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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Труд 
 
√ Кабинетът решава за 60/40 до седмица 
Правителството не казва как ще продължи подпомагането 
Социалният и икономическият министър още обсъждат 
Бизнесът иска спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество и Икономическия съвет заради 
неяснота как ще продължат икономическите и социалните мерки, въведени във връзка с кризата. Това заяви пред “Труд” 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Поискали сме среща с министъра на труда 
и социалната политика Гълъб Донев, но до момента нямаме яснота кога ще има такава, нито имаме ден и час, допълни 
Велев. Затова работодателите настояват за извънредно заседание на тристранката, на което да се каже как ще продължат 
мерките като 60/40, 80/20 и помощта за фирмите, отпускана чрез НАП. Хората искат да знаят на каква помощ могат да 
разчитат след 31 май, или ако няма такава, да знаят, че няма на какво да разчитат, посочи Васил Велев. 
По думите му мерките трябва да бъдат обсъдени със социалните партньори, а това не се случва. Не е нужно схемите да 
продължат във вида, в който са сега. Ние отдавна настояваме 60/40 за запазване на заетостта да бъде трансформирана и 
подпомагане да има само за дните, в които предприятието не работи, уточни председателят на АИКБ. По думите му иначе 
просто се пилеят пари. 
На въпрос какво се случва с мерките и как ще продължат от Министерството на труда и социалната политика отговориха 
за “Труд”, че продължава обсъждането на темата между социалното и икономическото министерство. Все още няма 
окончателно решение, добавиха от ведомството. 
Засега от Агенция по заетостта съобщиха, че продължава срокът на действие на общо четири мерки за запазване на 
заетостта, осигуряване на нова заетост и за подкрепа на семействата заради пандемията. По мярката за компенсиране на 
част от работната заплата и дължимите осигуровки в размер на 290 лв. за секторите “Транспорт” и “Туризъм” и по 
програмата “Родители в заетост” документи могат да се подават до 31 май тази година. 
До 15 юни работодателите могат да кандидатстват за получаване на средства по мярката 60/40. По мярката “Запази ме” за 
компенсиране на работниците от затворените бизнеси със 75% от техния осигурителен доход заявления се подават до края 
на месец юни. 
Асен Василев, служебен министър на финансите: Продължават добавките от 50 лв. към пенсиите 
Приходите вървят по план 
Пенсионерите ще продължат да получават по 50 лева до изборите. 
Мерките за подпомагане на фирмите ще бъдат обявени следващата седмица. Това заяви служебният министър на 
финансите Асен Василев на брифинг. 
Запознах се със ситуацията в двете приходни агенции - НАП и Агенция “Митници”. Приходите вървят по план. 
Има известно изоставане в акцизите, събирани от Агенция “Митници”, но се надявам да бъдат наваксани, допълни той. И 
посочи, че разходите също вървят по план. Но повечето възможности за преразпределяне на разходи, извън планираните, 
вече са изчерпани за мярката 60/40 и за добавките от 50 лв. за пенсионерите. Но намерихме резерви и вече казахме, че 
ще продължи даването на 50 лв. към пенсиите, каза Асен Василев. 
 
Nova News 
 
√ Васил Вeлев: В трансформиран вид мерките трябва да продължат  
Как бизнесът гледа на първите стъпки на служебното правителство? 
Как бизнесът гледа на първите стъпки на служебното правителство и какви искания имат към новата власт, оглавена от 
президента Румен Радев и премиера Стефан Янев? 
"В трансформиран вид мерките трябва да продължат още известно време. Имаме ръст на износа, повече от докризисния 
период", това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS Васил Вeлев, председател на АИКБ. 
Той информира, че безработицата също намалява, през последните пет седмици има повече назначени, отколкото 
освободени, макар тук да влияе и сезонността.  
Велев подчерта, че това не е равномерно за всички сектори и поради тази причина мерките трябва да продължат. 
За Плана за възстановяване и развитие Васил Велев констатира, че сме закъснели с подаването, за юлското заседание няма 
да може също, одобрение на плана може да се очаква през октомври, а конкретни препоръки е имало към правителството 
от АИКБ. Според организацията средства трябва да се пренасочат към цифровизация, иновации и технологии. 



2 

 

За туристическия бранш председател на АИКБ смята, че възстановяването няма да се случи през този сезон. Това се случва 
бавно, както и свързаните с туризма бизнеси. 
Вижте повече във видеото. 
 
Fakti.bg 
 
√ Вeлeв: В трaнcфoрмирaн вид мeркитe трябвa дa прoдължaт 
Зa туриcтичecкия брaнш прeдceдaтeл нa AИКБ cмятa, чe възcтaнoвявaнeтo нямa дa ce cлучи прeз тoзи ceзoн  
"В трaнcфoрмирaн вид мeркитe трябвa дa прoдължaт oщe извecтнo врeмe. Имaмe ръcт нa изнoca, пoвeчe oт дoкризиcния 
пeриoд", кaзa в прeдaвaнeтo "Oфaнзивa c Любo Oгнянoв" пo NОVА NЕWS Вacил Вeлeв, прeдceдaтeл нa AИКБ. 
Тoй инфoрмирa, чe бeзрaбoтицaтa cъщo нaмaлявa, прeз пocлeднитe пeт ceдмици имa пoвeчe нaзнaчeни, oткoлкoтo 
ocвoбoдeни, мaкaр тук дa влияe и ceзoннocттa. 
Вeлeв пoдчeртa, чe тoвa нe e рaвнoмeрнo зa вcички ceктoри и пoрaди тaзи причинa мeркитe трябвa дa прoдължaт. 
Зa Плaнa зa възcтaнoвявaнe и рaзвитиe Вeлeв кoнcтaтирa, чe cмe зaкъcнeли c пoдaвaнeтo, зa юлcкoтo зaceдaниe нямa дa 
мoжe cъщo, oдoбрeниe нa плaнa мoжe дa ce oчaквa прeз oктoмври, a кoнкрeтни прeпoръки e имaлo към прaвитeлcтвoтo 
oт AИКБ. Cпoрeд oргaнизaциятa cрeдcтвa трябвa дa ce прeнacoчaт към цифрoвизaция, инoвaции и тeхнoлoгии. 
 
В. Стандарт 
 
√ Бизнесът: Точково напояване, не пари от хеликоптер 
Точково напояване, а не пари от хеликоптер. Така метафорично бизнесът ще иска да бъдат прекроени мерките в подкрепа 
на заетостта и хората. Новината съобщи председателят на АИКБ Васил Велев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” 
по Нова Нюз. 
Поискахме две срещи с икономическия екип – за националния план за възстановяване и за антикризисните мерки. По 
първия вече имахме разговори, по втората тема срещата ще е в сряда, каза Велев. И уточни: „Ние не искаме нищо различно 
от това, което имат като конкурентна среда компаниите в държавите от ОИСР.”. 
Индустрията вече се възстановява. Това се вижда и от статистиката и от резултатите от предприятията. Имаме ръст на 
износа за март 27% на годишна база. Подобна е картината с ръста в преработващата промишленост, както и в търговията 
на дребно. Възстановява се и пазарът на труда, съобщи Васил Велев. Той изнесе данни за безработицата. В момента тя е 
6,3% за първото тримесечие. Миналата година България е загубила 163 000 работни места, още 23 000 са загубени за 
първите три месеца на тази година. Но трендът вече се променя – имаме повече назначени от съкратени, каза Велев. 
Но възстановяването не е за всички сектори и не е равномерно. Затова АИКБ предлага мярката 60:40 да се промени на 75:0 
или както бизнесът я нарича 100:75. В момента мярката 60:40 е разточителна и в неправилен дезайн, трябва да се 
преработи. Държавата да поема заплатите на работници само за времето, в което предприятието не работи. Тази мярка 
трябва да продължи още три месеца. И да важи само за периодите, когато предприятието има спад в производството над 
20 % и когато не работи. Образно казано, искаме напояването да е точково, а не пари от хеликоптер, категоричен бе Велев. 
Трябва мярка за компании с голям спад в продажбата. Тя трябва да действа при спад по-голям от 30% на продажбите. Не 
само хотелите имат такъв спад, авиокомпаниите също. На тях не им е забранено да работят, но нямат пътници. Те са на 
ръба и отвъд него на оцеляването, каза още Велев. 
 
Vesti.bg 
 
√ Велев: Мерките трябва да продължат в трансформиран вид 
Как бизнесът гледа на първите стъпки на служебното правителство  
В трансформиран вид мерките трябва да продължат още известно време. Имаме ръст на износа, повече от докризисния 
период”, коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS Васил Велев, председател на АИКБ. 
Велев посочи и че безработицата намалява, през последните пет седмици има повече назначени, отколкото освободени, 
макар тук да влияе и сезонността. 
Той подчерта, че това не е равномерно за всички сектори и поради тази причина мерките за подпомагане на бизнеса 
трябва да продължат. 
За Плана за възстановяване и развитие Васил Велев констатира, че сме закъснели с подаването, за юлското заседание няма 
да може също, одобрение на плана може да се очаква през октомври, а конкретни препоръки е имало към правителството 
от АИКБ. Според организацията средства трябва да се пренасочат към цифровизация, иновации и технологии. 
По отношение на туристическия бранш председател на АИКБ смята, че възстановяването няма да се случи през този сезон. 
Това се случва бавно, както и свързаните с туризма бизнеси. 
 
Novini.bg 
 
√ Как бизнесът гледа на първите стъпки на служебното правителство и какви искания имат към новата власт? 
В трансформиран вид икономическите мерки срещу коронакризата трябва да продължат още известно време. Имаме ръст 
на износа, повече от докризисния период. 
Това каза в предаването "Офанзива" по NOVA NEWS председателят на АИКБ Васил Велев, който коментира как бизнесът 
гледа на първите стъпки на служебното правителство и какви искания имат към новата власт. 

https://nova.bg/amp/news/view/2021/05/22/327511/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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Той информира, че безработицата също намалява, през последните пет седмици има повече назначени, отколкото 
освободени, макар тук да влияе и сезонността. Велев подчерта, че това не е равномерно за всички сектори и поради тази 
причина мерките трябва да продължат. 
За Плана за възстановяване и развитие Васил Велев констатира, че сме закъснели с подаването, за юлското заседание няма 
да може също, одобрение на плана може да се очаква през октомври, а конкретни препоръки е имало към правителството 
от АИКБ. Според организацията средства трябва да се пренасочат към цифровизация, иновации и технологии. 
За туристическия бранш председател на АИКБ смята, че възстановяването няма да се случи през този сезон. Това се случва 
бавно, както и свързаните с туризма бизнеси. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: В трансформиран вид мерките трябва да продължат  
Как бизнесът гледа на първите стъпки на служебното правителство и какви искания имат към новата власт, оглавена от 
президента Румен Радев и премиера Стефан Янев? 
"В трансформиран вид мерките трябва да продължат още известно време. Имаме ръст на износа, повече от докризисния 
период", това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS Васил Велев, председател на АИКБ. 
Той информира, че безработицата също намалява, през последните пет седмици има повече назначени, отколкото 
освободени, макар тук да влияе и сезонността. 
Велев подчерта, че това не е равномерно за всички сектори и поради тази причина мерките трябва да продължат. 
За Плана за възстановяване и развитие Васил Велев констатира, че сме закъснели с подаването, за юлското заседание няма 
да може също, одобрение на плана може да се очаква през октомври, а конкретни препоръки е имало към правителството 
от АИКБ. Според организацията средства трябва да се пренасочат към цифровизация, иновации и технологии.  
За туристическия бранш председател на АИКБ смята, че възстановяването няма да се случи през този сезон. Това се случва 
бавно, както и свързаните с туризма бизнеси. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев е категоричен за следващата крачка на Стефан Янев 
В трансформиран вид мерките трябва да продължат още известно време, смята той 
Как бизнесът гледа на първите стъпки на служебното правителство и какви искания имат към новата власт, оглавена от 
президента Румен Радев и премиера Стефан Янев? 
"В трансформиран вид мерките трябва да продължат още известно време. Имаме ръст на износа, повече от докризисния 
период", това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS Васил Велев, председател на АИКБ. 
Той информира, че безработицата също намалява, през последните пет седмици има повече назначени, отколкото 
освободени, макар тук да влияе и сезонността.  
Велев подчерта, че това не е равномерно за всички сектори и поради тази причина мерките трябва да продължат. 
За Плана за възстановяване и развитие Васил Велев констатира, че сме закъснели с подаването, за юлското заседание няма 
да може също, одобрение на плана може да се очаква през октомври, а конкретни препоръки е имало към правителството 
от АИКБ. 
Според организацията средства трябва да се пренасочат към цифровизация, иновации и технологии. 
За туристическия бранш председател на АИКБ смята, че възстановяването няма да се случи през този сезон. Това се случва 
бавно, както и свързаните с туризма бизнеси. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ България отпразнува 24 май  
Вчера празнувахме българските букви, най-категоричния ни културен избор, най-силното ни послание, най-светлия знак в 
историята ни и дар за 300 милиона души в Европа и по света, които пишат и четат на тази азбука. Създадена, за да бъде 
преведено Божието слово. 
Писмеността ни свърза, даде ни как да общуваме помежду си неприсъствено, без значение от разстоянието и времето и 
да съхраняваме информация - точно както интернет днес. 
С тържествени шествия, концерти и инициативи, свързани с четенето, празникът беше отбелязан в цялата страна. 
В столицата президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова и служебният министър-председател Стефан Янев 
поднесоха цветя на паметника на Светите братя Кирил и Методий. 
В София празникът започна пред Народния театър. 
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Президентът Румен Радев, заедно с вицепрезидента Илияна Йотова, тръгнаха пеша от президентството до Националната 
библиотека, където поднесоха цветя на паметника на Светите братя. 
Румен Радев: България винаги е вървяла напред чрез просвета, знание и духовност 
"Днес честваме най-голямото духовно постижение на нашия народ - създаването на собствена писменост. Трябва да 
помним, че преди 1100 години именно България бе държавата, която спаси тяхното дело. Нека с 24 май поздравим 
всички наши учители, книжовници, хора на знанието, които продължават да укрепват българския дух и да разпръсват 
тъмата на подмяната", каза президентът Румен Радев. 
Стефан Янев: Българската азбука е най-великото обещание за вечност, за безсмъртие на нашата нация 
Служебният министър-председател Стефан Янев, който също поднесе цветя на паметника, написа: 
"24 май е един от най-светлите ни национални празници. Безспорна е и ролята на писмеността и словото за запазването 
на българската държавност, за нейното отстояване в преломни исторически моменти". 
В Пловдив в празничното шествие се включиха и бивши, и настоящи учители и ученици от Хуманитарната гимназия, която 
е първото училище в света, носещо името на Светите братя Кирил и Методий. 
"Изключително вълнуващо, за мен това е съдба, така премина целият ми живот, посветих го всъщност на 
славянските първоучители, Светите братя, защото всички училища почти, в които съм работила, носеха това име 
и имаха този патрон", заяви Соня Киркова, дългогодишен директор на Хуманитарната гимназия в Пловдив. 
Празнично шествие имаше и в Русе. То премина през центъра на града. 
Празнично шествие с 80-метров трибагреник в Русе 
Във Варна по традиция в небето бяха пуснати балони, със закачени на тях букви от българската азбука. 
В Благоевград стотици хора се събраха на празничния ученически концерт. 
Тази година за първи път чествахме празника с новото му име: Ден на българската азбука, просвета и култура, и на 
славянската книжовност. 
 
