48%, до 33 896,04 пункта, след като по-
рано падна с 586 пункта . Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се понижи с 12,15 пункта, или 0,29%, до 4 
115,68 пункта, като 9 от 11 сектора записаха загуби, Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq остана почти без 
промяна, отчитайки минимален спад от 3,9 пункта, или 0,03%, до 13 299,74 пункта, след като някои технологични компании 
отново излязоха на зелено. Акциите на Facebook, Netflix, Microsoft и Alphabet поскъпнаха съответно с 1,17%, 0,29%, 0,25%  и 
0,40% 
Индексите увеличиха загубите си за кратко в следобедната търговия, след като протоколите от последното заседание на 
Федералния резерв намекнаха, че централната банка може да преосмисли програмите си за изкупване на активи по време 
на следващите си срещи. 
Уолстрийт премина през поредната бурна сесия, след като технологичните компании регистрираха загуби сутринта на фона 
на срива на пазара на критпвалути. 
Биткойнът се срина с 30% при най-ниското си ниво за сесията, падайки под прага от 30 хил. долара. Дотук се стигна, след 
като във вторник Китай предупреди финансовите институции да не предлагат трансакции с криптовалути. В следобедната 
търговия дигиталните монети възстановиха отчасти загубите си. 
Технологичните акции, свързани с биткойна, бяха най-големите губещи. Книжата на Tesla, Microstrategy и Coinbase 
поевтиняха съответно с 2,49%, 6,64% и 5,94%. 
По-късно слабостта на пазара засегна и други сектори, като в най-ниската си точка  S&P 500 се бе понижил с 1,6%. 
Изключение бяха някои компании от сектора за търговия на дребно, които представиха добри финансови резултати за 
тримесечието. Акциите на Target поскъпнаха с 6,09%., след като компанията отчете 23% ръст на приходите за последното 
тримесечие. 
На пазара се отрази и протокола от априлското заседание на Федералния резерв, от който стана ясно, че централната 
банка, че силен ръст на икономическата активност би бил знак за започване на обсъждания за затягане на паричната 
политика. 
„Редица участници в срещата предположиха, че ако икономиката продължи да напредва бързо към целите на Комитета 
за отворения пазар, може да е целесъобразно в даден момент на предстоящите заседания да бъде започнато обсъждане 
на план за коригиране на темпото на закупуване на активи“, се казва в протокола на Фед. 
След заседанието председателят на Фед Джером Пауъл заяи, че възстановяването остава „неравномерно и далеч не е 
завършило“ , а икономиката все още не показва „значим допълнителен напредък“, който е нужен за промяна на 
политиката. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в четвъртък, 
следвайки срива на пазара за криптовалути и данните за японския износ, предаде Маркетоуч.. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 53,8 пункта, или 0,19%, до 28 098,25 пункта, след 
като стана ясно, че през април износът на Япония е нараснал с 38% на годишна база, докато вносът се е увеличил с близо 
13%. Износът за САЩ е нараснал с 45%, а този за Китай – с близо 34%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 4,02 пункта, или 0,11%, до 3 506,94 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Compositе напредна с 2,9 пункта, или 0,12%, до 2 330,36 пункта пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng се понижи със 143,52 пункта, или 0,5%, до 28 450,29 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 10,77 пункта, или 0,34%, до 3 162,28 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се повиши с с 87,9 пункта, или 1,27%, до 7 019,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
ръст от 0,70 пункта, или 0,13%, до 525,20 пункта. BGBX40 се повиши с 0,12 пункта, или 0,10%, до 118,47 пункта. BGTR30 
напредна с 0,74 пункта, или 0,13%, до 563,77 пункта. BGREIT се повиши с 0,09 пункта, или 0,06%, до 151,97 пункта. 
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√ Еврото се разменя за 1,2235 долара  
Курсът на еврото отново прехвърли прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2235 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2202 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ Институт GATE положи първа копка на новата си високотехнологична сграда 
Новата сграда ще се помещава на над 600 кв. м. между историческите сгради на факултетите по математика и 
информатика (ФМИ), физика (ФзФ) и химия и фармация (ФХФ) 
По време на специално събитие, екипът на институт GATE, заедно с проф. Николай Денков, министър на образованието и 
науката, г-н Константин Павлов, кмет на район Лозенец и проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски" 
положиха основите на новата сграда на института. 
Сградата е проектирана с мисъл за осигуряване на енергийна ефективност посредством пасивни и активни мерки. 
Пасивните са високоефективни ограждащи елементи - стъкло и изолация. Активните са енергийно-ефективна система за 
отопление и охлаждане. В сградата ще бъдат разположени иновационни лаборатории, зали за презентации и отворени 
пространства за срещи и дискусии. Тя ще се помещава на над 600 кв. м. площ, ще бъде на четири етажа и обезпечена със 
съвременни технологични решения, които позволяват мобилност и многофункционалност по време на експлоатационния 
режим. 
Сградата ще бъде разположена в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски" между факултетите по математика и информатика 
(ФМИ), физика (ФзФ) и химия и фармация (ФХФ), и още два центъра, финансирани по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж". Това е най-подходящото място за създаването на Научен парк на Софийския 
университет, вярва проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE. 
„Нашата мисия като изследователи е да превърнем института в мост между науката, правителството и 
индустрията, да допринесем за повишаване на качеството на живота на хората чрез изследванията и 
мултидисциплинарните проекти, по които работим. Целта ни е да създаваме нова изследователска култура, за да 
дадем възможност на младите изследователи да се развиват и да постигат научните си амбиции в страната и да 
мотивираме връщането на повече български изследователи от чужбина. Сградата е първа стъпка в изграждането 
на националната изследователска инфраструктура в областта на големите данни и изкуствения интелект, която 
ще събере тези наши стремежи. Тя ще бъде домът на института и изследователите в нея ще работят в полза на 
обществото, с помощта на съвременните достижения на науката и технологиите.", каза проф. Илиева. 
Освен за изследователите на институт GATE, новата сграда ще бъде отворена за студенти и партньори за демонстрации, 
експериментиране и тестване на нови технологии и решения, както и за семинари и събития. 
„В съвременния динамичен и интензивен свят е много важно, научните постижения да бъдат видими по света, за да 
бъдат полезни на хората. Да бъдат изграждани истински научни центрове, в които десетки учени да преследват 
едни и същи цели и да работят по свързани задачи, за да могат да се конкурират с колегите си по света. В следващите 
няколко месеца ще направим всичко възможно, за да привлечем колеги от България и чужбина, така че да  направим 
научната дейност на страната отново водеща в света.", каза проф. Николай Денков, министър на образованието и 
науката. 
Специално живо включване на събитието направи д-р Мануел Алейшо от Генералната дирекция за научни изследвания и 
иновации на Европейската комисия. „Този проект е резултат от интензивно сътрудничество и много усилия, а 
сградата не е неговото начало. Институтът GATE има вече няколко години зад гърба си и продължава да расте 
благодарение на усилията на много хора както в България, така и тук в Европейската комисия. Впечатляващо е не 
само постигнатото до момента, но и това, че институтът GATE събира две институции - СУ „Св. Климент Охридски" 
и Chalmers University. Това партньорство е изключително важно и вярвам, че показва начина, по който инвестициите 
в научни изследвания водят до прогрес и подобряване на върховите постижения. Проекти като този показват какво 
значи Европа и каква е нейната мисия.", изтъкна д-р Алейшо. 
От основаването си до момента, институт GATE успява да привлече финансиране от национални и международни проекти, 
което надхвърля планираното над два пъти. Привлечените изследователи са с 15% над заложените и институтът започна 
два значими пилотни проекта с важно обществено значение - в приложните области „Градове на бъдещето" („Цифров 
двойник на града") и „Дигитално здравеопазване" („Цифрово моделиране на пациенти с когнитивни нарушения"). Всичко 
това допринася както за авторитета на СУ „Св. Климент Охридски", така и за цялата научна дейност в България. 
„СУ „Св. Климент Охридски" винаги е стимулирал развитието на научните изследвания и за нас е гордост това, което 
постигнахме в последните години в областта на науката, благодарение на множеството мащабни проекти. 
Сферата, в която институт GATE се развива е изключително важна и докато допреди време подобни центрове 
съществуваха само в Западна Европа, сега с бързи темпове компенсираме това - резултатът за първите две години 
от съществуването на института е видим. Поздравления на целия екип, пожелавам успех на бъдещите дейности и 
се надявам, че тази сграда ще бъде предпоставка за още по-голям интерес към дейността на GATE", каза проф. 
Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски. 
„С този институт, България ще бъде поставена на научната карта на Европа и аз съм изключително щастлив, че ще 
имаме възможността да вземаме решения базирани на данни. Институт GATE е и причина за младите хора да 
останат и да градят бъдещето си в България. Още повече се радвам, че точно в район Лозенец ще се появи едно 
съвременно място, отговарящо на най-високите световни стандарти. Това може да е пример как трябва да изглежда 
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една градска среда, която да продължим да разширяваме, за да се превърне София в това, което би трябвало да бъде.", 
каза г-н Константин Павлов, кмет на район Лозенец. 
Като част от официалната церемония гостите имаха възможност да отправят своите пожелания към института и да ги 
положат в специална капсула на времето, която да бъде отворена след 10 години. 
 
