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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Радев и Пендаровски заедно в Рим за среща с папата  
Президентът Румен Радев ще води българската делегация, която по традиция е приемна на аудиенция от главата на 
Римокатолическата църква във Ватикана по повод 24 май. Към българската делегация от Скопие ще се присъедини и 
делегация от Република Северна Македония, ръководена от президента Стево Пендаровски.    
Румен Радев и Стево Пендаровски ще почетат заедно делото на светите братя Кирил и Методий в Рим. 
Утре двамата президенти ще посетят базиликата "Санта Мария Маджоре" в италианската столица, където през девети век 
папа Адриан втори благославя българската азбука и написаните на нея книги от светите братя Кирил и Методий. 
"Благодаря на президента Пендаровски, че той прие моята покана заедно да отидем до Рим, заедно да почетем светите 
братя Кирил и Методий, заедно да пътуваме, заедно да се върнем, защото ние с хипотези, нашата взаимна воля, за 
предците, която ще бъде с протокол", каза българският президент. Страната ни подкрепя европейският път на Скопие. 
"България е най-големият приятел на Република Северна Македония и никой повече от нас не иска те наистина да имат 
тази перспектива. В същото време, пътят за нейното постигане минава най-вече през София. Ние искаме да видим 
устойчив, необратим процес, а не само декларации". 
Днес в представителството на европейската комисия в Рим Румен Радев и Стево Пендаровски ще присъстват на подписване 
на споразумение за сътрудничество между БТА и информационната агенция на РСМ. 
В четвъртък държавният глава и българската делегация ще бъдат приети на аудиенция от папа Франциск. 
По-късно президентът на присъства на Света литургия в базиликата "Сан Клементе", където светите братя Кирил и Методий 
са служили за първи път на български език. В базиликата се намира и гробът на свети Кирил. 
В петък президентът ще се срещне с италианския си колега Серджо Матарела. 
 
√ Министрите изменят решението за български координатор на „Три морета“  
Служебното правителство ще заседава в сряда.  
Планирано е министрите да изменят решението  за определяне на национален координатор от българска страна на 
Инициативата „Три морета“.  
Ще бъде разгледан и Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2019 година.  
В рамките на заседанието ще се промени и оперативният план за работата на Министерския съвет за периода до 30 юни.  
 
√ НСИ представя подготовката за преброяване 2021  
Подготовката за Преброяването на населението и жилищния фонд ще бъде представена от председателя на Националния 
статистически институт Сергей Цветарски. 
Заради пандемията преброяването бе отложено за септември тази година, а от националната статистика сигнализираха за 
сериозен недостиг на преброители и контрольори. 
Кандидатстването започна от вчера и ще продължи до 10 юни. 
Преброяването е важно, защото въз основа на данните от него се определя ресурсът за обществените политики за 
десетилетие напред, припомнят от Националния статистически институт. 
Той се нуждае от помощта на 30 000 преброители и контрольори, за да проведе мащабното статистическо изследване. 
По-голям е недостигът на преброители в големите градове – София, Пловдив, Варна, Стара Загора. Повече от необходимия 
брой кандидати има в Северозападна България, уточняват от националната статистика. 
Всички, които са били утвърдени за преброители и контрольори преди отлагането на самото изследване, могат да се 
включат. За освободените места се набират нови кандидати. 
 
√ Последен ден за регистрация за участие в изборите на 11 юли  
Днес е последен ден за заявяване от партии и коалиции в ЦИК на регистрация за участие в изборите на 11 юли. Срокът 
изтича в 17.00 часа. Последните подали заявления получават регистрация в условията на незавършена проверка. ГД ГРАО 
ще провери подписките не по късно от 29-ти май, ако се установи, че няма необходимите 2 хиляди и 500 на брой валидни 
подписи, регистрацията се заличава с решение на ЦИК. Всеки избирател може да участва само в една подписка. 
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До 5-ти юни коалициите могат да поискат промени в състава - напускане на партия или включване на нова. До същата дата 
може да се заяви и промяна в наименованието на коалиция. 8-ми юни е крайният срок, в който партия ли коалиция може 
да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите. 
В края на вчерашния ден заявления бяха подали 11 партии и 4 коалиции.  
 
√ КЕВР обсъжда да поскъпне ли природния газ  
Предложението природният газ да поскъпне с близо 13 на сто от юни ще бъде обсъдено в енергийния регулатор.  
Тези разчети обаче са правени преди две седмици, а през този период цените на европейските борси продължиха да 
растат. 
Заради това увеличението от следващия месец може да е по-голямо.  
Колко ще струва газът ще стане ясно на 1 юни, когато ще бъде взето окончателното решение. 
 
√ Мощността на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е временно намалена  
Мощността на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” беше временно намалена до 50% в 11.30 часа на 25 май 2021 г. поради 
изключване на една от двете турбопитателни помпи (конвенционалната, неядрена част на блока), посочва от компанията. 
Съгласно изискванията на технологичния регламент и проектните алгоритми, системата за автоматично разтоварване е 
понижила мощността на блока. 
Агенцията за ядрено регулиране и Централно диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор бяха 
уведомени за намаляването на мощността на шести блок. Няма промяна в радиационната обстановка на площадката на 
атомната централа. 
Към 20,30 часа на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” започна повишаване на мощността. Направени са всички необходими 
проверки, с които е потвърдена работоспособността на оборудването. 
Натоварването на блока се извършва поетапно, съгласно изискванията на технологичния регламент, и ще продължи до 
достигане на пълна мощност, допълниха от компанията. 
Пети енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй” е в планов годишен ремонт от 17 април 2021 г. 
 
√ Руслан Стефанов: „Турски поток“ не допринася за зеления преход в Европа  
Интервю на Юлияна Корнажева с Руслан Стефанов 
„Ако има нещо, което е ясно, то е, че „Турски поток“ не прави нищо за българската енергетика. Не е доходоносен, не 
отговаря на диверсификационните цели на българската енергийна стратегия. По никакъв начин не допринася за този 
енергиен преход, за който се готвим в Европа.“ Този коментар направи в интервю за предаването „Преди всички“ Руслан 
Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. 
Стефанов изтъкна нуждата от дългосрочни решения за засегнатите от зеления преход райони около минодобивните 
комплекси. Надали някъде в програмите на политическите партии се говори за социална поносимост на този преход, за 
диверсификация, допълни икономистът. 
„Но също така е факт, че за последните 10 или 15 години, за когато се знае, че този преход се случва и има заявен 
политически приоритет в Европа, под който България се е подписала, всички български правителства досега, ние сме 
приели тези решения и в същото време продължаваме да разходваме българските средства, данъкоплатски, за проекти, 
които очевидно нямат никаква друга цел, освен да обслужват геополитическите интереси на трета държава – Русия.“ 
Българската енергетика се намира в изключителен хаос и без каквато и да било визия, смята Стефанов. 
Цените на изкопаемите горива ще се покачват, уточни Стефанов.  
По думите му единственият начин дългосрочно цените да останат по-ниски, е да има възобновяеми енергийни източници, 
защото те са единствените, при които цените спадат. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Митове и истини за пандемията  
В деветия епизод на подкаста "Следващият ден" може да чуете коментар за това доколко се оказват адекватни мерките 
срещу коронавируса, които предприеха повечето страни. Обсъждаме ваксинирането и мита, че препаратите са направени 
изключително бързо. Откога, всъщност, учените разработват тези ваксини? 
Става дума и за това дали у нас може да очакваме и четвърта вълна на коронавируса и докога ще трябва да ходим с маски, 
въпреки че сме ваксинирани. 
„Нямам впечатление, че България е имала някакъв определен национален план за ваксиниране“, смята гостът ни в 
„Следващият ден“ д-р Петър Марков, епидемиолог, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. С него 
коментираме и какъв е бил ваксинационният план на редица други страни. 
С д-р Марков обсъждаме и дали е имало търговска война срещу AstraZeneca или действително е имало проблеми с 
ваксината, както и има ли пропаганда от страна на някои страни относно редица факти и данни за COVID-19.  
Говорим и дали работи методът за измерване на отпадните води на дадено населено място за засичането на нови 
варианти, случаи и вълни на коронавируса. 
 