√ Радев и Вучич откриха паметник на Светите братя Кирил и Методий в Цариброд  
Среща между българския и сръбския президент в Цариброд. В навечерието на 24 май там беше открит паметник на Светите 
братя Кирил и Методий. Румен Радев и Александър Вучич говориха за пътища и енергетика, за инвестиции, но и за 
решаване на проблемите на българското национално малцинство в Сърбия. 
Приятелство, добросъседство и решителни действия в името на доброто на два народа, така президентът Радев определи 
отношенията между България и Сърбия. 
Отбеляза, че стокообменът расте, подобрява се пътната инфраструктура, работи се за изграждане на интерконектора 
между Сърбия и България, така че националните газопреносни и енергийни системи да бъдат свързани. 
Двамата президенти са обсъдили и възможността за разширяване на капацитета на КПП и изграждането на нови. 
Президентът Радев увери представителите на българското национално малцинство в Сърбия, че страната ни ще направи 
всичко възможно за увеличаване на инвестициите в района. 
Това което днес решихме тук да пристигне в най-скоро време делегация от българското министерство на 
икономиката да се срещне с общината, с местния бизнес, така че да уговори условия за бъдещо развитие и български 
инвестиции в региона. Като разбира се, съм настоял да се направи всичко възможно на административно ниво, така 
че българският бизнес, който идва тук, да се чувства защитен, подчерта Румен Радев. 
Той отбеляза, че при посещението си в Сърбия преди три години заедно с Александър Вучич са се разбрали за решаване 
на проблемите на българското национално малцинство и резултатите вече се виждат. 
Александър Вучич увери, че на жена, която иска да промени фамилията си и тя да завършва на -ова или -ева, са необходими 
само 10- 15 минути в общината, за да направи това. 
Ние вас ви смятаме за братя и така ще бъде винаги. Аз като президент не съм казвал никога нищо срещу България, 
премиерът или вицепремиерът не са казвали нищо срещу България, каза Вучич. 
С Румен Радев присъстваха на церемония по откриването на паметник на Светите братя Кирил и Методий в двора на 
училището в Цариброд, което носи името на славянските първоучители. Събитието беше прието с голямо вълнение от 
нашите сънародници. 
Двамата президенти разгледаха училището и даже изиграха партия шах, която завърши реми. 
 
√ Президентството започва кампания за стипендии на ученици и студенти 
Президентската институция започна дарителска кампания в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“. Набраните 
средства се разпределят през ноември месец като еднократни стипендии за отлични ученици в 12 клас и студенти в първи 
курс, които са настанени в социални услуги. 
Тази година 25 младежи, израснали без родителски грижи, ще кандидатстват във висше училище или професионален 
колеж, като интересът им е насочен към специалностите социални дейности, педагогика, психология, бизнес 
администрация, медицина, икономика, програмиране и журналистика. 
„Подкрепата на дарителите през годините, дори и в трудната 2020-а, ни дава възможност да помогнем със 
стипендия за образование на тези млади хора, които въпреки житейските трудности, имат амбиция за успех чрез 
знание. Убеден съм, че по-доброто образование дава равен старт на младежите в неравностойно положение“. С тези 
думи президентът Румен Радев отправи призив за участие в дарителската кампания в подкрепа на бъдещите 
студенти от випуск 2021. 
Организациите, фирмите и гражданите, които ще дарят средства за инициативата „Подкрепи една мечта”, могат да го 
направят по банковата сметка на Администрацията на президента: 

https://bntnews.bg/news/rumen-radev-balgariya-vinagi-e-varvyala-napred-chrez-prosveta-znanie-i-duhovnost-1156898news.html
https://bntnews.bg/news/stefan-yanev-balgarskata-azbuka-e-nai-velikoto-obeshtanie-za-vechnost-za-bezsmartie-na-nashata-naciya-1156910news.html
https://bntnews.bg/news/praznichno-shestvie-s-80-metrov-tribagrenik-v-ruse-1156914news.html
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√ Доц. Околийски, СЗО: В Плана за развитие и устойчивост няма нищо за справяне с пандемията  
В Плана за развитие и устойчивост няма нищо за справяне с пандемията, а е въпрос на време появата на нов патоген и 
сериозен вирус. Тази позиция изрази в "Денят започва" по БНТ доц. Михаил Околийски, представителят на СЗО за 
България. 
Според него, трябва да се инвестира дългосрочно в общественото здраве. 
В този План за развитие и устойчивост, с който имахме шанс да инвестираме средства за една бъдеща подготвеност 
за следващия патоген, за следващия сериозен вирус, защото е въпрос на време той да се появи, тези близо милиард, 
почти 700 милиона няма да се използват за това. В частта на този план за здравеопазване няма нищо за справяне с 
пандемията, има някакви други дейности, които не са свързани с общественото здраве. Разбрахме, че част от тях 
ще бъдат ревизирани от служебното правителство, но е нужно наистина да се обърне внимание на общественото 
здраве. 
На въпрос защо се случва това повече от 75% от наличните ваксини по света да са в ръцете на 10 страни, доц. Околийски 
заяви, че това е заради алчността на богатите страни, които имат достъп до финансови средстава и не се вслушват в 
призивте на СЗО, а закупуват ваксини за тях самите. 
По думите му, е нужна повече солидарност, защото това, че някои държави нямат никакъв или имат само ограничен достъп 
до ваксини, касае всички ни. 
Мандатът ни към този момент не предполага възможността за действия без разрешение на съответното 
правителство. Трябва да има много по-ефективен механизъм експертите на СЗО да могат да дават съвети. Трябва 
да се намери най-добрият механизъм за партниране, за да може отговорът при подобни пандемии да е много по-бърз 
и ефективен, обясни доц. Околийски. 
Процентът на ваксинирани в световен мащаб все още е около 10 на сто, нужно е да е много повече, за да вървим с по-
бързи стъпки към овладяване на пандемията, смята експертът. 
Сега разработените ваксини предпазват и от новите щамове, така че са ефективни. При тестваните групи година по-рано, 
все още има много добро ниво на защита, обясни доц. Околийски. 
Служебният министър на България се опитва чрез изследване на да установи каква е реалната защита сред медицинския 
персонал, което е много добре, категоричен е Околийски. 
След това изследване може да се акцентира върху приетия план за действие, който включваше най-уязвимите групи, 
така че трябва да се стъпи на здрави данни, допълни той. 
Във всяка една страна спецификите са свързани и с народопсихологията, и със знанията на хората, така се разгръща стъпка 
по стъпка една ваксинационна кампания, допълни Околийски. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Калфин за отклонения в Минск самолет: Абсурден сюжет, държавен тероризъм  
Това е един абсурден сюжет. Една държава решава, сваля си един пътнически самолет на своя територия, взима си отвътре 
когото й трябва и след това го пуска. Така бившият външен министър Ивайло Калфин коментира в "Денят започва" 
отклоняването на пътнически самолет в Минск. 
Това наистина е един държавен тероризъм, абсурдно е и реакцията на международната общност е абсолютно 
закономерна, категоричен е Калфин. 
Според него, кадрите със задържания журналист, който е бил на борда на самолета, напомнят на практиката с показване 
на видеа, която се използва при отвличания на хора. 
И всичко това, защото този 26-годишен мъж има сайт, който е показвал протестите в Беларус, допълни Калфин. 
Правителството на Беларус много жестоко мачка всеки, който си позволи да изрази някаква форма на протест. Това 
трупа напрежение, което рано или късно ще избухне, смята Калфин. 
Според него е очевидно, че Александър Лукашенко има подкрепата на Русия. 
Не е ясно защо след задържането на журналиста и приятелката му, трима руски граждани са си тръгнали, явно те са били 
негов ескорт на самолета, допълни Калфин. 
Той коментира и ситуацията с ръководителите на службите у нас след първоначалния им отпуск при смяната на 
правителството, а след това отказа на служебния премиер да се срещне с тях. 
Виждаме, че службите влизат в някакъв конфликт с официалните институции. Това не е добре. Някакси, трябва да 
седнат, да си изчистят претенциите един към друг, защото тези служби трябва да работят добре, независимо кой 
е на власт, категоричен е Калфин. 
Той коментира и защо партия АБВ подписа споразумение за явяване на изборите заедно с БСП. 
Нормално е при печалните резултати на левицата на предишните избори, да се търси ново съдържание за предстоящите 
избори, смята Калфин. По думите му обаче, то все още не означава алтернатива на управлението до момента. 
Вариантът всички да подкрепим БСП е жест към партията, но няма да е трайно решение, каза още Калфин. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/doc-okoliyski-szo-v-plana-za-razvitie-i-ustoichivost-nyama-nishto-za-spravyane-s-pandemiyata-1156971news.html
https://bntnews.bg/news/kalfin-za-otkloneniya-v-minsk-samolet-absurden-syuzhet-darzhaven-terorizam-1156974news.html
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√ Румен Радев обсъди с Урсула фон дер Лайен евроинтергацията на РСМ  
На среща с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и с премиера на Португалия Антониу Коща президентът 
Румен Радев е заявил, че постигането на напредък в европейската интеграция трябва да се основава на зачитането на 
човешките права и пълното изпълнение на Копенхагенските критерии за членство в съюза.  
Акцент в разговорите са били възможностите за постигането на напредък при приемането на преговорна рамка и 
започване на преговори за членство в Европейския съюз на Северна Македония. 
 "Нуждаем се както от позитивни примери в двустранните отношения между България и Северна Македония, така и от 
пряк и открит двустранен диалог за разрешаване на проблемите", е подчертал президентът.  
"Всяко възможно решение за започване на преговори за членство в ЕС от Република Северна Македония ще бъде 
внимателно анализирано и съпоставено с Декларацията на българския парламент и Рамковата позиция на страната ни по 
разширяването на Европейския съюз и Процеса на стабилизиране и асоцииране от октомври 2019 г.", е посочил още Румен 
Радев. 
Той е оценил като "добър знак" предстоящото съвместно отбелязване на делото на светите братя Кирил и Методий от 
делегациите на България и Северна Македония в Рим и е призовал за политическа воля от страна на югозападната ни 
съседка за постигане на конкретни резултати по проблемните въпроси. 
Срещата се е провела по инициатива на председателя на Европейската комисия и португалския премиер преди 
извънредното заседание на Европейския съвет в Брюксел. 
На влизане в Европейския съвет президентът Румен Радев определи заседанието на лидерите на ЕС като „много важна 
среща за страните-членки и за бъдещето на ЕС“. 
„Пред нас има огромни предизвикателства и ние трябва да намерим най-важното - баланса във всички фактори, които ще 
повлияят на развитието ни в бъдеще“, подчерта той. 
Радев определи ситуацията като „критична“ и допълни, че е необходима солидарност, като се вземат предвид проблемите 
и нуждите на всички страни-членки. 
Президентът не коментира принудителното приземяване на самолета в Минск, извършващ редовен полет от Атина до 
Вилнюс и задържането на опозиционния беларуски журналист Роман Протасевич. 
 
√ Президентът се включва в петиция за изграждане на паметник на проф. Иван Шишманов  
Президентът Румен Радев се включва в петицията на читалищните дейци за изграждане на паметник на видния 
хуманитарист с принос за изграждане на читалищната организация професор Иван Шишманов. 
Държавният глава се включи в тържественото отбелязване на 110 години от основаването на Съюза на народните 
читалища: 
„Има хора, които пренасят във времето този борбен възрожденски дух, който създаде от България държавния дух. Тези 
възрожденски сили – уникално явление за света – българското читалище няма аналог“. 
Председателят на Съюза на народните читалища Николай Дойнов благодари за подкрепата: 
„Президентът Румен Радев застана плътно зад Съюза на народните читалища и зад българските читалища въобще. Но 
отново искаме да изтъкваме тази негова подкрепа, защото в България лошите очи станаха повече от добрите“. 
 