√ Малки фирми в Благоевградско на крачка от фалит 
Малки фирми за производство на чанти у нас са на ръба на оцеляването . За една година, откакто сме в пандемия, 
производството е намаляло драстично, както и работниците заети в него. Износът за чужбина е спрял, а търсенето на 
българския пазар е слабо не само заради пандемията, но и заради вноса на стока от Китай и Турция. 
Преди три години в шивашкия цеха за чанти на Крум Бицов в Дупница са работили 50 души, а сега само 8. Близо 80 
процента от стоката е изнасяна за Гърция, 20 процента се е реализирала на вътрешния пазар. За да оцелее през последната 
една година, собственикът е бил принуден да намали цената на продуктите с близо 50 процента. 
Гърция е затворена въобще от 1 година и половина не сме изнесли 1 чанта за Гърция, българският пазар е силно стеснен. 
Причината е, че продукта, който предлагаме, е човек трябва да има повод от събиране, банкет, от сватба, кръщене - такива 
мероприятия бяха забранени и хората нямаха нужда от продуктите, каза собственикът на шивашки цех за чанти Крум 
Бицов. 
Преди три години в този шивашки цех са се произвеждали по 10 000 чанти на месец, а сега едва 2000. 
Имам цех, имам машини, имам материал, имам и няколко хора, на които мога да разчитам и прецених, че трябва да 
продължа да работя и да произвеждам чанти, да предлагам на по-ниска цена. Съответно продадох част от машините, за 
да мога да освободя средства и по този начин оцелях, каза Крум Бицов. 
Собственикът на шивашкия цех признава , че не може да се конкурира с вноса на чанти от Китай и Турция. 
 