√ Област Сливен е на 22-ро място по средна работна заплата  
Област Сливен се нарежда на 22-ро място по средна работна заплата, съобщават от Териториално статистическо бюро – 
Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Сливен". Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в 

https://bnr.bg/post/101473067/ruslan-stefanov
https://bnr.bg/post/101472729/mitove-i-istini-za-pandemiata
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секторите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Държавно 
управление”. За обществения сектор средната месечна заплата е 1400 лв., а за частния - 945 лева, сочи статистиката. 
През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за областта е нараснала с 8,6% в сравнение с 
първото тримесечие на 2020 година. 
Хората коментираха защо заплатите в областта са едни от най-ниските в страната.  
"Това е една оценка за хората, които работят, която според мен означава, че оценката за хората в Сливен е много ниска, 
което е унизително".  
"В Сливен имаме „кръпкова икономика“ – тук цехче, там магазинче. Така не се правят пари, така не се задържат 
работници". 
В края на март 2021 г. наетите в област Сливен са с 1,1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година 
като в обществения сектор те се увеличават с 2,2%, а в частния сектор намаляват с 2,4%. 
 
√ Всички членки на ЕС и всички сектори трябва да дадат своя принос за прехода към зелена икономика  
Всички страни членки и всички сектори трябва да дадат своя принос за прехода към зелена икономика - това каза 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на срещата на европейските лидери в Брюксел. 
Държавните и правителствени ръководители обсъждаха днес ситуацията с Covid-19 и климатичните промени. 
По-рано президентът Румен Радев заяви, че ако преходът към зелена икономика се осъществи по приетия в момента 
начин, това ще означава богатите страни да стават по-богати, а бедните като нашата - още по-бедни и затова са необходими 
много сериозни инвестиции от тези, които ни насочват натам. 
Че това ще има социален ефект, призна и председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен: 
"Някои от мерките биха могли да имат социално въздействие и затова е важно от самото начало да мислим за модели, с 
които могат да се подпомогнат страните-членки, за да се гарантират необходимите социални компенсации".  
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също заяви, че е важно да се вземат предвид последствията от прехода 
към зелена икономика за различните страни членки. 
По повод пандемията с Covid-19, двамата изразиха "умерен оптимизъм". До края на миналата седмица са били доставени 
над 300 млн. ваксини на страните членки, а през юни се очакват над 400 милиона дози. 
Фон дер Лайен съобщи, че информационно-технологичната структура за сертификата за Covid-19 ще бъде готова на ниво 
ЕС от 1-ви юни, а страните членки ще могат да се включат към нея от средата на същия месец. 
 
√ Рязък скок на случаите на коронавирус в Гърция  
Рязък скок на новозаразените в съседна Гърция, отчита местната статистика, съобщава Катимерини. Новите случаи за 
денонощие там са 2433. Само преди ден те бяха 1381. 
Направените тестове в южната ни съседка са над 70 хиляди, от които положителни са 3,47 на сто. Починали са 50 души, а 
556 са интибураните в интензивните отделения на Гърция. 
 
√ За една година бензинът в Гърция е поскъпнал с 21%  
Повече разходи това лято за бензин в Гърция. Над 20% е скочила цената на горивата в рамките на година. На островите 
качват с още 20 евроцента цената за литър. Гърция е на трето място от страните в Европейския съюз по висока цена на 
безоловния бензин по данни на статистическите агенции. Средната цена на горивото в континенталната част на страната е 
1,60 евро. На островите цените достигат и дори преминават 1,80 евро. 
В рамките на една година цената на безоловния бензин в Гърция се е увеличила с 21% и то поради високи акцизи и данъци. 
И през този туристически сезон на островите цената на горивата ще е поне с 20 евроцента по-висока, защото се калкулира 
и транспорта, заявиха собственици на бензиностанции. 
Високите цени на фериботните билети и цената на бензина според допитване сред гърците ограничава избора на място за 
почивка през лятото - по-близо с по-малко разходи за транспорт. 
Според публикувани статистики в гръцките медии от всички европейски страни България е с най-ниска средна цена на 
безоловното гориво. 
 
√ Сунак предлага да се блокира листването на фирми на Лондонската борса от съображения за сигурност  
Министърът на финансите на Обединеното кралство Риши Сунак желае да предложи да бъде спирано пускането на акции 
на компании на Лондонската фондова борса (LSE) "поради съображения за националната сигурност", съобщи във вторник 
"Файненшъл таймс", позовавайки се на източници от британската хазна. 
Финансовото издание посочва, че Сунак ще започне консултации през следващите две седмици, за да се направят 
предложения за увеличаване на правомощията, които притежава британският орган за листване на акции на борсата, като 
му позволи да блокира регистрирането на дадена компания, в случай че чрез нея чужда сила може да получи държавна 
или търговска тайна. 
Според "Файненшъл таймс" министрите и длъжностните лица от Съвета за национална сигурност ще контролират 
оценката. 
"Репутацията на Обединеното кралство за чисти, прозрачни пазари го прави привлекателен глобален финансов център. 
Планираме да го подкрепим, като вземем целеви нови правомощия за блокиране на листването на акции на компании, 
които представляват заплаха за националната сигурност и ще започнем консултация през следващия месец", съобщава 
финансово издание, цитира източник от Министерството на финансите. 
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Добавя се също така, че настоящите разпоредби, които позволиха на Олег Дерипаска да включи енергийната си компания 
EN+ в първичното публично предлагане (ППП) в Лондон през 2017 г., са причина за планираните промени. 
 
√ САЩ няма да налагат санции заради проекта "Северен поток 2"  
Американският президент Джо Байдън заяви, че строителството на тръбопровода "Северен поток -2" практически е 
завършено и въвеждането на сакции срещу проекта би било контрапродуктивно за отношенията на Съединените щати с 
Европа, предадоха Ройтерс и ТАСС. Байдън отбелязва, че тръбопроводът е бил почти напълно завършен, когато е встъпил 
в длъжност, подчертавайки, че от самото начало е бил против строителството му.  
Проектът предвижда строителство на два газопровода с общ капацитет 55 милиарда кубически метра за година от 
крайбрежието на Русия през Балтийско море до Германия, отбелязва ТАСС. Работата по него беше прекъсната през 
декември 2019 година, след като швейцарската компания Олсийс се отказа от полагането на тръбите, заради възможни 
санкции от страна на САЩ. През декември миналата година строителството беше възобновено, като до момента проектът 
е изпълнен на 95 процента. 
На 21 май САЩ добавиха към санкционния си списък 13 плавателни съда и три руски организации, които имат отношение 
към проекта. Дни преди това държавният секретар Антъни Блинкън посочи, че Вашингтон се отказва от санкции срещу 
компанията оператор  - Норд Стрийм 2, като по думите му, това решение отговаря на националните интереси на 
Съединените щати. 
 