√ Илияна Йотова: Връщаме си държавата и нормалните отношения 
Пътят и на Албания, и на РСМ е в Европейския съюз 
"Народ, роден от словото, който носи едни от най-старите държавни традиции, няма как да не върви към светли бъднини. 
Цялата ни история върви натам. Имаме с какво да се гордеем... Това е празникът, който ни събира най-много, независимо 
от политическите ни убеждения, от обществото, в което живеем, от това дали сме тук или в чужбина".  
Това каза на 24 май пред БНР вицепрезидентът Илияна Йотова. И допълни, че "будители има във всички години и по всяко 
време".  
В предаването "12+3" тя подчерта, че да направим България уютна за живот държава - това е обща задача.  
"Няма как да не забележим, че през последните дни, откакто е служебният кабинет, много неща се променят за добро. 
Връщаме си държавата, нормалните отношения между институциите, нормалните отношения между управляващите и 
гражданите. По съвсем различен начин е диалогът между тези две групи - прозрачно, честно, да, трудно е, но хората ще 
разберат изпълнителната власт".  
По темата за Плана за възстановяване и устойчивост Илияна Йотова обяви:  
"Европейската комисия работи много интензивно със служебния кабинет и с някои министерства, които са в основата на 
плана. Служебният кабинет продължи да работи и с експертите, които стоят зад плана... Важното е до края на служебния 
кабинет планът да бъде изпратен и успешно защитен пред Европейската комисия".  
Според нея при коментарите по темата се пропуска отношението на българските предприемачи към евросредствата:  
"Този план трябва да ги накара да се заинтересуват, да са амбициозни, да правят проекти, чието бъдеще продължава и 
след края на проекта... Има още какво да се направи по плана. Рамката е отворена и ще има възможности за 
допълване. Надявам се планът да бъде използван по различен начин, а не както оперативните програми до този момент, 
при които усвояването доминираше пред развитието".  
Вицепрезидентът изрази оптимизъм, че България ще успее да се изрази правилно и експертно защо е такава позицията ѝ 
спрямо въпроса с Република Северна Македония.  

https://bnr.bg/horizont/post/101469104/prezidentite-radev-i-pendarovski-shte-otdadat-zaedno-pochit-pred-deloto-na-kiril-i-metodii-v-rim
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"С усилието на Европейския съюз и на двете държави трябва да се намери решение, за да не се заличава паметта нито на 
България, нито на РСМ... Сигурна съм, че това правителство ще намери добрите послания към европейските ни партньори. 
Важна е темата за съдбата на хората с български произход, за отношението към тях, за отношението към малцинствени 
групи. Всичко това трябва да се сложи на масата. Привърженик съм на повече разговори, на повече срещи, но и на 
изчистване с подписи под документи".  
Тя посочи, че пътят и на Албания, и на РСМ е в Европейския съюз, а "България трябва да е лобистът за Западните Балкани".  
За публичност и прозрачност при резултатите от проверките около скандала с подслушванията на политици, призова 
вицепрезидентът Илияна Йотова. Пред „Хоризонт“ тя коментира: 
„Аз съм сигурна, че в следващите дни ще бъдат дадени конкретни доказателства, разбира се, това е по преценка и на 
съответните служби. Трябва да има публичност и прозрачност така, както ни обеща изпълнителната власт и служебното 
правителство“. 
Вицепрезидентът коментира и темата с отпуските на началниците на спецслужбите: 
„Когато по такъв начин хора, които са призвани да ръководят най-важните служби в България, които се отнасят до 
сигурността на всеки един от нас, и когато подават молби за дълги отпуски точно тогава, когато застъпва ново правителство, 
те самите създават опасност пред националната сигурност на страната“. 
Според Илияна Йотова наблюдаваното в момента обединение на леви партии може да се приеме като начало на един по-
дълъг процес на единение на лявото политическо пространство: 
„Това не бива да става механично. Аз разбирам колегите си от БСП и от АБВ в момента, разбирам и Татяна Дончева. Много 
е малък периодът между два избора, за да можем да говорим за сериозно обединение върху сериозна основа. Това е по-
скоро желание за съвместно явяване на избори“.  
Интервюто с Илияна Йотова можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Министерствата на външните работи и на културата представят екипите си  
Служебният министър на външните работи Светлан Стоев и служебният министър на културата проф. Велислав Минеков 
ще представят екипите и приоритетите си. 
На брифинг във външното министерство ще бъде дадена информация за организацията в чужбина  на предстоящите 
избори за народни представители на 11 юли. 
 
√ Позитивни сигнали за възстановяване на икономиката  
Година и половина след началото на коронакризата има позитивни сигнали за възстановяване на икономиката.  
Бизнесът се връща към предкризисните си нива и антикризисните мерки трябва да се преразгледат, предлагат експерти. 
Стабилно възстановяване на икономиката до края на годината очаква бизнеса. 
Възстановяват се и предкризисните нива на заетостта, казва Светлозар Петров, управител на най-голямата платформа за 
обяви за работа. 
„Последните месеци поне виждаме оптимизъм, увеличаване на обявените работни места, тоест бизнесът се готви за 
възстановяване най-накрая“. 
Свободни позиции се обявяват във всички сектори на икономиката. 
„Във всички отдели има отворени позиции и можем да предложим пълно работно време и постоянна заетост“, казва 
Вероника Стойновска от консултантска компания. 
 
√ Експерти съветват мерките да се преразгледат заради възстановяването на бизнеса  
Експерти предлагат мерките в пандемията да се преразгледат, тъй като бизнесът се връща към предкризисните си нива. 
Вече има позитивни сигнали за възстановяване на икономиката, твърдят бизнесмени и консултанти . 
Стабилно възстановяване на икономиката до края на годината очаква бизнесът. Производството и поръчките растат, 
нараства и износът - с повече от 7% за първото тримесечие в сравнение с година по рано, а външно-търговските 
партньорства в бъдеще трябва да разчитат повече на дигиталните възможности, което е помогнало на предприятието на 
Стоян Стоянов. 
„Използване на интерактивни връзки за комуникация повсеместно“. 
Възстановяват се и предкризисните нива на заетостта. Свободни позиции се обявяват във всички сектори на икономиката. 
 
√ Ръст от над 10% на средната работна заплата за една година  
С повече от 10 процента е нараснала средната работна заплата за една година. За сметка на това обаче намаляват 
възнагражденията от труд в общия дял на домакинските бюджети, докато делът на доходите от пенсии и 
социални  помощи расте. 
Въпреки отчетения ръст на средната работна заплата до 1500 лева това съвсем не се отнася до всички сектори на 
икономиката. Традиционно най-високи са доходите в информационно-комуникационните технологии, а в здравната сфера 
- заради допълнителните плащания към медиците на първа линия. 
„Те продължават да дърпат напред - сектори, които изискват по-висока квалификация. И го имаме в същото време ефекта 
на това, че най-много пострадаха заетите в секторите на ресторантьорството и хотелиерството, където са най-ниските 
заплати“, коментира Зорница Славова от института за пазарна икономика. 
С най-голям принос за домакинските бюджети е работната заплата, но делът ѝ в общите доходи на домакинствата 
намалява. 

https://bnr.bg/post/101472326/iliana-iotova-vrashtame-si-darjavata-i-normalnite-otnoshenia
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„За първи път достига 55 процента делът на работната заплата в доходите на домакинствата заради отражението на тази 
криза. В същото време се увеличава делът на доходите от обезпечения и помощи, както и от пенсии“, каза още Зорница 
Славова. 
 
√ Община Велико Търново запазва подобрения си кредитен рейтинг със стабилната перспектива  
Община Велико Търново запазва подобрения си кредитен рейтинг и стабилната перспектива за развитие, показват 
резултатите от изследването на Българската агенция за кредитен рейтинг. 
Кредитният рейтинг на Община Велико Търново е "BBВ -", а перспективата е оценена като "стабилна". 
През 2020 г. Община Велико Търново продължава да се характеризира с положителен оперативен и инвестиционен 
резултат. Размерът на стратегическите и с дългосрочна полза капиталови разходи, реализирани от общината през 
миналата година, възлиза на 9,1 млн. лв., което е най-високата им стойност за последните пет години и представлява 
годишен ръст от 4,5%. 
Това се посочва в изследването на Българската агенция за кредитен рейтинг, което е в основата на потвърдения кредитен 
рейтинг. 
 
√ Г-7 се договориха за спиране на международното финансиране на въглищни проекти  
Седемте най-големи развити икономики в света се споразумяха в петък да спрат до края на тази година международното 
финансиране на въглищни проекти, които отделят въглерод, както и да отменят подобна финансова подкрепа за всички 
изкопаеми горива, за да постигнат глобално договорените цели за изменение на климата, съобщава Ройтерс. 
Спирането на финансирането на изкопаеми горива се разглежда като основна стъпка, която светът може да направи, за да 
ограничи повишаването на глобалните температури до 1,5 градуса по Целзий над тези от прединдустриалните времена, 
което според учените би избегнало най-опустошителното въздействие на климатичните промени. 
В цитираното от Ройтерс комюнике се посочва, че Групата от седем индустриално развити държави - САЩ, 
Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и ЕС заявяват, че "международните инвестиции във 
непречистени въглищни проекти, отделящи водород, трябва да спрат сега". 
"Ние се ангажираме да предприемем конкретни стъпки към пълен край на новата пряка държавна подкрепа за 
непречистено международно производство на топлоенергия до края на 2021 г., включително чрез официална помощ за 
развитие, финансиране на износа, финансова и търговска подкрепа за насърчаване.“ 
Въглищата се считат за непречистени, когато се изгарят за енергия или топлина, без да се използва технология за улавяне 
на вредните емисии - система, която все още не се използва широко в производството на електроенергия, напомня 
Ройтерс. 
 
√ МВФ предлага план от 50 млрд. долара за прекратяване на Covid пандемия  
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предложи в петък план на стойност 50 
млрд. долара за ускоряване на прекратяването на коронавирусната пандемия, съобщава Ройтерс. 
МВФ очаква планът, чиято цел е да ваксинира най-малко 40% от световното население срещу Covid-19 до края на годината 
и поне 60% до юни 2022 г., да генерира около 9 трилиона долара за глобалната икономика до 2025 г. поради по-бързото 
възобновяване на икономическата активност, като богатите страни могат да се възползват най-много. 
От обещаните 50 милиарда долара, най-малко 35 милиарда ще представлява безвъзмездно финансиране, докато 
останалите 15 милиарда щяха да бъдат осигурени от националните правителства. Предварителна инвестиция от 
допълнителни 4 млрд. долара ще бъде предвидена за инициативата "КОВАКС" (COVAX). 
Кристалина Георгиева заяви на Глобалната здравна среща на върха, организирана от Европейската комисия и Група от 20 
големи икономики, че има смисъл богатите икономики да стимулират даренията, за да осигурят по-бърз край на 
пандемията. 
"Развитите икономики, помолени да допринесат най-много за тези усилия, вероятно ще видят най-високата 
възвръщаемост на публичните инвестиции в съвременната история, възползвайки се от 40% от очаквания растеж на БВП и 
около 1 трилион долара допълнителни данъчни приходи“, каза тя по време на срещата. 
"Силните и координирани действия са изходът от тази безпрецедентна здравна и икономическа криза", заяви 
управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева. "Засилваме кредитирането там, където е необходимо, и работим 
върху устойчивостта на дълга. Можете да разчитате, че ние ще изиграем своята роля." 
Страните от Г-20 вече са признаха необходимостта от около 22 милиарда долара безвъзмездни средства за справяне с 
кризата, оставяйки да бъдат събрани около 13 милиарда долара допълнителни безвъзмездни средства, необходими за 
достигане на плана на МВФ за 50 млрд. долара. 
Планът изисква предварително финансиране, дарения на ваксини и действия за осигуряване на безплатни трансгранични 
потоци от суровини и готови ваксини, както и около 8 милиарда долара инвестиции за диверсификация и увеличаване на 
капацитета за производство на ваксини в световен мащаб. 
МВФ прогнозира, че тази година могат да бъдат дарени около 1 милиард дози, дори ако страните дават приоритет на 
собствените си граждани, а 1 милиард допълнителни дози трябва да бъдат произведени до началото на 2022 г. за справяне 
с отрицателни рискове, като например нови коронавирусни варианти, които да изискват бустерни (допълнителни) 
ваксинационни дози. 
Без спешни действия много от развиващите се и развиващите се страни може да се наложи да изчакат до края на 2022 г. 
или по-късно, за да поставят пандемията под контрол, се посочва в доклада на МВФ, изработен от главния икономист на 
фонда Джита Гопинат и от шефа на икономическия екип Ручир Агравал. 
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√ Не е имало български гражданин на борда на отклонения в Минск самолет  
Министерството на външните работи на Литва ни информира вчера, че на борда на отклонения в Минск пътнически 
самолет на „Райънеър“ не е имало български гражданин, съобщиха от МВнР. 
В отговор на отправената от посолството ни във Варшава молба към Министерството на външните работи на Литва за 
предоставяне на оттам са информирали консула ни във Варшава, че на борда на самолета не е имало български граждани. 
МВнР е изпратило запитване за наличието на борда на самолета на наши сънародници и до авиокомпанията-превозвач. 
МВнР на Република България не е получавало сигнали и молби за съдействие от български граждани във връзка 
принудително отклонения  в Минск самолет на „Райънеър“. 
 