√ 17% от пълнолетните граждани на ЕС са напълно ваксинирани срещу COVID-19  
40 процента от пълнолетните граждани на ЕС са ваксинирани с първа доза на ваксините срещу COVID-19, a 17 процента са 
напълно имунизирани. Данните съобщи еврокомисарят по здравеопазване Стела Кириакидес на неформална среща на 
здравните министри на страните от ЕС. 
Тя каза, че ситуацията в общността се подобрява, броят на новозаразените с COVID-19 e спаднал с 39 процента от средата 
на април, а ваксинацията набира скорост. През есента се очаква да има и лекарства срещу болестта. 
Европейската комисия подписа трети договор с фармацевтичните дружества "БайоНТек" и "Пфайзер". С него се запазват 
допълнителни 1,8 милиарда дози от името на всички държави членки на ЕС за периода от края на тази до 2023 г. Ваксините 
ще бъдат адаптирани и към новите варианти на вируса. 
"Това е договор от ново поколение. Той изисква производството на ваксини да става изцяло в Европейския съюз, важните 
съставки за ваксините също ще се произвеждат тук. Договорът ще съдържа и условия за по-лесна препродажба или 
даряване на ваксините. Всички следващи договори от второто поколение ще следват този модел", заяви Стела Кириакидес, 
еврокомисар по здравеопазването. 
 