√ Сирия избира президент  
Избирателните секции в Сирия отвориха врати за днешните президентски избори, на които се очаква сегашният държавен 
глава Башар Асад да спечели четвърти мандат, предаде Ройтерс. 
Освен Асад, кандидати са и Махмуд Ахмед Мерий от вътрешната опозиция и бившия депутат от Социалистическата партия 
Абдалах Салюм Абдалах. 
Според правителството изборите показват, че Сирия функционира нормално, въпреки продължаващата десетилетие 
война. Опозицията и западните страни обаче гледат на този вот като на фарс, който ще засили властта на Башар Асад. 
Журналисти и наблюдатели от различни страни ще могат да следят изборите през целия ден. 

 
Investor.bg 
 
√ България получи над 500 млн. евро по схемата SURE 
ЕС ще разпредели до 100 млрд. евро по схемата, за която средства се набират от капиталовите пазари при голям 
интерес от инвеститорите 
България получава първия транш по схемата SURE, който е в размер на 511 млн. евро, съобщиха от Европейската комисия 
(ЕК). Това е цялата сума, която страната ни досега е заявила. По схемата ще бъдат разпределени общо 14,1 млрд. евро. 
Най-много средства при този транш взимат Гърция (2,54 млрд. евро) и Португалия (2,41 млрд. евро). 
България и Естония получават първото си финансиране по SURE, допълват още от Брюксел. 
Със заемите по SURE страните трябва да финансират програми за запазване на заетостта на фона на пандемията от 
коронавируса. По-конкретно средствата се насочват към схеми за краткосрочна заетост и други подобни мерки, 
включително и насочени към самоосигуряващи се. 
В края на 2020 г. от българското правителство съобщиха, че между 4,5 хил. и 5 хил. български работодатели ще бъдат 
подкрепени за защитата на работниците.  
ЕК ще разпредели до 100 млрд. евро под формата на заеми за всички държави от общността, които са поискали да участват 
в схемата. Средствата по нея се набират чрез капиталовите пазари. Досега 19 членове на ЕС вече са заявили участие с 
заявления за 94,3 млрд. евро, посочват още от Брюксел. 
Досега по схемата е отпусната подкрепа за 30 млн. европейци и 2,5 млн. компании, отбеляза председателят на ЕК Урсула 
фон дер Лайен при представяне на новината. 
На 18 май ЕС емитира поредната емисия облигации за финансиране на схемата на стойност 14,137 млрд. евро. Част от 
емисията е с падеж през юли 2029 година, а другата (към 6 млрд. евро) през януари 2047 г. 
Досега пазарите имат голям интерес към европейските облигации - седмата емисия е била презаписана шест пъти. Чрез 
стратегията за общо излизане на капиталовите пазари държавите са спестили 5,8 млрд. евро от цената на заемните 
средства, изчисли комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони. 
 
√ Външният министър: Отворени сме за диалог със Северна Македония 
Принудително приземеният самолет в Беларус е въздушно пиратство, каза Светлан Стоев 
Възстановяване на доверието и диалога с Република Северна Македония е основен приоритет за Министерството на 
външните работи (МВнР). Други основни приоритети на служебния екип на министерството са създаване на контакти в 
защита на националните интереси, като "веруюто на този служебен кабинет ще е приемственост и предвидимост на 
действията". Това заяви в МВнР служебният министър Светлан Стоев, който днес представи екипа си, разясни въпроси за 
подготовката за изборите и някои горещи външнополитически теми. 
Като първи приоритет на кабинета си Стоев посочи именно възстановяването на доверието и активизирането 
по двустранна линия на диалога с Република Северна Македония (РСМ). 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/sure-shte-pomogne-na-blizo-5-hiliadi-bylgarski-rabotodateli-da-zapaziat-rabotnicite-si--318023/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/sure-shte-pomogne-na-blizo-5-hiliadi-bylgarski-rabotodateli-da-zapaziat-rabotnicite-si--318023/


5 

 

„Това е злободневна тема. Предстои нейното обсъждане. Ние сме отворени за диалог. Това, което е необходимо, е да има 
последователност, конструктивно отношение в диалога и мога да кажа, че целта е постигането на устойчиви и необратими 
резултати във възстановяването на доверието между двете държави”, посочи ресорният министър. 
Стоев уточни, че България има официална позиция и няма разлика в позицията на президента и външния министър по 
македонския въпрос. „По този въпрос не може да се търси разногласие. Опитваме се да го кажем и на РСМ, и на нашите 
европейски партньори. България трябва да получи гаранция, че РСМ ще спазва договорите”, заяви той, цитиран от БГНЕС.  
Мониторингът от страна на Европейския съюз е гаранцията, че двустранните договори с РС Македония ще бъдат 
изпълнявани, каза още служебният външен министър Светлан Стоев. 
„Ние се опитваме да го казваме много ясно не само на македонската страна, но и на нашите партньори, че нашата политика 
е последователна. Ние предлагаме задълбочаване и рестартиране на диалога, рестартиране с перспектива по двустранна 
линия с РС Македония. Втората писта, по която се работи, е връщане на темата в рамките на нормалните европейски 
формати, където трябва да се обсъждат тези въпроси между държавите-членки на Европейския съюз и където да се дадат 
гаранциите на България, че това, което е договорено по двустранна линия ще бъде изпълнявано и за в бъдеще. Този 
мониторинг от страна на ЕС е гаранцията, че това, че двустранните договори, които са подписани и предстои да бъдат 
подписани, ще бъдат изпълнявани. Това е тактиката, стратегията. Ние очакваме конструктивния диалог от страна на РСМ“, 
заяви Стоев. 
„Целта е постигане на устойчиви и необратими резултати в отношенията между България и Северна Македония”, 
категоричен бе той. И припомни, че предстои пътуване на двамата президенти до Рим, където ще имат разговори. Стоев 
увери още, че Западните Балкани остават във фокуса на разговорите по Берлинския процес на 8 юни. 
За предстоящите избори на 11 юли ще бъдат разкрити близо 570 секции в 67 държави. В 24 от страните ще има машинен 
вот, обявиха от МВнР. Над 3 хил. българи ще участват в секционните избирателни секции в чужбина. Предвиденият бюджет 
за вота зад граница е 6,7 млн. лв. 
Служебният външен министър Светлан Стоев разкритикува случващото се в Минск по скандала с арестувания журналист 
Роман Протасевич. 
„За първи път се случва такова нещо. Това е въздушно пиратство, което не знам дали си даваме сметка до какви измерения 
може да стигне. Освен принудителното кацане на самолета се задава и въпросът относно личните данни на пътниците – 
как се получават тези лични данни, по какъв начин се предоставят на съответните служби, кой има право да разполага с 
тях. Ако това се превърне в практика, аз мисля, че сме изправени пред нови предизвикателства във въздушния транспорт“, 
посочи Стоев. 
Новият първи дипломат на България представи екипа, с който ще работи. Светлан Стоев ще има двама заместници - Румен 
Александров с ресор европейски политики, и Зарица Динкова с ресор политики за развитие и Плана за възстановяване. 
Началник на кабинета ще бъде Яна Дочева, която беше директор в Министерството за българското председателство, 
посочи още външният министър. 
 