√ ЕС реже въздушните връзки с Беларус заради отклонения самолет  
Европейските лидери приеха заключения, в които настояват ЕС да затвори въздушното си пространство за авиолиниите на 
Беларус, както и да бъде отрязан достъпа им до летищата на Общността. Те настояват също европейските авиопревозвачи 
да избягват полети над Беларус. Лидерите настояха Съветът да изготви възможно най-бързо списък на хора и организации 
в Беларус, на които на бъдат наложени допълнителни санкции.  
Заключенията са в отговор на принудително приземения самолет в Минск, извършващ полет от Атина за Вилнюс и 
задържането на опозиционния журналист Роман Протасевич и София Сапега, за чиито безусловно освобождаване 
настояват.  
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел бе категоричен: 
„С две думи, ние няма да толерираме опитите да се играе на руска рулетка с живота на невинни цивилни граждани. Това, 
което се случи, е неприемливо“. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че въздушните сили на Беларус са били използвани 
за осъществяване на похищение: 
„Със службите на авиацията бе извършена злоупотреба, за да подпомогнат държавата да поеме контрола върху 
въздухоплавателно средство от ЕС. Беларус използва контрола върху своето въздушно пространство, за да осъществи 
похищение под контрола на държавата. Затова повече не можем да вярваме в безопасността на полетите над Беларус и 
Съветът ще предприеме мерки, за да забрани полетите над пространството на ЕС, както и достъпа до летищата на 
беларуските линии до Общността“. 
Лидерите изразиха пълна солидарност с Чехия и осъдиха незаконните, провокативни и подривни действия на Русия срещу 
ЕС, страните-членки и извън тях. Те препотвърдиха единството на Общността и солидарността срещу такива действия, в т.ч. 
и с партньорите от Изток.  
„Всички се съгласихме, че Русия непрекъснато провокира нашите интереси и ценности“, каза Урсула фон дер Лайен и 
допълни, че се виждат опитите ѝ да раздели и отслаби страните членки. 
 
√ Джо Байдън критикува Беларус заради арестувания опозиционен журналист  
Президентът на Съединените щати Джо Байдън разкритикува Беларус за това, че принуди самолет на „Райънеър“ да се 
приземи извънредно в Минск и арестува опозиционния журналист Роман Протасевич, който се намираше на борда. 
Вчера беларуската държавна телевизия излъчи видео, в което 26-годишният журналист се признава за виновен по 
обвинения за организиране на масови безредици. 
Протасевич проговори от следствения арест, за да опровергае информацията, че здравословното му състояние не е добро. 
„Мога да заявя, че нямам никакви проблеми със здравето, че отношението на служителите към мен е максимално 
коректно и по закон. Сега продължавам да сътруднича на следствието и давам показания с признания по повод 
организацията на масови безредици в Минск“, каза той. 
„Този възмутителен инцидент и видеото с г-н Протасевич, което изглежда записано под натиск, са срамни атаки както 
срещу политическото несъгласие, така и срещу свободата на словото“, заяви Байдън.  
Американският държавен глава приветства новините, че Европейският съюз призова за икономически санкции и други 
мерки срещу лица и организации от Беларус. Байдън допълни, че екипът му разработва подходящи опции, за да може 
лицата, отговорни за инцидента, да понесат съответни последствия. 
Бащата на журналиста Протасевич заяви за Би Би Си, че се страхува, че синът му може да е подложен на мъчения в ареста 
в Беларус. 
„Подобно нещо не би трябвало да се случва през XXI век в сърцето на Европа“, каза Дмитри Протасевич. Той се надява, че 
цялата международна общност ще окаже безпрецедентен натиск върху властите в Беларус. 
 
√ Пере Арагонес встъпи в длъжност като премиер на Каталуния в отсътвието на опозицията  
Пере Арагонес встъпи в длъжност като 132-и министър-председател на Каталуния в присъствието на лидера на партията 
си Ориол Жункерас и предшественика си Ким Тора и в отсъствието на опозицията. В речта си тойо беща „да направи 
амнистията и самоопределението неизбежни“ като насърчи "социална справедливост и национална свобода", които 
смята за „неразделни“. 
Поемам тази отговорност с цялата ѝ историческа тежест",обяви Арагонес на официалната церемония по встъпването му в 
длъжност. "Напълно осъзнавам трудностите, които трябва да преодолеем, като започнем от социална и икономическа 
криза, която засили неравенствата в обществото", каза той и обеща още тази седмица да обяви имената на 14-те си 
министри в регионалното правителство. 

https://bnr.bg/post/101472385/minsk-poluchil-zaplahata-za-bomba-v-prizemenia-samolet-ot-hamas
https://bnr.bg/post/101472385/minsk-poluchil-zaplahata-za-bomba-v-prizemenia-samolet-ot-hamas
https://bnr.bg/post/101472414/evropeiskite-lideri-nastoaha-za-sankcii-sreshtu-lica-i-organizacii-v-belarus
https://bnr.bg/post/101472414/evropeiskite-lideri-nastoaha-za-sankcii-sreshtu-lica-i-organizacii-v-belarus
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Арагонес благодари и на предшественика си Ким Тора, който бе отстранен от поста от съда, за отдадеността му "през 
последните изключително трудни години, в които трябваше да ce изправи пред предизвикателството да възстанови 
каталунските институции след 155 г”. 
В речта си той нито веднъж не спомена испанската Конституция и краля. Опозицията отказа да присъства заради лидера 
на Републиканска лява партия на Каталуния Ориол Жункерас, който за пореден път получи специално разрешение да 
излезе за ден от затвора, където излежава 13-годишна присъда за незаконния референдум от 2017 година. Председателят 
на „Гражданите” Карлос Каризоса написа вT witter, че встъпването в длъжност на Арагонес ще бъде "стартовият сигнал за 
нов преврат срещу демокрацията". 
 
√ Литва напуска форума за сътрудничество с Китай 17+1  
Литва обяви, че напуска форума за сътрудничество с Китай във формат 17+1 с държавите от Централна и Източна Европа, 
предаде Франс прес. 
Аргументът на Вилнюс е, че форматът е разединяващ за Европейския съюз.  
Страната е член на форума от 2012-та година и призова останалите държави-членки, участващи в него, сред тях и България, 
също да го напуснат. Вместо това външният министър на Литва Габриелиус Ландсбергис призова държавите да се 
присъединят към по-ефективния по думите му подход за комуникация с Китай - форматът - 27+1. 
Решението на Литва е поредният знак за влошаващи се отношения между Евросъюза и Китай, коментира Франс прес. В 
четвъртък Европейският парламент гласува да не се разглежда инвестиционното споразумение между Европейския съюз 
и Китай, докато са в сила китайски санкции срещу евродепутати и европейски учени. 
 
√ Преврат в Мали  
Военни арестуваха президента и министър-председателя на преходното правителство на държавата Мали, предаде 
"Ройтерс". Задържането им задълбочава политическия хаос в западноафриканската страна, където през август миналата 
година тогавашният президент беше отстранен с преврат.  
Сегашните ръководители са били отведени във военна база в Кати край столицата Бамако. Двамата трябваше да гарантират 
18-месечен преход за връщане към гражданско управление, но те се опитаха да сменят членове на правителството от 
военната хунта.  
Мисията на ООН в Мали призова за незабавно и безусловно освобождаване на двамата лидери и предупреди, че тези, 
които ги задържат, трябва да отговарят за действията си. Мали е изправена пред нова ситуация на нестабилност, в момент, 
когато ислямистки групи продължават да контролират обширни райони в северната част на страната. 
 
Класа 
 
√ Черноморието в края на май: призрачни места  
Тази година българското министерство на туризма обяви, че летният сезон ще започне на 1 май. "Обсъжда се възможност 
за допълнителни гранични пунктове с оглед улесняването на притока, тъй като очакваме огромен брой туристи, които ще 
се придвижват с автомобили", заяви през април бившата министърка на туризма Марияна Николова. Но прогнозите ѝ 
очевидно не се сбъднаха. 
Заради несигурността около резервациите на чуждестранните гости собствениците на много от големите хотели решиха 
засега да не отварят, пише още ДПА. Проблемът е особено сериозен в курорти като Слънчев бряг, където разчитат основно 
на големи групи туристи от Германия, Русия и Великобритания. 
В началото на месеца в медиите се появи информация, че чартърните полети, с които руските туристи пристигат в България, 
това лято могат да бъдат отменени. Причината: напрежението между двете държави и изгонени дипломати. Към момента 
все пак се очаква руснаци да пристигнат в България през юни и юли, за да почиват по Черноморието. През май обаче 
имаше отменени полети.  
Браншът ще се възстановява години наред 
Надеждата на работещите в бранша е, че през това лято ще компенсират поне част от загубите, които натрупаха през 2020 
година. За цялата изминала година броят на чуждестранните гости спадна с около 80 процента. Загубите се изчисляват на 
близо шест милиарда лева, подчертава ДПА и припомня, че към предишното правителство се отправя критиката, че не е 
предприело достатъчно стъпки, за да подкрепи сектора. 
"Вероятно чак през 2025 година ще можем да достигнем нивата от 2019 година", казва в интервю за Дойче Веле Полина 
Карастоянова от Националния борд по туризъм.  "Дотогава е отговорност на правителството да възстановява и да развива 
сектора." 
Подобно мнение споделя и служебната министърка на туризма Стела Балтова, цитирана от ДПА. Отговорността на 
министерството е "да възстанови жизнеспособността на туристическия сектор". Според нея основен приоритет е 
правилното презентиране на страната в чужбина и "развитие на националната туристическа реклама и на международното 
сътрудничество в туризма за насърчаване на туристите да изберат България за своя дестинация". 
"Понякога тестовете струват повече от нощувките" 
Но браншът продължава да е изправен пред сериозни проблеми, предизвикани от пандемията. Сред тях са липсата на 
организация за тестване на туристите, които трябва да се завърнат в своите държави, както и незапочналата 
имунизационна кампания на служителите в сектора. "Докато е необходимо да се правят PCR-тестове, много чуждестранни 
туристи ще избягват България", допълва Драгомир Изворски, който менажира апартаменти в Златни пясъци. "Понякога 
тестовете струват повече от нощувките." 
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√ България е загубила 72% от животновъдните си ферми от влизането в ЕС  
След влизането си в Европейския съюз България е загубила 72% от животновъдните и птицефермите си. Също толкова е 
загубила и Словакия, докато в Унгария са изчезнали 48% от фермите, а в Полша 54%.  
Анализ на английския вестник "Гардиън" показва, че броят на птице- и животновъдни ферми само в ЕС (без Хърватия), е 
намалял с 3.4 до 5.6 млн. между 2005 и 2016 г. - последната година, за която са налице изчерпателни данни. 
Същевременно броят на отглежданите птиците и добитък се увеличава, което означава, че има голямо окрупняване, и че 
малки ферми са изправени пред огромен риск. Общият брой на всички видове ферми в ЕС е намалял през същия период 
от 14,5 на 10,3 млн. 
Най-големите фермери се възползват най-много от системата на субсидиране: около 80% от субсидиите за директни 
плащания в размер на 40 млрд. евро отиват само за 20% от фермерите. 
Януш Войцеховски, комисар на ЕС по земеделието, каза: „Намерението ми е този процес на изчезване на малките ферми 
да бъде спрян. Европейският хранителен сектор в миналото се основаваше на малки ферми и трябва да бъде така и в 
бъдеще. Причината, поради която загубихме 4 млн. ферми в ЕС, беше грешка в Общата стопанска политика. Подкрепата 
беше прекалено към индустриалното земеделие и животновъдство и недостатъчно за малки и средни ферми“ 
Реформите на Общата стопанска политика, които ще бъдат предложени от ЕС тази седмица, ще включват мерки за 
насърчаване на фермерите да оставят повече пространство за дивата природа, да приемат органични стандарти за 
добитъка, да използват по-малко химически торове и пестициди и да подхранват здрави почви. 
„Защитата на малките и средните ферми е приоритет. Не е вярно, че се нуждаем от все по-големи ферми за продоволствена 
сигурност. 
Малките ферми могат да осигурят продоволствена сигурност за гражданите на ЕС - казва еврокомисарят. - Има разбиране 
сред законодателите, парламента и Съвета на ЕС, че трябва да защитим по-добре нашите малки и средни ферми - това е 
много важно за продоволствената сигурност, за околната среда, изменението на климата и биологичното разнообразие". 
Връщането към малките ферми в ЕС, като цяло, обаче изглежда все по-малко вероятно. Във Франция, Германия и Холандия 
над 1/3 от фермите са изчезнали от 2005 г. Близо 120 000 птицеферми са загубени във Франция между 2005 и 2016 г. и 
близо 36 000 в Германия.  
Но източноевропейските фермери са претърпели още по-голямо сътресение след 2004 г., когато много страни се 
присъединиха: От 2005 г. България е загубила 72% от животновъдството и птицефермите си, Унгария 48%, Полша 54% и 
Словакия 72%. 
Общата стопанска политика насърчава все по-интензивни и индустриализирани земеделски методи - фермерите бяха 
окуражавани да произвеждат повече храна на всякаква цена, използвайки повече химически торове и пестициди. 
Но околната среда пострада. Броят на птиците в земеделските райони в ЕС за три десетилетия е намалял 
наполовина. Популациите на насекоми също спаднаха - в Германия, наример, с 3/4 за 25 години. 
Сделката за нова Обща стопанска политика, която трябва да бъде обявена тази седмица, вероятно няма да доведе до 
генерална трансформация на селскостопанската политика на ЕС. 
Селия Нисенс, служител по политиките в неправителствената организация на Европейското бюро за околната среда, заяви: 
„Изглежда, че сделката тази седмица ще продължи да кара трактора в грешната посока. По-голямата част от средствата ще 
продължат да текат към най-големите, най-замърсяващи ферми, с почти никаква зелена посока. В това решаващо за 
климата и биологичното разнообразие десетилетие, липсата на амбиция на новата земеделска политика е направо 
катастрофална." 
 