√ 21 май – Ден на културното многообразие от календара на ЮНЕСКО  
Един от основните посланици на идеите на Деня на културното многообразие, който се отбелязва на 21 май, е прочутият 
каталунски диригент Жорди Савал. През голяма част от кариерата си той подготвя и представя различни проекти, като 
обединява музиканти от различни държави и с различна религиозна принадлежност. Сред тях са „Забравеното кралство - 
трагедията на катарите", „Маре нострум" в няколко епизоди - „Гръцките митове", „Рим и неговата империя", „Музиката на 
кръстоносците", „Между Изтока и Запада - култури на толерантността" и др.  
За осъществяване на настоящото събитие Жорди Савал създава специален ансамбъл „Орфей XXI". 
„Музиката е инструмент. В този случай това е перфектен инструмент за междукултурен диалог, защото най-важното в 
междукултурния диалог е, че няма нито една култура, която да е по-висша. И това е първото нещо, което подчертавам, 
когато се докосваме до други култури. 
Тъй като Европа и Западът като цяло са склонни да разглеждат своята култура, нашата култура, като висша култура и да 
възприемат другите като донякъде второстепенни култури. И това, мисля, е резултат от много години, през които сме 
търгували с човешки същества, през които сме използвали търговията, за да вземем търговските ценности на дадена 
област, на държава, без никакви скрупули за хората, които живеят там. Така че и идеята, че музиката е по-висша, е 
погрешна, защото дори да е сигурно, че европейската музика е създала революция през 14 век, изобретявайки 
полифонията, играта на тонове, хармонии, това не означава, че тази музика е по-висша от другата. Системата е различна. 
Но стойността на музиката не зависи от сложността на композицията. Тя говори за способността на музиката да ни движи, 
да ни докосне с красотата си, с песента си. И в това е силата на музиката, на която и да е музика. Музиката на Малер с 
хиляди певци и музиканти в оркестъра може да ни заслепи и да ни докосне, да ни трогне много силно. Но може да получите 
същата интензивност на емоции с певица, която си акомпанира с лютня и пее любовна песен". 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще бъде ли спасен летният туристически сезон и при какви мерки ще посрещаме туристи у нас? Гост в студиото - 
служебният министър на туризма Стела Балтова; 

- Нова мутация на коронавируса, типична за бразилския вариант, е засечена у нас. По-опасен ли става вирусът? 
Гост в студиото - проф. Тодор Кантарджиев; 
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- ВМРО, "Воля" и НФСБ отиват на изборите като коалиция "Българските патриоти". Какви приоритети ги 
обединиха? Гост - Искрен Веселинов; 

- Как се промени авиацията след повече от година световна пандемия? Гост - пилотът Марио Бакалов; 
- Представянето на българската песен след полуфинала на "Евровизия" - в студиото гостуват журналистът и автор в 