√ Започна ремонт на 7 км от пътя Търговище - Шумен 
Срокът за завършване на строително-монтажните работи е до края на септември 2022 г. 
Започна ремонт на над 7 км от първокласния път I-4 Търговище – Шумен в участъка от пътен възел „Буховци“ в област 
Търговище до отбивката за с. Черенча при границата с област Шумен, съобщават от Агенцията "Пътна инфраструктура". 
Ремонтните дейности се изпълняват на малки участъци без спиране на движението, като трафикът се пропуска двупосочно 
поетапно в лентата, в която не се работи. 
Първокласният път I-4  свързва София и Варна. Участъкът, в който се работи, не е основно ремонтиран повече от 15 години 
и е в недобро състояние. Заради интензивния тежкотоварен трафик по настилката има множество пукнатини, неравности 
и слягания. 
Ремонтът включва студено рециклиране и полагане на нова асфалтобетонова настилка, почистване, попълване и 
подновяване на банкети, почистване на крайпътната растителност и окопите. Отсечката ще е с подобрено отводняване, 
нови пътни знаци, ограничителни системи /мантинели/ и хоризонтална маркировка. 
Изпълнител на строително-монтажните работи е дружеството „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, с което Агенцията има 
договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища в област Търговище. 
Срокът за завършване на строително-монтажните работи е до края на септември 2022 г. 
 
√ К. Георгиева: Неравномерното глобално възстановяване може да има рикоширащ ефект 
Развитите икономики трябва да помогнат за осигуряването на по-добър достът до COVID ваксини и по-справедливо 
възстановяване, изтъква ръководителят на МВФ 
Затрудненията на развиващите се пазари в опитите им да се измъкнат от предизвиканата от пандемията от коронавирус 
икономическа криза може да се разпространи извън границите на тези страни и да засегне развитите пазари, които трябва 
да направят всичко възможно, за да осигурят по-добър достъп до ваксини и по-справедливо възстановяване, изтъкна 
ръководителят на Международната валутна Фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Bloomberg.  
По-бедните нации са изправени пред риска от увеличаване на лихвените проценти, докато икономиките им се намират в 
застой и може да се окажат неспособни да обслужват своя дълг, особено ако е деноминират в долари, предупреди 
Георгиева във видеоконференция, организирана от Washington Post. 
"Това представлява опасност както за тях, така и за глобалните вериги на доставка, опасност за доверието на инвеститорите 
- с други думи ще има рикоширащ ефект върху развитите икономики", подчерта управляващият директор на МВФ. 
„Затварянето на очите за тази дивергенция може да навреди не само на тези държави и на техния народ, което е 
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достатъчно лошо, но може да навреди на глобалното възстановяване и може да помрачи настроенията на инвеститорите 
по начин, който според нас е значителен и изисква много внимателно наблюдение”, предупреждава още Георгиева. 
Мерките, предприети за стимулиране на американската икономика са повлияли положително върху други страни поради 
ефекта на разпространение на търсенето, подчерта още тя. 
Георгиева заяви, че е загрижена за 2022 г. и времето след това, когато дори едно относително малко увеличение на 
лихвените проценти, съчетано с евентуално по-силен долар, може да създаде проблеми за корпоративния и държавния 
дълг, който беше висок дори преди кризата. 
Сега страните трябва да разгледат своите нива на дълг и компаниите да проучат дали е необходимо преструктуриране, 
"докато условията“ остават благоприятни", изтъкна Георгиева. 
„Следващите няколко години ще бъдат абсолютно критични. Трябва да засилим и след това да намалим това много опасно 
отклонение “, подчерта шефът на МВФ. 
По-рано този месец Георгиева посочи, че коронакризата ще повиши значително търсенето на ресурси със средно 2,5 
процента от брутния вътрешен продукт (БВП). „Отрезвяващо е да видим огромното разминаване в икономическото 
благосъстояние между развитите икономики и развиващия се свят. В изследването разглеждаме случващото се по пътя на 
страните към постигането на Целите за устойчиво развитие в контекста на кризата. Държавите изостават в изпълнението 
на своите планове. Така че ресурсът, който беше скъп поначало, предстои да стане още по-скъп“, предупреди Георгиева. 
Тя подчерта, че държавите трябва да използват COVID-19 като възможност за ускоряване на действията, които вече бяха 
привели в действие. Ключови сред тях са приоритизирането на фискалните приходи и намаляването на избягването на 
данъци, намаляване на разхищенията в разходването на публичните средства и създаването на благодатна среда за частни 
и чуждестранни инвестиции, уточни директорът на МВФ 
 
БНТ 
 
√ Ще промени ли отношенията ни със Скопие ключовата визита на Радев и Пендаровски в Рим  
Президентите на България и РС Македония почитат заедно делото на Светите братя Кирил и Методий. Радев и 
Пендаровски ще летят до Рим и Ватикана, където традиционно се състои аудиенцията при Главата на Римокатолическата 
църква за Празника на българската просвета и книжовност. 
В ситуацията на деликатна фаза, в която са отношенията Скопие - София, визитата на двамата държавни глави е от 
изключително значение. 
България продължава да настоява за спазване на Договора за добросъседство и сътрудничество от 2017 г. за зачитане на 
нейните национални интереси и сигурност, което беше потвърдено и от служебното правителство. На 24 май президентът 
Румен Радев също подчерта, че европейският път на РС Македония минава през София. 
Какви са настроенията в съседната ни държава и очаква ли се демонстрация на взаимна политическа воля за приятелство 
и добросъседство - темата коментира журналистът Владо Перев. 
Ние мислим, че това е едно добро и щастливо съвпадение - двамата президенти да пътуват заедно. Очакванията тук 
за българската страна са, че президентът Радев няма да отстъпи от позицията си. От македонската страна се 
очаква, че Пендаровски ще разбере някои нови неща, които вероятно или не е знаел, или не са му казали, или не се е 
потрудил да научи. 
Но мислим, че и двамата ще разберат по нещо ново за другата позиция, допълни Перев. 
И още - какъв е коментарът на публициста Насер Селмани за посещението на двамата президенти и сложните ни 
отношения с РС Македония, вижте повече във видеото. 
 
√ МФ: Министър Василев не е предлагал да се ограничи правото на глас на българи в чужбина  
По никакъв начин министърът на финансите Асен Василев не е предлагал да се ограничи правото на глас на българите, 
които пребивават постоянно в чужбина и не плащат своите данъци и осигуровки в България. 
Това се казва в съобщение на МФ по повод медийни запитвания относно обсъждани на заседание на Министерския съвет 
на 19 май, свързани с организацията на изборите за Народно събрание на 11 юли. 
"В рамките на заседанието на Министерския съвет е поставен проблемът за наличието на т.нар. "мъртви души" в 
избирателните списъци. В тази връзка министърът на финансите Асен Василев е поставил два въпроса за обсъждане: 
1. Как може български граждани, които не притежават валидни български документи за самоличност – лична карта, 
международен паспорт и др. да упражнят правото си на глас? И ако не може, трябва ли те да фигурират в избирателните 
списъци в България? 
2. Да се обмисли дали български граждани, които официално са декларирали, че имат постоянен адрес в чужбина, да се 
извадят от избирателните списъци по адрес на местоживеене в България, като в същото време запазят правото си да 
гласуват в чужбина или в България по досегашния ред за гласуване по настоящ адрес? 
Министър Василев поставя тези два въпроса за обсъждане, за да започне дебат по тяхното решаване в бъдеще, 
включително чрез промени в нормативната уредба и изборното законодателство, без да нарушава конституционното 
право на всеки български гражданин на глас, независимо дали постоянното му пребиваване е в страната или в чужбина. 
В рамките на своите правомощия министърът на финансите посочва, че би могло да се обмисли предоставяне на 
съответните служби на наличните в Националната агенция за приходите масиви с данни на българските граждани, които 
са декларирали, че са с трайно пребиваване в чужбина и са избрали да се осигуряват в друга държава, за да могат те да 
бъдат извадени от избирателните списъци по адрес в България. 

https://bntnews.bg/news/shte-promeni-li-otnosheniyata-ni-sas-skopie-klyuchovata-vizita-na-radev-i-pendarovski-v-rim-1157097news.html
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По никакъв начин министър Василев не е предлагал да се ограничи правото на глас на българите, които пребивават 
постоянно в чужбина и не плащат своите данъци и осигуровки в България", съобщават от Министерство на финансите.  
 