√ Фон дер Лайен: Икономическото сътрудничество на ЕС с Русия става все по-трудно  
Икономическото сътрудничество на ЕС и Русия става все по-трудно, заяви председателката на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен, цитирана от ДПА и Нова телевизия. 
Тя изрази съжаление, че "многото опити от наша страна в продължение на много, много години за подобряване на 
отношенията с Русия, не постигнаха успеха, който беше възможен". 
Председателката на ЕК, която говори в кулоарите на заседанието на Европейския съвет в Брюксел вчера и днес, наблегна 
на сериозната необходимост от модернизиране на руската икономика. Тя отчете силната зависимост на Русия от приходите 
от износ на енергоносители и едновременно с това нежеланието на руските власти за конструктивно взаимодействие с ЕС. 
Планирам нови предложения по отношение на Русия, включително във връзка с проекта за газопровод "Северен поток 2", 
обяви Фон дер Лайен. Тя отбеляза, че различни варианти ще бъдат обсъдени в доклад за отношенията на Брюксел с 
Москва, който ще бъде публикуван в края на следващия месец. 
 
√ Как инвестират шефовете на ЕЦБ своите пари?  
Когато става въпрос за инвестирането на собствените си пари за справяне с климатичните промени или за насърчаване на 
по-доброто корпоративно управление, ръководството на Европейската централна банка (ЕЦБ) е учудващо посредствено.  
Членовете на Управителния и Надзорния съвет държат почти половината от своите частни инвестиции в активи, чиято 
оценка по скалата на устойчивост на MSCI Inc. е „средна“ или „изоставаща“, показва проверка на Bloomberg на базата на 
публично достъпни данъчни декларации. 
Една четвърт от фондовите или капиталовите ценни книжа собственост на ръководството са с оценка „лидери“ по 
критериите за ESG. Повече от една четвърт са без оценка.  
Резултатите подчертават предизвикателствата пред това да се насочи финансовата индустрия към повече действие за 
справяне с климатичните промени, половото неравенство и правата на работниците. Процесът по изтегляне на инвестиции 

https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/fewer-bigger-more-intensive-eu-vows-to-stem-drastic-loss-of-small-farms
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от компании, които вредят на околната среда или имат лоши социални практики отнема време – доказателство бе и 
дългото оттегляне на Бил Гейтс от изкопаемите горива. 
  

 
  
Управителят на ЕЦБ Кристин Лагард изрази подкрепата си за идеята на Европейския съюз да премине към по-климатично 
ориентирана икономика. 
„Промяната към нулеви нетни емисии, заедно с адекватна дигитална основа, ще изисква големи инвестиции в Европа в 
технологии, инфраструктура и мрежа“, посочи тя в началото на май, призовавайки и за повече регулаторни мерки в 
подкрепа на устойчивите финанси. 
Говорител на ЕЦБ е отказал коментар за портфолиото на представителите на ръководството. 
Рейтингите, които оценяват устойчивостта към екологичен социален или управленски риск предлагат възможност за 
ориентиране на инвеститорите, но са и относително нови и им липсват данни за сравнение. 
По думите на Лагард и други членове на ЕЦБ трудното оценяване на климатичните и други рискове изисква използването 
на такива рейтинги, за да се види промяната в индустрията.  
Собствени инвестиции  
И докато ЕЦБ все още обсъжда до каква степен може оправдано да вкара климатичните цели в паричната си политика, то 
ръководството на банката обеща да увеличи експозицията си към зелени инвестиции в портфолиото, което използва, за 
да генерира средства за оперативните си разходи.  
Но когато става въпрос за личните инвестиции на официалните лица, то декларациите разкриват малко ценни книжа, 
директно свързани с проблемите, засегнати от ESG рейтингите. 
Метриката на MSCI оценява устойчивостта на компаниите и фондовете на дългосрочни, специфични за индустрията ESG 
рискове с оценки от „лидер“ (ААА, АА), през „средна“ (А, ВВВ, ВВ) до „изоставаща“ (В, ССС). 
Така например членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел държи 11 актива, които попадат в категорията „лидер“, 
включително акции на Microsoft и SAP, както и 27, които са „средни“.  
Шнабел притежава едно от най-обширните портфолиа от всички членове на Управителния съвет и често е говорила за 
нуждата от диверсифициране на инвестициите. В подкаст, публикуван на 12 май, тя също така коментира и мнението си за 
това как централните банки трябва да отговарят на променящите се заплахи за околната среда.  
„Щом веднъж оценим колко важен е финансовият сектор за този зелен преход, трябва да признаем, че ние, като банкери 
от централни банки, е необходимо да помислим за ролята си в борбата срещу климатичните промени“, заяви тя. 
 
√ Колко струва производството на водород?  
Открит още през 1520 година от швейцарския учен Парацелз, водородът днес е в основата на бъдещото развитие на 
световната икономика. Той е сочен като основна суровина в стратегията за декарбонизация за секторите, които не могат 
да бъдат електрифицирани. 
Водородът и днес се използва в някои индустрии като 95% от него се произвежда по икономически ефективни методи, но 
с помощта на изкопаеми енергийни източници или т.нар. "черен" водород. Водородът произведен от природен газ (метан) 
или петролни продукти е с цена около 1600 евро на тон, а от въглищата - към 1000 евро на тон, става ясно от публикация 
на комисията по наука и технологии във френския Сенат.  
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При производството се емитират около 9-13 тона въглероден диоксид на тон водород при производството от метан и 
между 13-18 тона при производството от петрол. Най-замърсяващо е производството на водород от въглища - 20 тона от 
добитите по открит способ въглища и 24 тона - за закритите мини.  
Но плановете предвиждат намаляване на емисиите въглероден диоксид и отказ от изкопаемите горива. Затова и основна 
задача е как да бъде произвеждан водородът, така че да отговаря на екологичните цели. 
Една от първите идеи, които възникват, е да се използват съществуващите технологии, но съчетани с улавянето и 
съхранението на въглеродния диоксид. По този начин се получава т.нар. "син" водород.   
С технология по улавяне и съхранение емисиите намаляват до под 5 тона, когато суровината е метан или петрол. Според 
данните в момента улавянето и съхранението на въглероден диоксид струва около 2000 евро на тон, с хоризонт цената да 
падне до 50 евро на тон в дългосрочен период. 
Но технологията, която ще намали емисиите от водорода, реално оскъпява производството му с между 500 и 2000 евро на 
тон, или с 30-125%.  
В момента има различни проекти на големи енергийни компании за улавяне и съхранение на въглероден диоксид 
(основно в Северно море), благодарение на които 40 млн. тона въглероден диоксид се улавят и съхраняват всяка година.  
Много по-голям интерес в последните месеци обаче предизвиква обаче методът на електролизата. При него с помощта 
на 9 литра вода и 55 киловатчаса електроенергия се произвежда 1 килограм водород.  
Но засега електролизата е значително по-скъпа спрямо производството на водород от изкопаемите горива - между 4000 и 
6000 евро на тон, макар че ако бъде използвана енергия от възобновяеми източници, ще се получи т.нар. "зелен" или 
"чист" водород, към който са насочени надеждите за беземисионна икономика до 2050 година. 
По изчисленията на Европейската комисия производството на зеления водород се движи в диапазона 2,50-5,50 евро на 
килограм, а на синия - около 2 евро на килограм. Водородът от изкопаеми горива се произвежда при цена от 1,50 евро за 
килограм.  
На този етап само два енергоизточника покриват и изискването за нисковъглеродно производство и икономическата 
целесъобразност - ядрената енергия, от която се получава "жълт" водород, и електроенергията, произведена от водните 
централи.  
Но дори и по-висока днес, цената на зеления водород трябва да се анализира в дългосрочен план на фона на плановете 
за декарбонизация, тоест с растящи цени на квотите на емисиите въглероден диоксид, както и на самите изкопаеми 
горива.  
Засега и "остатъците" от електроенергията от възобновяеми източници не са достатъчни, за да може да се разчита на тях 
за индустриалното производство на водород. От друга страна обаче водородът реално може да бъде използван като метод 
за съхранение на електроенергия - например да се произвежда в моменти, когато търсенето на енергия е ниско, а 
условията за производството на електроенергия от възобновяеми източници (например вятър) са налични.  
Обещаващ метод, но още в процес на разработка, е термолизата на биомаса. 
Водородът не може да реши всички проблеми на декарбонизацията. Още повече, че освен производствените неясноти 
има още много въпросителни около него - как се транспортира, как се съхранява и т.н. Но той е технология с бъдеще и 
тепърва ще покаже своята ефективност. 
 
Мениджър 
 
√ Радев: Европейският път на Северна Македония минава преди всичко през София  
Мисля, че начинът за решаване на всички проблеми, начинът за отваряне на европейския път при нашите братя от 
република Северна Македония минава преди всичко през София. Това каза президентът Румен Радев вчера пред медии, 
след като поднесе цветя на паметника на светите братя Кирил и Методий в София. 
Ще развиваме отношенията между нашите две страни в дух на доверие, приятелство и добросъседство, каза още Радев. 
"Мога да кажа, че изведнъж станах много интересен за всички европейски лидери. На ден имам покани и говоря с поне 
двама премиери, един президент и един комисар. Така, че към България има огромно внимание, няма да казвам думата 
натиск", каза Радев. 
"Да не забравяме, че България е страна-член на Европейския съюз (ЕС) и това означава много. И ние ще се обърнем за 
солидарност към останалите членове на ЕС", добави Радев. 
"Най-важното е България като такъв отговорен член да не допуска в съюза да бъдат внесени много проблеми", каза още 
той. 
 
√ Министър Денков: Няма планове за по-ранно започване на учебната година  
Няма планове за по-ранно започване на учебната година, свързано е с много тежка организация. Това заяви 
пред bTV служебният министър на образованието проф. Николай Денков. 
По думите му нагласите сега са ако няма опасност за децата, новата учебна година да започне присъствено. В крайна 
сметка обаче всичко зависи от здравната обстановка. 
„Годината беше много трудна, но тя катализира и ускори много процесите на модернизиране на обрзованието. Трябва да 
нямаме илюзии, имаме още много неща да свършим. Както от гледна точка на техническото осигуряване, така и от гледна 
точка на помагане на учителите да могат да използват всички възможности - курсове по квалификация и създаване на 
съдържание, което те директно да могат да използват” Това заяви bTV служебният министър на образованието проф. 
Николай Денков. 

https://btvnovinite.bg/
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Относно онлайн обучението през изминалата учебна година служебният министър коментира, че на много места 
системата е била по-подготвена от предходната година. На места обаче има изоставане и ръст на напусналите предсрочно 
ученици, уточни той. 
Проф. Денков напомни, че в началото на мандата си като служебен министър е анонсирал анализ на онлайн обучението 
по места и по възрастови групи какво е реалното състояние и какво мерки трябва да се вземат. Той се надява анализът да 
приключи до края на мандата на служебното правителство. 
Той заяви, че очаква някои ученици да се представят добре на матурите, но за други ще има проблеми. „Нашата задача е 
където има проблеми да се опитаме да помогнем. Продължаваме техническото обезпечаване, задвижваме събирането на 
уроци, които да могат да използват учителите, така че ако има следващата вълна да са още по-подготвени, така че 
дистанционното обучение да стане част от системата“, уточни той. 
Министър Денков е категоричен, че системата ще бъде по-подготвена при нова вълна. „В системата обаче трябва да влязат 
повече ресурси. Трябва и да има ясни правила какво се прави по време на такава вълна“, добави той. 
Според него обаче когато децата се връщат обратно в училище, те биват прекалено много натоварвани с много изпити. 
По думите му тази година занятията във висшето образование са минали доста по-гладко, като единствено практическите 
занятия са били по-проблемни. „Няма и особена причина кандидат-студентските изпити да не се проведат по класическия 
начин, естествено с по-големи отстояния между кандидатите при полагане на писмени изпити, каза още служебният 
министър на образованието. Според него обаче крайното решение за всичко това няма как да се вземе преди края на 
август“, коментира министър Денков. 
 
√ Директорът на СЗО иска всяка държава да е ваксинирала поне 10% от населението си до септември  
Пандемията на COVID-19 се поддържа от "скандално неравенство" в разпространението на ваксини. Това заяви днес 
директорът на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус по време на основната годишна среща 
на страните членки на Световната здравна организация. 
По думите му 10 страни отговарят за повече от 75% от поставените ваксини до момента. 
Той призова да се увеличат даренията на ваксини за механизма COVAX, за да може до септември да бъде имунизирано 
10% от населението на всяка страна, а до края на годината – 30%. 
Гебрейесус заяви, че от началото на пандемията най-малко 115 000 здравни работници по света са починали от COVID-19. 
Множество други са били инфектирани и са прекарали заболяването. 
„В продължение на близо 18 месеца здравните работници и служители по цял свят са на границата между живота и 
смъртта. Те спасиха безброй животи и се бориха за други, които въпреки техните усилия не успяха да спечелят битката“, 
коментира Гебрейесус по време на 74-тата Световна здравна асамблея. 
Той също така заяви, че ако има надежда за постигане на по-здравословно, безопасно и по-справедливо бъдеще, тя зависи 
от това всяка държава спешно да инвестира в здравеопазването и грижите. 
„От началото на Асамблеята тази сутрин, почти 1000 души загубиха живота си от COVID-19. В рамките на времето, което ми 
отнема да направя тези забележки, ще умрат още 400", каза Гебрейесус. 
По думите му СЗО отчита 3 последователни седмици на спад в броя на заразените с COVID-19 и докладваните смъртни 
случаи. 
В световен мащаб обаче все още се намираме в крехка ситуация. 
 „Досега не са се появили варианти, които значително да подкопаят ефикасността на ваксините, диагностиката или терапия. 
Няма гаранция, че това ще остане така. Този вирус се променя постоянно. Трябва да бъдем много ясни: пандемията от 
COVID-19 не е приключила и няма да приключи, докато разпространението не бъде поставено под контрол във всяка 
последна държава“, категоричен е ръководителят на СЗО. 
 