сайта bntnews.bg Александър Митев и музикантът Дани Милев; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ заедно за изборите. Ще успеят ли да влязат в парламента? Разговор с Валери Симеонов; 
- Нов вариант на коронавируса у нас. Какво трябва да знаем за мутацията на бразилския щам на COVID-19?; 
- Злоупотреба с помощи. Мними нуждаещи се живеят на гърба на дарители и отказват да работят; 
- На живо проследяваме как ще протече втората задължителна матура. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Жесток натиск върху Радев и Янев да пуснем Скопие в ЕС; 
в. Труд - Министърка сама се пита и си отговаря; 
в. Телеграф - Селфи в къща на ужасите; 
в. Монитор - Половината общи водомери – негодни; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Свалят с 30% цените на чадъри и шезлонги по морето, но ще са по-скъпи от 2020-а; 
в. 24 часа - Окончателно: НОЩ разтурен от 15 април, нов няма; 
в. Труд - Нищят договорите за бързи кредити; 
в. Труд - Опитват да договорят евтини чадъри; 
в. Телеграф - В 700 секции ще има повече от една машина за гласуване; 
в. Телеграф - Откриха по-заразна мутация на COVID у нас; 
в. Монитор - Ваксинираните с две различни дози горят с COVID сертификатите; 
в. Монитор - Скандал в общината за липсващите места в забавачките в София; 
Водещи интервюта 
в. Сега - Шепа алчни хора раздават парите в държавата; 
в. 24 часа - Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет: Променяме 1000 учебни плана на година светът 
днес се изменя по-бързо от преди; 
в. 24 часа - Калоян Методиев, политолог и директор на институт "Рего": Кабинетът продуцира зрелища, вместо да 
организира изборите; 
в. Труд - Проф. Боян Чуков, експерт по международна сигурност, пред "Труд": Източна Европа става американско острие 
срещу Русия; 
в. Телеграф - Д-р Николай Брънзалов, зам.-председател на БЛС: Вече всеки може да избере ваксина при джипито; 
в. Монитор - Владимир Тодоров, председател на Българска асоциация на пострадали при катастрофи: По двама души на 
ден умират на пътя в кървавите месеци; 
Водещи анализи 
в. Сега - Кал, кръв и корупция ни чакат в новата предизборна кампания; 
в. Сега - Българската банка за развитие - едни се развиват, други плащат сметката; 
в. Сега - Доминацията на Радев е кратък антракт в политическата пиеса; 
в. 24 часа - След 30 г. чакане западен околовръстен път ще има - ще струва над 80 млн. лв.; 
в. Труд - Време е за ядрен ренесанс в Европейския съюз; 
в. Телеграф - Компютърът провокира агресията у децата; 
в. Монитор - Глупостта на фалшивите шофьорски книжки. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 май 
София 

- От 8.00 часа в учебните заведения в страната ще се проведе вторият задължителен зрелостен изпит. 
- От 09.00 часа Министърът на външните работи Светлан Стоев ще приеме министъра на външните работи на 

Португалия Аугущо Сантуш Силва и комисаря по съседство и разширяване на ЕС Оливер Вархеи. В 10.05 ч. 
тримата ще направят изявления пред медиите. 

- От 10.00 часа в централата на БСП на „Позитано" 20 лидерът на партията Корнелия Нинова ще даде 
пресконференция във връзка с голямата лява коалиция за предстоящите избори. 

- От 11.00 часа в зала 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще се 
проведе брифинг на служебния министър Георги Тодоров. 

- От 13.00 часа в Министерство на околната среда и водите служебният министър Асен Личев ще даде 
пресконференция. 

- От 13.00 часа в зала „Голям колегиум" в сградата на МЗХГ министърът на земеделието, храните и горите проф. д-
р Христо Бозуков ще представи екипа и приоритети си. 

- От 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на ул. „15-ти ноември" 1 ще се състои лекция на тема "Кирило-
Методиевото дело и средновековна България", както и церемония за връчване на почетни отличия на учени и 
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институти на БАН. Във фоайето на Академията ще бъде показана изложбата „165 г. от рождението на Стоян 
Михайловски", организирана от Централна библиотека на БАН. 

- От 12.00 часа в Столична библиотека ще се състои дарение на уникална лична библиотека на Симеон Радев. 
- От 16.00 часа в „Ларгото" ще се състои церемония за връчване на наградата „Златно перо". 
- От 18.30 часа под куполите на „Ларгото" ще бъде представен музикално-танцовият спектакъл „Европа танцува". 

*** 
Асеновград 

- От 17.30 часа в Градска библиотека "Паисий Хилендарски" ще се състои среща с автора на романа „Безмълвие - 
греховната младост на Паисий Хилендарски". 

- От 18.30 часа в Старинно училище „Свети Георги" ще се състои концертът на Веси Пашалиева „Моят ритъм". 
*** 
Благоевград 

- От 11.00 часа в Регионалния исторически музей ще бъде представена изложбата „В началото бе словото. Книгата 
през вековете". 

- От 11.30 часа пред сградата на Младежки дом ЦПЛР-ЦЛТРДБ ще представи поетичномузикална импресия 
„Солунските братя". 

- От 17.30 часа в кв. ,,Вароша" ще се проведе церемония за откриване на паметна плоча на Любомир 
Шарланджиев и наименуване на улица на негово име. 

- От 18.00 часа в Градската художествена галерия ще бъде представена традиционна обща изложба, посветена на 
24 май. 