√ Променен е съставът на одитния комитет на Българската банка за развитие  
С решение на министъра на икономиката, в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен 
собственик на капитала на Българската банка за развитие (ББР) и съгласно изискванията на Закона за независимия 
финансов одит (ЗНФО), беше сменен съставът на одитния комитет на Българската банка за развитие (ББР). 
Според Устава на банката и ЗНФО одитният комитет е натоварен с отговорността да наблюдава процесите по финансово 
отчитане в банката, системите за вътрешен контрол и системите за управление на рисковете, както и да дава препоръки 
относно независимия одит на институцията. 
Всички служителите на банката са длъжни да указват пълно съдействие на комитета и да му предоставят необходимата 
информация за изпълнение на контролните му функции, а самият комитет информира за работата си Надзорния съвет на 
банката и се отчита пред министъра на икономиката за дейността си поне веднъж годишно. 
Новите членове на одитния комитет притежават богат международен опит и са утвърдени експерти в частния сектор у нас 
в сферите на задължителния контрол над кредитни институции и поддържането на прозрачна финансова отчетност, 
съгласно най-добрите европейски и национални практики и задължителни правила. 
 
√ Външният ни министър ще участва в неформалната среща "Гимних"  
Министърът на външните работи Светлан Стоев заминава за Лисабон, където на 26 и 27 май 2021 г. ще участва в 
неформална среща на министрите на външните работи на държавите членки на ЕС (формат "Гимних"). 
По традиция форумът се домакинства от ротационното председателство на Съвета на ЕС и се председателства от 
Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел. 
В трите работни сесии по време на неформалната среща "Гимних" ще бъдат обсъдени отношенията ЕС-Африка, 
неразрешените конфликти в Източното съседство и партньорството с Индийско-тихоокеанския регион. 
В рамките на форума е предвиден и работен обяд с йорданския външен министър Айман Сафади с акцент върху ситуацията 
в Близкия изток. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Стефан Янев говори с посланика на Китай за допускането на наши стоки на азиатския пазар 
Министър-председателят Стефан Янев проведе среща с посланика на Китайската народна република Дун Сяодзюн  
Министър-председателят Стефан Янев проведе среща с посланика на Китайската народна република Дун Сяодзюн. 
Двамата потвърдиха желанието за позитивен дневен ред в двустранните отношения, за засилване на икономическите и 
търговските връзки и за продължаване на диалога по темите от взаимен интерес, съобщиха от правителствения 
пресцентър. 
Обсъдени бяха възможностите и перспективите за по-ползотворно и прагматично развитие на отношенията и извеждането 
на стратегическото партньорството между двете държави на едно по-високо ниво. 
Акцент бе поставен върху разширяването на достъпа до китайския пазар за висококачествени български продукти и услуги 
и върху получаването на необходимите разрешения от китайска страна за внос в Китай на повече българска 
селскостопанска продукция. 
В хода на разговора бе изтъкнат потенциалът за привличане на повече инвестиции от Китайската народна република. 
Фокусът бе насочен и към сътрудничеството в сферите на образованието, културата и туризма. 
По време на срещата бе отбелязано доброто сътрудничество между двете държави в условията на пандемията. 
Внимание бе обърнато и на Инициативата „17+1”, която е механизъм за стимулиране на инвестиционните, търговско-
икономическите и културните контакти на всяка от участващите страни с Китай. 
 
√ ВУЗФ продава своите студенти още "на зелено" 
Доц.д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, "Бизнес старт", 25.05.2021 
На 27 май предстои церемонията по връчването на наградите на най-добрите компании в застрахователния и 
пенсионноосигурителния сектор у нас. Повече за нея разказва доц.д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по 
застраховане и финанси, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова. 
"Това, което успяхме направим с Асоциацията на българските застрахователи още преди 12 години, е създаването на 
един изключително точен критерий за оценка, чрез който могат да бъдат изчислени всички показатели на тези 
компании по официалните данни на КФН". 
"За 12-та поредна година вече нямаме никакви обструкции от гледна точка на сериозността на конкурса и неговите 
печеливши компании", изтъкна доц.д-р Григорий Вазов. 
"Налице за три групи награди за общо и животозастраховане, застрахователни брокери и пенсионно осигуряване. Още 
при създаването на тези награди, които са корпоративни по естеством успяхме да приобщим и Фондация „проф. д-р 
В. Гаврийски”, която от своя страна награждава компаниите за техния сериозен принос в тези сектори". 
От разговора стана ясно, че тържествената церемония ще се състои в аулата на ВУЗФ с оглед противопандемичната 
обстановка. 
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"Възможностите за младите, насочили се в този сектор, са изключително огромни. Тук говорим за десетки 
дружества, управляващи милиарди, в които нашите студенти са много уважавани и се ползват с огромен 
авторитет". 
По думите на ректора на ВУЗФ колкото по-голяма е една компания, каквито са тези в застрахователния и пенсионния 
бранш, толкова повече възможности предоставя за динамично кариерно развитие. 
"ВУЗФ продаваме своите студенти още на зелено. Студентите в нашия университет започват своите стажове още 2-ри и 3-
ти курс, като в допълнение много от нашите хабилитирани лица работят в тези компании като техни ръководители и още 
по време на обучението, четейки лекция, харесват своите студенти, и ги приемат в своите компании", посочи 
събеседникът. 
"Въз основа на класациите на Forbes и Капитал, по отношение на възможности за реализация и за трудово 
възнаграждение, предоставяни от българските университети, ВУЗФ вече е на трето място". 
В разговора бе споменат и националния конкурс за пълна стипендия на името на доц. д-р Григорий Вазов, като ректорът 
на ВУЗФ припомни, че той е базиран на есе до 5 страници, в което да проличи нестандартния начин на мислене. 
"Задължително условие е кандидатстващият да бъде различен в онзи добрия, иновативния и бързия начин на мислене. 
Да притежава амбицията за развитие, за създаване на нещо ново и различно". 
Повече за националния конкурс може да прочетете тук. 
Целия разговор може да видите във видеото. 
 