√ Малта първа в ЕС ваксинира с поне една доза 70% от населението си  
Малта стана първата страна от ЕС, поставила поне една доза ваксина срещу ковид на 70 на сто от пълнолетното си 
население, показват данни на министерството на здравеопазването, предаде ДПА. 
"Днес достигнахме колективен имунитет", обяви на пресконференция малтийският здравен министър Крис Ферне. Той 
подчерта, че "ваксината е оръжие срещу вируса". 
Островната страна с население от около половин милион души е приложила 475 хиляди ваксинни дози към днешна дата. 
Малко под 42 процента от хората над 16 години са напълно ваксинирани, информира БТА. 
От три седмици в Малта не е регистриран смъртен случай, свързан с коронавируса. Новозаразените за денонощие средно 
са едва трима, отбеляза Франс прес. 
От 1 юни в Малта ще бъде разрешено ходенето на плаж без маска. От 1 юли хората със завършен ваксинационен цикъл 
няма вече да са задължени да носят маска на открито, когато се разхождат сами или с още един човек, стига той също да 
е ваксиниран. 
 
√ Италия ще насърчи подобряването на интернет инфраструктурата чрез данъчни отстъпки  
Италия планира да разшири схемата си за данъчни отстъпки, насочена към намаляването на енергийното потребление, за 
да може тя да обхване да обхване и дейностите за прокарване на свръхбърз широколентов интернет в сгради, става ясно 
от проектодокумент, разгледан от агенция Ройтерс. 
Той представлява част от плана на страната да намали изоставането си от останалата част на Европа в дигитализацията. 
Третата най-голяма икономика в Европейският съюз е на последно място в блока по използване на интернет, сочат нови 
данни. 
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Около 17% от италианците никога не са използвали интернет, а едва 13% от домакинствата имат свърхбърза 
широколентова връзка. 
Новото правителство на Италия, водено от бившия президент на Европейската централна банка Марио Драги, планира да 
похарчи над 8 млрд. евро от фондове на ЕС за широколентов интернет, 5G и сателитни технологии. 
Властите обмислят да включат прокарването на оптични кабели в схемата от данъчни отстъпки за хора, които правят 
подобрения по домовете си, се разбира още от проектодокумента. 
Мярката позволява на гражданите да приспаднат от данъците си 110% от разходите, които са направили, за да повишат 
енергийната ефективност на домовете си. 
 
√ Свиването на германската икономика се оказа по-силно от първоначално обявеното  
Свиването на германската икономика през първото тримесечие е било по-силно от прогнозираното в първоначалните 
оценки, съобщи днес статистическата служба на страната Destatis, цитирана от Маркетуоч. 
Брутният вътрешен продукт на Германия се е понижил с 1,8% през периода януари-март спрямо предходното тримесечие. 
Първоначалните данни бяха за спад от 1,7%. 
Германската икономика се е свила с 3,1% през първото тримесечие спрямо съящия период на миналата година, като 
първоначалната оценка бе за понижение от 3%. 
След като икономиката на Германия се възстанови частично през втората половина на 2020 г., регистрирайки ръст от 8,7% 
през третото тримесечие и 0,5% през четвъртото, кризата с коронавируса доведе до нов спад на икономическата активност 
в началото на 2021 г., отбелязват от Destatis. 
„Продължаващите и от части засилени мерки, наложени с цел ограничаване на пандемията от коронавирус, оказаха 
особено изразено въздействие върху разходите за крайно потребление на домакинствата в началото на годината“, 
посочват от статистическата служба. 
През периода януари-март потреблението на домакинствата е паднало с 5,4% на тримесечна база. 
Същевременно с това външната търговия се е увеличила. През първото тримесечие е регистриран 3,8% ръст на вноса на 
стоки и услуги, както и повишение на износа с 1,8%. 
 
√ Кой е големият губещ от търговската война между Пекин и Вашингтон?  
Американският бизнес поема по-голямата част от тежестта, свързана с увеличените разходи заради митата, наложени в 
разгара на търговската война между Вашингтон и Пекин. Това се казва в нов доклад на Moody’s, цитиран от Си Ен Би Си.  
Според рейтинговата агенция американските вносители са поели повече от 90% от допълнителните разходи, произтичащи 
от 20-процентовите мита върху китайските продукти. 
Това означава, че американските вносители плащат с около 18,5% повече за китайските продукти, върху които има 20-
процентов налог, докато китайските износители печелят с 1,5% по-малко за същия продукт. 
„По-голямата част от разходите по тези мита бе прехвърлена върху американските вносители. Ако тарифите останат в сила, 
натискът върху търговците на дребно в САЩ вероятно ще се увеличи, което ще доведе до ръст на потребителските цени“, 
отбелязват от агенцията. 
По-високите мита бяха влязоха в сила по време на мандата на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп. Повечето от тези 
тарифи продължават да са в сила и днес, като те засягат над половината от всички търговски потоци между САЩ и Китай, 
посочват от Moody’s. 
Американските вносители обаче не са единствените, засегнати тежко от повишените мита. 
Според доклада на агенцията американските износители също изпитват затруднения заради ответните тарифи, наложени 
от Китай. Това се дължи на факта, че китайските тарифи са насочени основно към продукти от САЩ, които могат да бъдат 
внесени и от други места, като например селскостопански стоки. 
Редица икономисти са на позицията, че митата на Тръмп срещу китайския внос вредят на американската икономика,  като 
същевременно с това не поставят нужния натиск върху Пекин за прекратяване на нелоялните търговски практики. 
Президентът Джо Байдън заяви, че не е съгласен с подхода на Тръмп към Китай, но не бърза да прави промени в 
политиката на своя предшественик. 
 
√ Нарастващият глобален дълг увеличава разделението между развитите и развиващите се икономики  
Нарастването на нивата на дълга може да постави развиващите се пазари в позиция, в която те да изостанат още повече 
от развитите икономики на фона на възстановяването от пандемията от СОVІD-19. Това заяви пред Си Ен Би Си Стив Кокран, 
главен икономист на Moody’s Analytics за Азитско-тихоокеанския регион. 
По думите му заради пандемията са нараснали всички видове дългове, като най-голямо се наблюдава при държавния 
дълг.  Това се дължи на въведените фискални стимули и намаляващите данъчни приходи по цял свят. 
„Реалният резултат обаче е нарастващо разделение между развитите икономики и развиващите се пазари. Дълговото 
бреме нарасна най-много именно в развиващи се страни, а и те може да изпитат трудности с покриването на задълженията 
си в бъдеще“, коментира Кокран. 
Общите глобални задължения – на правителствата, бизнеса, домакинствата и финансовия сектор, нараснаха с рекордните 
24 трлн. долара през 2020 г., сочат данни от анализ на Moody’s Analytics. С този ръст глобалнтие задължения вече са 366% 
от брутния вътрешен продукт. 
Общият дълг на развиващите се пазари нараснал повече от два пъти през последното десетилетие и вече представлява 
една трета от глобалните задължения, се казва още в доклада на агенцията. 
В анализа Турция, Виетнам и Бразилия анализа като страни, в които се наблюдава ръст на дълга в повече от един сектор. 
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Множество развиващи се икономики, сред които Индия, Apжeнтинa и Maлaйзия, се борят с нов ръст на броя на заразените 
с коронавирус, докато развит страни като САЩ, Великобритания и Австралия отчитат спад. 
Кокран отбеляза, че като цяло развиващите се пазари са по-бавни в осигуряването и разпространението на ваксини срещу 
COVID-19 от развитите икономики. Според него зapaди тeжecттa нa дългa правителствата в тези страни може да прекратят 
по-рано програмите си за подкрепа на бизнеса, за да върнат задълженията си под контрол. 
Комбинирани заедно тези два фактора биха довели до ограничаване на икономическия растеж на развиващите се пазари. 
„Koгaтo иĸoнoмиĸaтa pacтe бъpзo, дългът нямa дa бъдe тoлĸoвa гoлям пpoблeм“, ĸaзa каза още той. 
 
√ Петролът поскъпва за трети пореден ден  
Цените на петрола се повишават за трети пореден ден в ранната търговия във вторник, задържайки се близо до 
едноседмичен връх, след като предходната сесия скочиха с над 3%. Новият ръст идва, след като инвеститорите 
омаловажиха очакванията за  ранно завръщане на иранския износ на международните пазара, предаде Ройтерс. 
Към 9:25 часа българско време цената на сорта брент се повиши с 0,12 долара, или 0,18%, до 58,58 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,03 долара, или 0,05%, до 65,08 долара за барел. 
Непреките преговори между САЩ и Иран във Виена се очаква да продължат тази седмица. На преговорите бе даден нов 
тласък, след като вчера Техеран и международната агенция за атомна енергия (МААЕ) удължиха с един месец 
споразумението за наблюдение на някои дейности в дейности в иранските ядрени обекти. 
Опасенията, че Иран скоро ще започне да изнася петрол на международния пазар, доведоха до спад на цените по-рано, 
но липсата на яснота около реалния напредък по преговорите подпомогна поскъпването на цените. 
„Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен изля студена вода върху надеждите за съживяване на споразумението, 
след като заяви, че няма индикации, че Иран е готов да изпълни ядрените си ангажименти“, коментира Софит Грифитс, , 
пазарен анализатор в OANDA. 
В неделя обаче самият Блинкен заяви пред Си Ен Ен, че има постигнат напредък в преговорите. 
 
√ Европейските пазари започнаха седмицата с вяла търговия  
Основните индекси на водещите фондови борси записаха предимно повишения в понеделник на фона на вяла търговия, 
тъй като редица пазари в Европа са  затворени по случай католическата Петдесетница и активността е ниска, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,17 пункта, или 0,04%, до 444,27 пункта. Френският измерител CAC 
40 напредна с 8,63 пункта, или 0,14%, до 6 395,04 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа ръст от 
18,96 пункта, или 0,27%, до 7 037,01 пункта. Немският показател DAX се повиши се повиши с 67,26 пункта, или 0,44%, до 15 
437,51 пункта, като Франкфуртската борса вече затвори врати. 
Пазарите в Австрия, Дания, Унгария, Норвегия и Швейцария също са затворени. 
За положителните нагласи допринесе и изказването на председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин 
Лагард, която каза в петък, че оценява като слаба вероятността за голяма промяна на паричната политика на институцията 
по време на следващото заседание на нейното ръководство. 
„Твърде рано е, а всъщност е и излишно, да се коментират дългосрочни въпроси“, отговори Лагард на въпрос дали 
икономическото възстановяване в Европа ще накара централната банка да ограничи мащаба на програмата си за 
изкупване на облигации. „Ангажиментът ни към Еврозоната е да поддържаме благоприятни условия за финансиране през 
целия пандемичен период“, добави тя. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Американските борсови индекси регистрираха смесени резултати в петък, след като технологичният сектор отново бе 
подложен на натиск на фона на поевтиняване на биткойна, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна със 123,69 пункта, или 0,36%, до 34 207,84 пункта, подкрепен от поскъпването 
на акциите на Boeing с 3,15%, след като Ройтерс съобщи, че компанията увеличава производството на самолетите 737 MAX. 
Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се понижи с 3,26 пункта, или 0,08%, до 4 155,86 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 64,75 пункта, или 0,48%, до 13 470,99 пункта. 
За седмицата Dow се раздели с 0,4% от стойността си, докато S&P 500 се понижи с 0,4, като това е първата двуседмична 
загуба за индекса от февруари насам. Същевременно с това Nasdaq напредна с 0,5% за седмицата. 
На пазарите се отразиха и данните за производствената активност. Според предварителните данни на IHS Markit индексyt 
на мениджърите по доставките PMI за промишления сектор на САЩ е нараснал до 61,5 пункта през май от 60,5 пункта през 
април. Това е най-високото ниво на показателя, отколкото започва да събира данни. Икономистите, анкетирани от Dow 
Jones, очакваха да бъде запазено нивото от април. 
„Първите икономически данни за месец май са много добри“, коментира Адам Крисафули от Vital Knowledge. „Знаем, че 
Фед мислят за забавяне на програмите за подкрепа, като този доклад може да ги накара да се замислят още повече. 
Акциите би трябвало да са ОК, стига Фед да не сигнализира за отслабване на подкрепата преди ноември“, добави той. 
Върху представянето на борсите повлия и поевтиняването на биткойна, след като китайския вицепремиер Лю Хъ, заяви, че 
е необходима по-строга регулация на критповалутите, за да бъде защитен финансовата система. Акциите на MicroStrategy 
и Tesla поевтиняха съответно с 4,68% и 1,01% 
Цената на книжата на Nvidia скочи с 2,6%, след като компанията обяви сплит на акции в съотношение 4 към 1. Акциите 
поскъпнаха, въпреки че сплитът не носи стойност сам по себе си. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в понеделник. 
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Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 напредна с 46,78 пункта, или 0,17%, до 28 364,61 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 10,73 пункта, или 0,31%, до 3 497,28 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Compositе се повиши със 17,47 пункта, или 0,75%, до 2 337,26 пункта.  Хонконгският индекс 
Hang Seng регистрира спад от 46,18 пункта, или 0,16%, до 28 412,26 пункта. 
Южнокорейският измерител Kospi се понижи с 12,12 пункта, или 0,38%, до 3 144,3 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 15,6 пункта, или 0,22%, до 7 045,9 пункта. 
 