*** 
Бургас 

- От 6.00 до 10.00 часа в парк „Минерални бани" (кв. „Ветрен") ще се извършва профилактична дезакаризация. 
- От 10.00 часа онлайн ще се проведе обществено обсъждане за представяне пред широката общественост на 

предложенията по „Визия, цели и приоритети за развитие на община Бургас до 2027 г.“ 
- От 18.00 часа в Дома на писателя ще започне концерт посветен на повод 24-ти май на Вокална формация „Морски 

песъчинки" с диригент Милена Добрева, организатор е НЧ „Фар - 1946". 
- От 18.00 часа в Галерия „Георги Баев" ще започне "Wine Gogh" - ателие за рисуване и вино. 
- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "От табора до небето". 
- От 19.00 часа в НЧ ,,Обнова 1923'', кв. Ветрен предстои премиерата на спектакъла ,,Срещнали се два гявола'' с худ. 

ръководител Станимир Карагьозов. 
*** 
Варна./к.к. Св. св. Константин и Елена 

- От 10.00 часа онлайн ще се проведе виртуална научна конференция, с която ще бъде открит фестивалът „Море и 
здраве". 

- От 19.00 часа в Търговски център „Приморски" ще се състои празничен концерт. 
*** 
Видин 

- От 10.30 часа във филиал „Здравец" на Детска градина „Русалка" ще се проведе спортен празник. 
*** 
Враца 

- От 18.00 часа в камерна зала на ДКТ ще бъде представена постановката „Макс катеричката" от Карл-Хайнрих 
Лаудаж. 

*** 
Габрово 

- От 17.00 часа в Дечковата къща ще се проведе Празник на щирника. 
- От 18.30 часа в Художествена галерия „Христо Цокев" актьорите от кукления и драматичния театър ще 

представят емблематични за колекцията на галерията картини. 
*** 
Добрич 

- От 11.00 часа в малката заседателна зала на Общината ще се проведе брифинг за представяне на Програмата за 
Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност - 
24 май. 

- От 18.00 часа в Държавен куклен театър „Дора Габе" ще бъде представен мюзикълът „Хотел Трансилвания". 
- От 19.00 часа в камерната зала на Драматичен театър „Йордан Йовков" ще бъде представена постановката „За 

снахите и свекървите". 
*** 
Плевен 

- От 10.00 часа онлайн ще се проведе уебинар на тема „Интегрирани здравно-социални услуги за уязвими групи - 
възможности, проблеми, предизвикателства", организиран от Медицински колеж - Плевен. 

*** 
Пловдив 
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- От 11.00 часа в УМБАЛ „Пълмед" ще се състоят безплатни прегледи и консултации на пациенти със съмнителни 
пигментни тумори, бенки и други образувания. 

*** 
Разград 

- От 11.00 часа в Художествена галерия „Проф. Илия Петров" ще бъде открита 10-ата Национална изложба 
„Лудогорие". 

*** 
Свищов 

- От 11.00 часа в читалищната библиотека ще бъде пред експозицията „Стани част от Читалище Свищов". 
- От 18.30 часа в салона на читалището ще бъде представена постановката „Мосю Журден" по Молиер. 

*** 
Смолян 

- От 12.30 часа в параклис „Св. св. Константин и Елена" във военно формирование 28330 ще се състои храмов 
празник на параклиса. 

*** 
Стара Загора 

- От 11.00 часа в експозиционната зала на Музей „Литературна Стара Загора" ще се състои тържествена церемония 
за дарение на записи с гласовете на поети, писатели и интелектуалци, чийто живот е свързан с културната традиция 
в града. 

- От 18.30 часа в парк „Артилерийски" ще се състои празничен концерт на вокална студия „Розов свят" при НЧ „Св. 
Климент Охридски -1858". 

- От 19.00 часа в Оперния театър ще бъде представен балетът „Спящата красавица" по музика на П. И. Чайковски. 
*** 
Шумен 

- От 8.30 часа в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" ще се състои церемония по промоция на 
Випуск 2020. В 10.00 часа започва тържеството за Патронния празник на университета. 

- От 13.30 часа пред Ректората на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" ще бъде открит 
Националният студентски литературен конкурс „Боян Пенев". 

 

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