√ Германският Dax стартира търговията с рекорден за всички времена ръст 
Веселина Василева, пазарен редактор в Investor.bg, "В развитие", 25.05.2021 
Турският президент Реджеп Ердоган направи нова промяна в управлението на централната банка. Един от четиримата 
заместник-управители Огужан Озбас е освободен от длъжност, а на негово място е избран Семих Тумен, позовавайки се 
на указ, публикуван в държавния вестник рано тази сутрин. Това заяви Веселина Василева, пазарен редактор в Investor.bg, 
в ефира на предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.  
"В момента Тумен служи като съветник на Ердоган и е ръководител на икономическия отдел в един от университетите на 
Анкара. Той вече е заемал различни длъжности в турската централна банка между 2002 и 2018 г.", добави Веселина 
Василева. 
"През март Ердоган осъществи принудителна промяна на върха на централната банка: два дни след повишаване на 
лихвения процент с цел ограничаване на инфлацията  Наджи Агбал беше заменен от представител на управляващата 
партия - Шахап Кавджъоглу - отявлен противник на строгата парична политика. Ходът доведе до срив на турската 
лира". 
"По-късно същия месец беше заменен друг заместник-гуверньор", припомни пазарният редактор в Investor.bg, 
посочвайки, че турската лира се търгуваше почти непроменено на ниво от 8,39 лири за долар малко преди 12 часа. 
"Междувременното обществената подкрепа за партията на президента Реджеп Тайип Ердоган достигна най-
ниското ниво през миналия месец на фона на разочарованието от управлението на икономиката на турското 
правителство". 
Веселина Василева засегна и представянето на технологичните акции, които отново бяха главните герои по време на 
американска сесия. "Настроение дават и надеждите за икономическо съживяване", допълни тя. 
"Dow Jones се покачи със 186,14 пункта или 0,6%, достигайки до 34 393,98 пункта. S&P 500 прибави 1% повишение и 
достигна 4 197,05 пункта, а технологичният Nasdaq добави 1,4% към стойността си, достигайки  13 661,17 пункта". 
"Книжата на Alphabet, Facebook и Microsoft скочиха с повече от 2%", стана ясно от коментара. 
По думите на Веселина Василева по-голяма част от основните европейски борсови индекси също завършиха първата 
търговия за седмицата на зелена територия, тъй като инвеститорите продължиха да се фокусират върху проблемите с 
инфлацията и геополитиката. 
"Пазарът в Германия беше затворен, но след удължения уикенд днес водещият местен борсов индекс Dax стартира 
търговията с ръст от 0,7% до 15 557 пункта. Това е нов рекорд за всички времена. Тази сутрин излязоха данни, че 
германската икономика се е свила през първото тримесечие с повече от отчетеното в предварителните оценки". 
"Възстановяването на частния сектор в еврозоната се движи с най-бързите си темпове от повече от три години този месец", 
посочи събеседникът, тъй като силното възраждане в доминиращата индустрия на услугите в блока добави тласък към 
вече подобряващия се производствен сектор. 
Целия пазарен коментар може да видите във видеото. 
 
√ ЕС ще наложи икономически санкции на Беларус 
Те идват след принудителното кацане на самолет на Ryanair и ареста на дисидент журналист  
Подкрепени от САЩ, лидерите на Европейския съюз предприеха мерки за налагане на нови санкции срещу Беларус заради 
принудителното кацане на самолет на Ryanair и ареста на дисидент журналист. Беларуските критици на Александър 
Лукашенко, които са избягали в съседни страни, смятат, че никъде не е безопасно за тях, като авторитарният 
президент няма да се спре пред нищо, за да стигне до тях. Девет месеца след изгнанието си опозиционният лидер Святлана 
Цихановская видя как беларуският президент наруши международнато право, като принуди пътнически самолет кацне в 
Минск и да арестува Роман Пратасевич, блогър, нарочен от режима. 26-годишният журналист, също като сънародничката 
си, е потърсил убежище в Литва, пише Bloomberg. 

https://www.bloombergtv.bg/a/9-bulgaria/93299-vuzf-startira-natsionalen-konkurs-za-palna-stipendiya-na-imeto-na-dots-d-r-grigoriy-vazov
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/93669-dots-d-r-vazov-vuzf-prodava-svoite-studenti-oshte-na-zeleno
https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/93670-germanskiyat-dax-startira-targoviyata-s-rekorden-za-vsichki-vremena-rast


9 

 

"Точно преди една седмица взех същия полет от Атина," каза тя пред репортери в понеделник. „Можех да бъда на мястото 
на Роман в момента. Отсега нататък на никой, който лети над беларуското въздушно пространство, не се гарантира каквато 
и да било безопасност“. 
Бившата учителка стана известна след като оспори победата Лукашенко на последните президентски избори. Те бяха 
определени от международната общност като нагласени. Неговата брутална репресия на протестите миналата година 
предизвика международно осъждане, но също така изпробва границите на това, което външният свят може да направи, 
особено срещу руския Владимир Путин 
Заедно със съпруга си, който все още е в затвора в Беларус, опозиционният лидер Святлана Цихановская е в същия „списък 
на терористите“ от белоруската тайна служба, която все още официално се нарича KGB. Тя арестува и младия журналист 
Пратасевич. 
След преместването си във Вилнюс Святлана се опитва да остане незабелязана в столицата, където живеят 590 000 души, 
внимавайки да не разкрива местоположението на дома си в публични снимки или интервюта. Опозиционният лидер 
никога не се срещала с пресата в частната си резиденция и винаги е заобиколена от хора, отговарящи за сигурността й по 
време на пътуванията си. 
Тя има всички основания да се страхува. В смразяващ клип, пуснат във вторник от белоруските власти, е заснет 
пребледнелият Пратасевич, който говори с равен тон от помещение, което изглежда като затвор. Роман отрече 
съобщенията в социалните медии, че има здравословни проблеми и призна, че е отговорен за подклаждането на бунтове 
в страната си. 
 
√ Глобалните задължения са се увеличили с 24 трлн. долара 
Задълженията в глобален аспект са достигнали 366% от БВП през миналата година 
През пандемичната 2020 година глобалните задължения - на правителствата, бизнеса, домакинствата и финансовите 
институции, са се увеличили с рекордните 24 трлн. долара, показват данни на Moody`s Analytics, цитирани от CNBC. Така 
дълговете вече са 366% от БВП, посочват анализаторите, пише Investor.bg 
Растящите задължения в развиващите се пазари може да забави възстановяването от коронавируса, коментира 
анализаторът Стив Кокрън. През 2020 година най-голям ръст имат публичните задължения, което не е изненада на фона 
на отпусканите фискални ситумили, посочва той. 
В развиващите се икономики публичните дългове са се удвоили за последните десет години и вече представляват около 
1/3 от глобалните дългове, сочат още данните на Moody`s. Според анализаторите това ще увеличи още повече пропостта 
между развитите и развиващите се икономики. Товарът на растящите дългове е по-голям в развиващите се държави, 
обяснява Кокрън. 
В много от развиващите се държави, сред които Индия, Аржентина и Малайзия в момента има и нов пик на случаите на 
коронавируса, а в много от развитите, сред които САЩ, Австралия и Великобритания, вирусът отстъпва. Според Кокрън 
причината за това е по-бавният темп на ваксиниране в развиващите се страни. 
Повече по темата четете в Investor.bg. 
 
√ ОАЕ иска да е домакин на конференцията на ООН за климата през 2023 г. 
ОАЕ е един от най-големите износители на петрол и е домакин на централата на Международната агенция за 
възобновяема енергия  
Обединените арабски емирства заявиха желание да бъдат домакини на международната конференция COP 28 за 
изменението на климата през 2023 г., заяви външният министър шейх Абдула Бин Зайед Ал-Нахаян, съобщава БГНЕС. 
Годишната конференция на страните (COP) е органът за вземане на решения, отговорен за наблюдението и прегледа на 
прилагането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. ОАЕ е един от най-големите износители на 
петрол и е домакин на централата на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). 
„ОАЕ демонстрира доказан опит в прогресивните климатични действия и многостранното сътрудничество, което го прави 
идеален домакин за COP 28“, заяви шейх Абдула, цитиран от държавната агенция WAM. 
„ОАЕ са инвестирали около 17 милиарда долара в търговски проекти за възобновяема енергия на шест континента и са 
предоставили над 1 милиард долара безвъзмездни средства и облекчени заеми за централи за възобновяема енергия”, 
каза той пред Ройтерс. 
Британското правителство ще бъде домакин на следващата среща на върха COP 26 в Глазгоу през ноември тази година. 
 