√ Eврото отново премина над прага от 1,22 долара  
Курсът на еврото отново премина над прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2230 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2212 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ НАП публикува данни за големите длъжници и получатели 
Националната агенция за приходите публикува информация от обществен интерес, свързана със събиране на публични 
вземания, контролната дейност и получателите на обществен ресурс, съобщават от ведомството. 
В специално създадената рубрика на сайта на институцията "Прозрачно управление" са представени статистическа 
информация и данни, решенията по Закона за достъп до обществена информация, основните стратегически и оперативни 
документи и отчетите за дейността на НАП. От агенцията уточняват, че информацията ще бъде периодично допълвана. 
Съдържанието можете да видите в следните линкове: 
Данни, свързани със събиране на публични вземания 
Справка за отписани вземания в периода 2017 - 2020 г. 
Справка за отписаните задължения с индивидуален размер над 50 милиона лева 
Списък на длъжниците - юридически лица, с неуредени към 31.03.2021 г. данъчни и осигурителни задължения в общ 
размер над 5000 лв. 
Данни, свързани с контролната дейност 
Справка за възложени проверки и ревизии по постановления на прокуратурата за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г. 
Получатели на обществен ресурс 
Информация за получатели на обществен ресурс 
 
√ По-скъп ток за две трети от малките фирми от 1 юли  
Нaд двe трeти oт мaлкитe фирми щe плaщaт пo-cкъп тoк oт 1 юли, пoкaзвaт дaнни нa тритe гoлeми дocтaвчикa нa 
eлeктрoeнeргия Причинaтa - мacoвo дрeбният бизнec вce oщe нe cи e избрaл дocтaвчик нa eлeктрoeнeргия и щe трябвa дa 
я купувa oт тaкa нaрeчeния дocтaвчик oт пocлeднa инcтaнция. 
Мaлкитe фирми имaхa eднa гoдинa грaтиceн пeриoд, зa дa прeминaт oт рeгулирaн нa cвoбoдeн пaзaр. Пoвeчeтo oт 
кoмпaниитe oбaчe ca нa път дa изпуcнaт cрoкa - 1 юли. "Слeд 1 юли тeзи клиeнти нямa дa ocтaнaт бeз eлeктрoзaхрaнвaнe, 
нo aкo нe ca cи избрaли търгoвeц, тяхнoтo cнaбдявaнe щe бъдe пoeтo oт т. нaр. дocтaвчик oт пocлeднa инcтaнция", кaзa 
Пeтър Кocтaдинoв, ръкoвoдитeл нa oтдeл "Кoмуникaции" в ЕVN. Цeнитe при тoзи вид дocтaвкa ca пo-виcoки c мeжду 30 и 
50%. 
 
√ Изнесоха 5 млн. автомобила от ЕС  
От Европейския съюз (ЕС) са изнесени 5,2 млн. автомобила през 2020 г., в това число бензинови, дизелови, електрически 
и хибридни. А са внесли едва 3 млн. автомобила, обявиха от Евростат. 
Бензиновите автомобили имат най-голям дял от износа (64% от износа на автомобили извън ЕС), следвани от дизеловите 
(22%) и електрическите и хибридните електрически автомобили (14%). Що се отнася до вноса, бензиновите автомобили 
представляват над половината от вноса от страни извън ЕС (53%), следвани от електрическите и хибридните електрически 
автомобили (30%) и дизеловите автомобили (18%). 
Въпреки общия спад в търговията след ограничителните мерки, предприети в отговор на COVID-19, износът и вносът на ЕС 
на електрически и хибридни електрически автомобили продължават да се увеличават. В сравнение с 2017 г. износът на  
електрически и хибридни електрически автомобили за страни извън ЕС отбелязва почти петкратно увеличение от 150 хил. 
изнесени коли през 2017 г. на 725 хил. Вносът от страни извън ЕС е почти утроен от 301 хил. внесени коли през 2017 г. до 
892 хил. през 2020 г. 
 
√ Срещата Путин - Байдън вероятно ще е в Женева  
Президентите на Съединените щати и на Русия - Джо Байдън и Владимир Путин ще се срещнат в Женева съвсем скоро. За 
това съобщава швейцарското издание „Тагес-Анцайгер", позовавайки се на отлично запознати източници. 
В Женева са разговаряли президентските съветници по националната сигурност - Джейк Съливан и Николай Патрушев. 
От Белия дом определиха тези разговори като важна стъпка в подготовката на срещата Байдън-Путин. Но не потвърдиха, 
че тя ще се проведе в Женева. 
Швейцарският град е бил домакин на една от знаковите американско-съветски срещи на върха по време на Студената 
война. 
Роналд Рейгън и Михаил Горбачов разговаряха там през 1985 година. 

https://nra.bg/wps/portal/nra/hidden.area/prozracno-upravlenie/prozrachno-upravlenie_priority/2bffa577-de9d-4244-92eb-5fb764c22a8e/!ut/p/z1/xVVNb-IwEP0tPXA0dr6TvVFIw1cqoKVALshxnOA22CExacuvX9OVugJKodJK61tmxjPPM-9NYATnMOK4ZhmWTHCcq-9FZC9Ho6DVDVyEuvYYofFjp20ao0HPs204OwzwhkMDjUcDozN49JHv2jA6cIcPpnL7t22vc28gH8EnGMGoICyBCz1OU2w5DkiolwBTN03g6TQGVho7tkl0Hbt0H024LOQKLnBGOXlvoIpJ2kBJuc1Ys5Il5oywJmsm4mW7plyyBipKsSsx4QJsixLXOeWMflpXB-ZlUTJRMqnyXosnjUm-x997bU30hTSiYc2qFX_lnQd_V9zz4V3L2KCnwJv0gizrkCrIOqOJDHubdJk_PtfvOObopJEnnTpopGYP7tC4P70PbrVbfewYFwYRWNfdR2dO66f1TwOiHxHpNCD6Ht5sP4oLHbiU4zjDk7mfgeeO_NBFQWjDhQLpnB-SBmc1o69wykW5Vup5-EvuxEW2ji0DOAYxgakpWsVES4DuedTwbEfT4o_6s3a4HE_9iar0b3jVRbB_SYRK5XoZtsNMocVyBRhPBZxzXIBiG-fsZVvjD5t6FGEYCAlEXK0krWRNufJIWtJqn4U9bzZRS0lUKNubhPNDjWIitzjnooF-mls9IctF_GcjtXhsuAprSVPlLJvbUplXUhbVrwZqoLyZYkJjIV6aRKwb6KsrK1EpdIeRx9M9ovCdc366mkPVesAW8Ai1gIl0G3jIQ8BBmok1YluJoR-P4VQhlxu4w0B17szqOsZ_JKHwG3Zeter6lyT8NY2-Wr6f1jPLF86vQnS5Yf_pr1Csp2vXWIOpOnPERut2vOuaUfxu7IZ0Bhb9ejdMQ9-w8sytWjc3vwGGe61H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fdrugi.stranici.i.dokumenti%2Fprozracno-upravlenie%2Fprozrachno-upravlenie_priority%2F2bffa577-de9d-4244-92eb-5fb764c22a8e
https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/Spisuci/spisuci-na-dlujnicite-s-neuredeni-publichni-zadulgenia-nad-5000-leva/80cc04d5-dda2-4844-9a0a-4b99e428bac1/!ut/p/z1/zVTJcuIwEP2WHHxU3LblbW4OOGZzCkgI4EtKloVRxsjGWyZ8_YjkMAWEgVTNYXSS1K3W6379Wo3UhRoJ0vKU1DwXJJPnZWS9jMeB1wscgJ41AZg8dTvYGA_74wCr80MHdzQyYDIeGt3hkw--Y6nRgTl8xNLs33Xc7oMBPqjPaqRGBeWJunSAUsCJiZKE6Ag7GCOXAEE4dl2GdScmVNt7U1EX9VpdkpQJ-q5AxWumQMlSXtWsrBBHVcGrhnJpOtogQVCSNa-CU_kIVUiwpmQJExwVTZxxupa7HUmaTMbmRLonyAQAlLGWKHAtwlVMs31G_Tdvqi9rIxq1vFqLN9F99HfFgxjde8YWngN32g_StEurIO2Op3XY365esqfX9p3EAk5Ke1K7g9Jq1vAeJoPZQ3Cn3ekT27hATWBe9x7OLO-7_586RN9qrVOH6O_w5nsqLlTgUozjCM94z4HrjP3QgSC01KUEaZ8nSVPnLWdv6kzk5Ubq6fFPuycOWDoxDWQbFCOs2TaKqZYgXfaS4Vq2psUf_8874ctk5k_lT_-mr3qgDi7JUupeL8NOmEq0pF4jLla5uhCk-NTJz6YlH3cyKSp1ktcoj6t1zaq6ZUJapBBZtY_CX7fbyJOizeXdr1pdHKqW0LohmcgV-G5smUKa5fHnjPJEbDgSa8lW0ljeNqW8Xtd1Uf1QQIHsdkUoi_P85y3NNwp89WSdVxLdoecxu0ctfG-fZ1ezmY4xMZFLmYkw6BZywQVkg4aJRi0zMfRjGk4VcrmAu_2QKhQoynxXEjm_ctQUJWkzOb_YMf4jCTn6efxXjbrBJQl_3UZXxb6c-n8z8YvNbOMYGzSTawF8vOnEux6O4ndjN2JztBy0u9Eq9A0za0eed3PzG9J3ZS8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fregisters-i-spisuci%2Fspisuci%2Fspisuci-na-dlujnicite-s-neuredeni-publichni-zadulgenia-nad-5000-leva%2F80cc04d5-dda2-4844-9a0a-4b99e428bac1
https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/Spisuci/spisuci-na-dlujnicite-s-neuredeni-publichni-zadulgenia-nad-5000-leva/80cc04d5-dda2-4844-9a0a-4b99e428bac1/!ut/p/z1/zVTJcuIwEP2WHHxU3LblbW4OOGZzCkgI4EtKloVRxsjGWyZ8_YjkMAWEgVTNYXSS1K3W6379Wo3UhRoJ0vKU1DwXJJPnZWS9jMeB1wscgJ41AZg8dTvYGA_74wCr80MHdzQyYDIeGt3hkw--Y6nRgTl8xNLs33Xc7oMBPqjPaqRGBeWJunSAUsCJiZKE6Ag7GCOXAEE4dl2GdScmVNt7U1EX9VpdkpQJ-q5AxWumQMlSXtWsrBBHVcGrhnJpOtogQVCSNa-CU_kIVUiwpmQJExwVTZxxupa7HUmaTMbmRLonyAQAlLGWKHAtwlVMs31G_Tdvqi9rIxq1vFqLN9F99HfFgxjde8YWngN32g_StEurIO2Op3XY365esqfX9p3EAk5Ke1K7g9Jq1vAeJoPZQ3Cn3ekT27hATWBe9x7OLO-7_586RN9qrVOH6O_w5nsqLlTgUozjCM94z4HrjP3QgSC01KUEaZ8nSVPnLWdv6kzk5Ubq6fFPuycOWDoxDWQbFCOs2TaKqZYgXfaS4Vq2psUf_8874ctk5k_lT_-mr3qgDi7JUupeL8NOmEq0pF4jLla5uhCk-NTJz6YlH3cyKSp1ktcoj6t1zaq6ZUJapBBZtY_CX7fbyJOizeXdr1pdHKqW0LohmcgV-G5smUKa5fHnjPJEbDgSa8lW0ljeNqW8Xtd1Uf1QQIHsdkUoi_P85y3NNwp89WSdVxLdoecxu0ctfG-fZ1ezmY4xMZFLmYkw6BZywQVkg4aJRi0zMfRjGk4VcrmAu_2QKhQoynxXEjm_ctQUJWkzOb_YMf4jCTn6efxXjbrBJQl_3UZXxb6c-n8z8YvNbOMYGzSTawF8vOnEux6O4ndjN2JztBy0u9Eq9A0za0eed3PzG9J3ZS8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fregisters-i-spisuci%2Fspisuci%2Fspisuci-na-dlujnicite-s-neuredeni-publichni-zadulgenia-nad-5000-leva%2F80cc04d5-dda2-4844-9a0a-4b99e428bac1
https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/Spisuci/spisuci-na-dlujnicite-s-neuredeni-publichni-zadulgenia-nad-5000-leva/80cc04d5-dda2-4844-9a0a-4b99e428bac1/!ut/p/z1/zVTJcuIwEP2WHHxU3LblbW4OOGZzCkgI4EtKloVRxsjGWyZ8_YjkMAWEgVTNYXSS1K3W6379Wo3UhRoJ0vKU1DwXJJPnZWS9jMeB1wscgJ41AZg8dTvYGA_74wCr80MHdzQyYDIeGt3hkw--Y6nRgTl8xNLs33Xc7oMBPqjPaqRGBeWJunSAUsCJiZKE6Ag7GCOXAEE4dl2GdScmVNt7U1EX9VpdkpQJ-q5AxWumQMlSXtWsrBBHVcGrhnJpOtogQVCSNa-CU_kIVUiwpmQJExwVTZxxupa7HUmaTMbmRLonyAQAlLGWKHAtwlVMs31G_Tdvqi9rIxq1vFqLN9F99HfFgxjde8YWngN32g_StEurIO2Op3XY365esqfX9p3EAk5Ke1K7g9Jq1vAeJoPZQ3Cn3ekT27hATWBe9x7OLO-7_586RN9qrVOH6O_w5nsqLlTgUozjCM94z4HrjP3QgSC01KUEaZ8nSVPnLWdv6kzk5Ubq6fFPuycOWDoxDWQbFCOs2TaKqZYgXfaS4Vq2psUf_8874ctk5k_lT_-mr3qgDi7JUupeL8NOmEq0pF4jLla5uhCk-NTJz6YlH3cyKSp1ktcoj6t1zaq6ZUJapBBZtY_CX7fbyJOizeXdr1pdHKqW0LohmcgV-G5smUKa5fHnjPJEbDgSa8lW0ljeNqW8Xtd1Uf1QQIHsdkUoi_P85y3NNwp89WSdVxLdoecxu0ctfG-fZ1ezmY4xMZFLmYkw6BZywQVkg4aJRi0zMfRjGk4VcrmAu_2QKhQoynxXEjm_ctQUJWkzOb_YMf4jCTn6efxXjbrBJQl_3UZXxb6c-n8z8YvNbOMYGzSTawF8vOnEux6O4ndjN2JztBy0u9Eq9A0za0eed3PzG9J3ZS8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fregisters-i-spisuci%2Fspisuci%2Fspisuci-na-dlujnicite-s-neuredeni-publichni-zadulgenia-nad-5000-leva%2F80cc04d5-dda2-4844-9a0a-4b99e428bac1
https://nra.bg/wps/portal/nra/hidden.area/prozracno-upravlenie/prozrachno-upravlenie_priority/023d822c-cc39-4bfd-8cb6-804ebb112ff9/!ut/p/z1/xVVNb-IwEP0tPXA0duKQj71RSMNXKqClQC7IcZzgbbDTxKRbfv2artQVUAqVVlrfMjOeeX4zbwIjuICRIDXPiOJSkFx_LyN7NR4H7V7gItSzJwhNHrsdC4-Hfc-24fwwwBuNMJqMh7g7fPSR79owOnCHD5Z2-7cdr3uPkY_gE4xgVFCewCUyceKaJgWUYg9YcZoAl8Y2cJHF4tgwzDT19tFUqEKt4ZJkTNC3Bqq4Yg2UlNuMNytVEsEpb_JmIp-3GyYUb6CilLuSUCHBtihJnTPB2Yd1fWBeFSWXJVc677V40pjme_z91_bUXCocjWpercWr6D74u-JejO7a-AU9Bd60H2RZl1ZB1h1PVdh_SVf548_6jcQCnRB5wtQBkYY9vEOTwew-uDVuzYmDLzQiaF13H5057e_WPw2IvjVIpwHR1_Dm-1ZcYOBSjuMMT9a-B5479kMXBaENlxqkc75JBpzXnL3CmZDlRqvn4e9wJy6yTdLCwMHUApbhOCCmRgJMz2PYsx3DiN_rzzvhajLzp7rSv5mrHoKDSyLUKjfLsBNmGi1Ra8BFKuFCkAIU2zjnz9uavNv0oygnQCog42qtWKVqJrRHsZJV-yz858tL1NYSldr2S8HFoUYJVVuSC9lA382tn5DlMv6zkdoixq7GWrJUO8vmttTmtVJF9aOBGihvpoSyWMrnJpWbBvrsylpWGt1h5HF3j0b4zjnfXcNhpmWRFvAoawELmTbwkIeAgwyLGNRuJdg8bsOpQi4TuCNAM3dmdR3jP5JQ-MV0XrXqBpck_PkYfbZ8P6xnli9cXIXoMmH_6a9QbGYbF2_ATJ8F4uNNJ971rCh-w7sRm4PloN6N0tDHrTxzq_bNzW9x9w3x/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fdrugi.stranici.i.dokumenti%2Fprozracno-upravlenie%2Fprozrachno-upravlenie_priority%2F023d822c-cc39-4bfd-8cb6-804ebb112ff9
https://nra.bg/wps/portal/nra/hidden.area/prozracno-upravlenie/prozrachno-upravlenie_priority/2a01cd17-2dc0-48a1-b790-ffbd94a5ff30/!ut/p/z1/xVRNb-IwEP0tPXA0duKQkL2lkIavVEBLgVyQ4zjB22CniUm3_Po1XakroBQqrbS-eWY88zxv3sAILmAkSM0zorgUJNf3ZWSvxuPA6wVthHr2BKHJY7dj4fGw79o2nB8GuKMRRpPxEHeHjz7y2zaMDtzhg6Xd_m3H7d5j5CP4BCMYFZQncGkSZNDEcICZUASsNjFA7LgIpGmcuBZppSlG-2gqVKHWcEkyJuhbA1VcsQZKym3Gm5UqieCUN3kzkc_bDROKN1BRyl1JqJBgW5Skzpng7MO6PjCvipLLkiud91o8aUzzPf7-qzc1lwpHo5pXa_Equg_-rrgXozsPv6CnwJ32gyzr0irIuuOpCvsv6Sp__Fm_kVigk0aedOqgkYY9vEOTwew-uDVuzYmDLxARtK57j84c77v1TwOibw3SaUD0Nbz5nooLHbiU4zjDk7XnwG2P_bCNgtCGSw3SOU-SAec1Z69wJmS50ep5-DvcSRvZJmlh4GBqActwHBBTIwGm6zLs2o5hxO_1551wNZn5U13p38xVD8HBJRFqlZtl2AkzjZaoNeAilXAhSAGKbZzz521N3m36U5QTIBWQcbVWrFI1E9qjWMmqfRb-8-Ul8rREpbb9UnBxqFFC1ZbkQjbQd3PrL2S5jP9sJE_EuK2xlizVzrK5LbV5rVRR_WigBsqbKaEslvK5SeWmgT57spaVRncYeczu0QjfOefZNRxmWnolAJeyFrCQaQMX6VXhIMMiBrVbCTaPaThVyOUG7gjQnTuzuo7xH0ko_GI6r1p1g0sSvoz_Py3pz-f7s4If1jMF4eKqgsVmtmnjDZjps0B8vOnEu54VxW94N2JzsBzUu1Ea-riV1yPPu7n5DdJYZkU!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fdrugi.stranici.i.dokumenti%2Fprozracno-upravlenie%2Fprozrachno-upravlenie_priority%2F2a01cd17-2dc0-48a1-b790-ffbd94a5ff30
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√ Политици и медии в Токио все по-яростно искат отмяна на Олимпиадата  
130 депутати от градското събрание на окръг Токио подписаха официално писмо с искане за отмяна на лятната Олимпиада 
заради тревожната ситуация в страната с разпространението на коронавируса.Документът е изпратен до премиера 
Йошихиде Суга и до губернатора на Токио Юрико Коике. 
Олимпиадата трябва да е от 23 юли до 8 август, но четвърта вълна на заразата удари много силно Токио и Осака, като 
ситуацията е все по-тежка. Извънредното положение в двата големи града още не е отменено от правителството. 
Япония има огромен проблем с ваксинирането на своите граждани, като едва около 2 процента бяха минали през 
имунизацията до петък. Въпреки това премиерът Суга е амбициран да запази игрите по актуалната към момента тяхна 
програма и в страната. 
По последни данни над 80 процента от японците не искат Олимпиада в страната си през лятото. Всяка следваща анкета 
дава все по-категорични резултати със знак "против" провеждането на игрите. 
Медиите вече не търсят неутралитет по темата, а директно атакуват властите, а и шефовете на МОК. 
"Какво искат да докажат тези хора и защо те трябва да определят съдбата на японците?", питат няколко онлайн издания 
след изказванията от събота на шефа на МОК Томас Бах и неговият заместник Джон Коутс. И двамата са убедени, че няма 
никакви проблеми игрите да са в Япония. 
Онлайн петиция със слоган "Спрете Олимпиадата веднага!" бе стартирана в неделя и за 8 часа подписите в нея бяха почти 
400 000. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кой ще е новият собственик на „Левски" и какво ще е бъдещето на футболния клуб?; 
- След регистрацията в ЦИК - каква е предизборната програма на „Изправи се! Мутри вън" - гост Николай 