Мениджър 
 
√ Радев очаква промени в българския план за възстановяване  
В българския план за икономическо възстановяване със средства от ЕС са необходими промени и това се препоръчва и от 
европейските институции. Това съобщи президентът Румен Радев пред български журналисти в Брюксел, където участва в 
двудневното заседание на Европейския съвет, предаде БТА. 
Искаме в плана за възстановяване и устойчивост да залегнат проекти, които по най-бърз начин да допринесат да се 
построят необходимите мощности, които да бъдат съвременни, да отговорят на изискванията, да бъдат ефективни и да 
осигуряват автономия, добави той по повод инвестициите в чиста енергия и производства. Президентът поясни, че много 
от предложенията в черновата на плана не отговарят на стремежа на нашата страна за модернизация. 
Нямаме ресурсите да го направим, отбеляза той. По неговите думи, ако нашата страна следва безропотно приетите вече 
решения, означава сама да се откаже от главните мощности за производство на енергия, основани на въглища, а това би 

https://www.investor.bg/
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било непосилно. Ще има голям ефект върху най-уязвимите социални групи. Длъжни сме да защитим, доколкото можем в 
тази ситуация, нашия интерес и да убедим нашите партньори, че за постигането на тази цел е необходима сериозна 
подкрепа, иначе проблемите ще бъдат огромни. Ще се отвори енергийна дупка, която не можем да запълним, може да 
загубим автономността на нашата енергетика, поясни държавният глава. 
Държавният глава съобщи още, че се през втората половина на юни да има придвижване по въпроса за започване на 
преговори за присъединяването на Република Северна Македония (РСМ) към ЕС.  
От известно време получавам всеки ден покани за разговори с европейски лидери, еврокомисари. Темата е много 
чувствителна, очакванията са много големи. Няма да крия - очакванията са насочени към България. Няма да казвам 
"натиск", ще използвам тази дипломатична фраза. Очаква се на Съвета през втората половина на юни да има придвижване 
по въпроса за започване на преговори за РСМ, заяви държавният глава. 
Много ясно съм изразил българското становище - първо, България е най-силен поддръжник на европейската перспектива 
на РСМ и на Албания. България е най-големият приятел на РСМ, никой повече от нас не иска те наистина да имат тази 
перспектива. Пътят за нейното постигане минава най-вече през София и това трябва да бъде ясно - политическото 
ръководство на РСМ трябва да бъде стимулирано да търси диалог с България, добави президентът. 
Подкрепата от всички европейски столици и Европейската комисия е важна, но най-важна е подкрепата на България. За да 
се случи, трябва спокойно и откровено да седнем на масата, било в София, било в Скопие, и да уточним всички проблеми 
между нас, и начина, по който да бъдат решени най-бързо и ефективно. Искаме да видим устойчив, необратим процес, а 
не само декларации, заяви държавният глава. 
Българският парламент през 2019 г. прие национална рамкова позиция, в която има определени условия. Чакаме в 
момента каква пътна карта ще предложат от РСМ, която има амбицията да бъде приложена към преговорната рамка. 
Трябва да сравним тази пътна карта с изискванията на българския парламент. Ако има различия, а няма парламент, ще 
бъде много трудно да се осъществи път напред. 
Изключително важно е час по-скоро да възстановим политическия диалог с РСМ на най-високо ниво и на работно ниво. 
Благодаря на президента Стево Пендаровски, че прие моята покана заедно да отидем до Рим и заедно да се поклоним на 
Светите братя Кирил и Методий, заедно да пътуваме и заедно да се върнем, да имаме достатъчно време да обсъдим 
всички тези въпроси. Ще покажем взаимна воля за откритост, приятелство, добросъседство и сътрудничество, заяви 
президентът Радев. 
 
√ Служебният министър на културата предупреди шефа на БНТ, че може да му поиска оставката  
"Струва ми се, че се натрупват явления, които могат да ме предизвикат да поискам оставката на Емил Кошлуков (б.р. 
генерален директор на БНТ)." Това заяви вчера служебният министър на културата проф. Велислав Минеков на първата 
си пресконференция, откакто е на поста. Министърът визира по-конкретно решението на БНТ да прекъсне редовната си 
програма в събота, 22 май, за да излъчи брифинг на ГЕРБ. Извънредни включвания на брифинга тогава направиха и двете 
най-големи частни телевизии - bTV и Нова.  
Министърът сподели опасения, че "всяка партия би се възползвала от този пример и така ще се предават брифинги от 
сутрин до вечер". 
Проф. Минеков разкри още, че е пратил декларация по този повод до Кошлуков още същия ден. По думите му 
обществените медии БНТ и БНР са част от националната сигурност и стриктно е описано кога може да бъде прекъсвано 
предаване - при земетресение, бомбардировка, война. "Този брифинг изглеждаше ли заплаха за националната 
сигурност?", попита Минеков. 
После допълни, че вече е получил множество обаждания с питания защо редовната програма на Българската национална 
телевизия е била прекъсната, за да се излъчва брифинг на политическа партия. 
"Нека проследим последните явления и представителите на кои партии попадат в телевизионните сутрешни блокове. 
Наблюдавах как през последните дни по петима души от определени партии се явяват в един от най-гледаемите часови 
пояси - обикновено след 8 часа сутринта", коментира Минеков. 
На пресконференцията днес служебният министър на културата представи някои от приоритетите, по които възнамерява 
да работи начело на институцията. 
"Ще реализирам една идея, по която работя от 11 години - в България да има специализиран полицейски отряд за охрана 
на културното наследство",  посочи той. Проф. Минеков посочи като примери за подражание в това отношение Италия и 
Франция, с чиито служби ще се обмени опит. По данни на Европол от България се изнасят много предмети на изкуството - 
част от тях не са особено ценни, но има и уникати, цитира министърът европейските наблюдения. 
Възможно е да възникнат спорове с колекционерите на културни ценности, но иманярството ще бъде преследвано 
"безмилостно", допълни той. Запитан за конфискуваната колекция на Васил Божков, Минеков беше категоричен - дори не 
знае къде е и как се съхранява, но наистина това е съкровище. "Изнасянето й (след конфискуването - б.а.) беше чудовищно 
- уникати, увити във вестници, сложени в боклукчийски чували, в кашони", възмути се той. Според него и Законът за 
нумизматиката се нуждае от сериозно редактиране, защото тази версия тласка нумизматите към сенчестия бизнес, 
принуждава ги да продават и да крият колекциите си. 
Под негово ръководство Министерството на културата ще работи по промени в Закона за културното наследство, защото 
в него има "лоши посоки и практики". "Разходете се дори из центъра на София - паметници се рушат, грабят, палят - това 
не е случайно", каза Минеков. 
Приоритет в работата му ще бъде и Законът за филмовата индустрия, но заради "сблъсъка на интереси" той не бърза да 
подпише правилника за приложението му. 
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МК ще организира още и конференция за свободата на словото, а проф. Минеков ще настоява за прозрачност по 
отношение на собствеността на медиите. 
Що се отнася до Закона за закрила и развитие на културата, по негово мнение той е само пожелателен.  Законът за 
меценатството също е "нищоправене", а намерението да се използват приходи от хазарта се е провалило, коментира 
служебният министър на културата. "Все едно да твърдите, че сте забогатял, ако преместите пет лева от левия в десния си 
джоб", даде нагледен пример той. 
Неговите експерти ще работят и по Закона за авторските права, защото в момента той позволява "големи фирми да 
богатеят, а авторите мизерстват." 
Според него е необходимо да се изработи и регистър на независимите артисти, за да може реално да им се помага. 
Културата е забравена и изоставена от бюджета, от 20 години тя се срива постепенно, смята новият министър. В момента 
тя разчита само на 0,6% от бюджета (преди е бил 1,3%). Той е изненадан, че толкова много средства се вливат в някои 
музеи и галерии, чиито праг прекрачват едва 30-ина човека годишно. Ще се прави и проверка на т. нар. Лувър ("Квадрат 
500"), където по думите на министъра има недовършена работа. 
Минеков твърди, че разруха цари в театрите, в концертните зали, в операта, че в името на т. нар. "велика театрална 
реформа" с името на печалбата там се допуска кич. 
"Дори да съм слънце, в този срок едва ли ще реализирам всичките тези идеи, но обещавам, че ще бъда ревизор на моя 
наследник и ще следя дали продължава добрите практики", обобщи Минеков. Той се ангажира и с подобряването на 
културните връзки в балканските държави, които от години "са нарушени от самозвани патриоти". 
В края на пресконференцията Минеков попита журналистите: "Да видяхте представители на БНТ? Може би са заети с друга 
пресконференция." 
 