Хаджигенов; 
- След принудителното кацане в Минск - какъв е международният отзвук? Коментар на бившия външен министър 

Ивайло Калфин; 
- Какво се случва в политическия живот - анализ на журналистите Мира Баджева и Владимир Йончев; 
- Как се разпределят ваксините по света - представителят на СЗО в България доц. Михаил Околийски; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще има ли рестарт на преговорите между София и Скопие; 
- Какъв е шансът на новите предизборни коалиции да пренаредят вота през юли? Коментар на Андрей Райчев и 

Димитър Ганев; 
- Кой е новият собственик на „Левски" и ще излезе ли отборът от финансовата криза?; 
- Ще има ли рестарт на преговорите между София и Скопие и ще се постигне ли съгласие за общото минало? Гост: 

проф. Ангел Димитров; 
- На живо: Спасителна акция за щъркел със счупен клюн. Кой ще се грижи за малките?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Новата патриотична коалиция. Какво събра ВОЛЯ с ВМРО и НФСБ - разговор с Веселин Марешки; 
- Оправдателна присъда след смърт заради спор на пътя - семейството на починалия в търсене на справедливост; 
- В очакване на новия собственик - какво е бъдещето на „Левски"? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Не гласуваш на 11 юли, ако не плащаш данъци у нас и си със стара лична карта; 
в. Труд - Шефът на НАП бил в сделка с мошеник; 
в. Телеграф - Отглеждаме наследник за 47 лева; 
в. Монитор - За десетилетие дрехи и обувки поскъпнаха с над 40%; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Пътят на Скопие към Европа минава през София, припомни Румен Радев на 24 май; 
в. 24 часа - 100-150 млн. евро инвестира новият в "Левски", бута стадиона, строи нов; 
в. Труд - Европътят на Македония минава през София; 
в. Труд - Румънци откриват лятото край Варна; 
в. Телеграф - Посолства почетоха с нас деня на буквите; 
в. Телеграф - Половин милион българи с втора игла; 
в. Монитор - Над 4530 е-заявления за вот в чужбина; 
в. Монитор - Ремонтират по план още 12 общежития с пари от хазната; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Петър Иванов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България: Проектът "Три 
морета" е план "Маршал" за нашия регион; 
в. Труд - Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет ,Св. Климент Охридски", пред "Труд": Алма матер 
въвежда върхови постижения в информатиката; 
в. Телеграф - Шефът на „Напоителни системи“ Снежана Динева: Имаме вода за 3 години напред; 
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в. Монитор - Проф. Диана Благоева - Стефанова, Институт за български език към БАН: Новата лексика възниква най-
активно в социалните мрежи; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - България пак в лапите на "революция отгоре"; 
в. Труд - Начинанието на Виденов може и да успее; 
в. Телеграф - Омагьосаният кръг на демографския срив; 
в. Монитор - Но буквите ще останат. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 25 май 
София 

- От 11.00 ч. в Галерия „Средец" служебният министър на културата проф. Велислав Минеков ще представи екипа 
и приоритетите си. 

- От 9.00 ч. в Централната избирателна комисия ПП „Републиканци за България" ще се регистрира за 
предсрочните парламентарни избори. 

- От 10.00 часа в БТА ще се проведе представяне на „Американски модел в България - как българите биха 
похарчили 1400 лв. помощ за COVID-19: Социологическо изследване и макроикономически анализ на 
директните държавни трансфери в подкрепа на домакинствата", изготвен от Съвета по икономически и 
публични политики. 

- От 11.00 ч. в Централната зала на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" ще бъде връчен бронзов 
бюст на Фьодор Достоевски, дарение на Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий", както и томове 
Събрани съчинения на автора на български език (издателство „Захари Стоянов"). 

- От 11.30 ч. в експозиционното пространство в Градина „Кристал" ще бъде открита документалната изложба „125 
години организирано тракийско движение в България". 

*** 
Асеновград 

- От 18.00 ч. пред НЧ „Родолюбие" ще се състои тържествен ритуал за изпращане на зрелостниците от СУ „Свети 
Свети Кирил и Методий". 

*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Дома на писателя предстои тържествено откриване на XV издание на Майски срещи на 
славянските творци „Свято слово" 

*** 
Видин 

- От 10.30 ч. в базата на бившето военно поделение, от 11.15 ч. в Свободна безмитна зона и от 12.00 ч. в болница 
„Св. Петка" ще бъде представена хуманитарна помощ, предназначена за общината, предоставена от 
проф.Валентин Джонов от Швейцария чрез Българския червен кръст. 

*** 
Добрич 

- От 09.00 ч. ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Стара Загора 

- От 11.00 ч. в зала 1 на общината председателят на Общинския съвет Мария Динева ще даде пресконференция. 
- От 18.00 ч. в Лапидариум, Регионален исторически музей ще бъде представена книгата на Румяна Лечева „В 

името на Иисус /Социалните доктрини и практики на християнските изповедания в България, 1879 -1948/". 
- От 11.00 ч. в Централна зала на НАИМ ще се състои пресконференция по повод откриването на изложбата „Поток 

през времето: Спасителни археологически проучвания по разширението на газопреносната мрежа на 
„Булгартрансгаз" ЕАД. От 18.00 ч. ще се състои и официалното откриване. 

*** 
Хасково 

- От 10.00 ч. в залата на 2 етаж в сградата на Общината ще се проведе пресконференция за началото на проект за 
изграждане на блокове за социално слаби, а след това пред бл. 42 в кв. „Орфей" ще се проведе церемония по 
полагане на първа копка за фактическото начало на строителните дейности. 

*** 
Хасково/с. Орлово 

- От 11.30. в село Орлово ще се проведе официално откриване на ремонтираното читалище „Васил Левски - 1927". 
 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен архив на изданията от 
2011 г. до 2020 г. 