√ Готвят забрана за вноса на отпадъци от страни извън ЕС  
Готви се заповед за забраняване на вноса на отпадъци от Турция и от страни, които не са членки на ЕС. Това съобщи пред 
БНР служебният министър на околната среда и водите Асен Личев.  
Подготвя се и заповед за забраняване на транзита на отпадъци през България, с изключение на този между Румъния и 
Гърция, както и за забрана на превозването на отпадъци през териториалното ни море, допълни той и подчерта: "Аз съм 
готов за кръгова атака".  Според него въпросът с вноса на различните видове отпадъци ще бъде решен в рамките на 
служебния кабинет. 
Министър Личев е възложил още "по най-бърз начин да се издадат заповеди за защитени територии. Така ще се 
констатират нарушения на екологичното законодателство при издаването на мафиотските разрешителни за строителство". 
Служебният екоминистър коментира и какво е заварил, поемайки поста. "Заварих банкрутирало министерство и 
дълговременно неизпълнение на основните задължения. Отвън като гражданин ми миришеше на корупция и влязох 
вътре, за да търся доказателства. Извиках началника на инспектората и ѝ поисках оценка на корупционния риск на 
отделните звена. Тя ми каза, че го има като служебно задължение, но я няма методиката за тази оценка... Разбрах, че 
темата за борба с корупцията дори по средните етажи на министерството не е стояла като сериозна. Напротив, там не е 
трябвало да има такава борба", заяви той.  
 
√ Спецсъдът не е издавал разрешения за подслушване на политици  
Специализираният наказателен съд не е издавал разрешения за подслушване на политици. Това се казва в позиция на 
ведомството по отношение на разразилия се през последните дни скандал на база твърдения за подслушване на 
опозиционни политици по време на предишната кампания за парламентарните избори на на 4-ти април. 
Миналата седмица генерал Атанас Атанасов от „Демократична България“ сигнализира, че 32 политически фигури, сред 
които и водачи на листи от отминалите парламентарни избори, са били подслушвани и следени от три звена на служби у 
нас. След това служебният министър на вътрешните работи Бойко Рашков пък заяви, че премиерът ген. Стефан Янев е бил 
сред подслушваните. 
„По повод на отправени внушения в публичното пространство от представители на обединение „Демократична България“ 
за това, че Специализираният наказателен съд (СНС) е издавал разрешения за прилагане на специални разузнавателни 
средства (СРС) спрямо политически ангажирани фигури, е извършена проверка в съдебните регистри.“, съобщават от 
ведомството. 
„От нея е установено, че от СНС не е издавано разрешение за прилагане на СРС спрямо настоящия министър-председател 
на Република България, нито спрямо лица от политически формации, споменати в медиите.“, допълват от СНС. 
В позицията на Специализирания наказателен съд се посочва, че неговата дейност по прилагане на специалните 
разузнавателни средства се проверява ежегодно от Националното бюро за контрол и че до момента в докладите не са 
констатирани никакви нарушения в тази дейност. 
„Неколкократно е посочвано, че „съдебният контрол върху исканията за прилагане и използване на СРС е значително 
завишен“. И през настоящата година СНС ще изпълни законовите си задължения да представи пълната информация за 
осъществените правомощия по НПК и ЗСРС на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства“, 
посочват още от специализирания съд. 
 
√ Над две трети от правителствата не управляват добре антикризисните финансови пакети  
Повече от две трети от правителствата не  управляват своите антикризисни бюджетни пакети според международните 
стандарти за отчетност на публичните финанси. Това показват резултатите от международно сравнително изследване 
„Бюджетни разходи за борба с КОВИД: пропуски в отчетността“, съобщава Институтът за пазарна икономика (ИПИ). 
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Пандемията от коронавирус предизвика спешна промяна в бюджетните приоритети и увеличаване на публичните разходи 
в повечето държави по света, припомнят от ИПИ. Обявените до края на 2020 г. антикризисни пакети на глобално ниво 
надхвърлят 14 трилиона щатски долара. Независимо от нуждата от гъвкавост и скорост в действията, правителствата трябва 
да харчат прозрачно, отговорно и с отчитане на интересите на засегнатите страни. 
Публикуваната от  International Budget Partnership глобална карта на отчетността (Global Scorecard of 
Accountability: https://internationalbudget.org/covid/) показа, че: 
• Повече от две трети от правителствата не  управляват своите антикризисни бюджетни пакети според международните 
стандарти за отчетност на публичните финанси; 
• Почти две трети не са прилагали открити и прозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки; 
• Почти половината от правителствата са въвели фискални мерки за подкрепа без законодателните органи да участват в 
дискусия и одобрение на разходите; 
• Само около една четвърт от националните одитни институции са публикували ускорени одиторски доклади до края на 
2020 г. 
От Института за пазарна икономика обясняват, че глобалната карта на отчетността е съставена на базата на извънредно 
изследване, което се провежда заедно с редовното изследване „Отворен бюджет 2021“. Покрити са всички 120 страни, 
участващи в индекса. В тези страни са оценени над 400 пакета от антикризисни бюджетни мерки, стартирани между март 
и септември 2020 г. Бързата оценка включва 26 индикатора, покриващи четири области – данни и прозрачност, гражданско 
участие, надзор и отчетност. 
Прилагайки критерии, съобразени с най-добрата практика за прозрачност, участие и надзор върху разходването на 
публични средства, оценката показва, че в нито една от анализираните страни не е постигната „значителна“ степен на 
отчетност, а едва в 4 тя може да се определи като „достатъчна“. България, заедно с още 28 страни, от които 9 в Европа, 
попада в третата група – на страните, осигуряващи „частична“ отчетност, отбелязват от ИПИ. 
България се представя добре по отношение на предоставянето на информация за насочването на антикризисните мерки, 
техния размер и потенциални бенефициенти на етапа на планирането и одобряването им. Добра практика е и въведеното 
изискване за месечна отчетност на разходите, пряко свързани с борбата с КОВИД, както и редовното публикуване на данни 
за изпълнение на основните мерки. В същото време, осигуряването на средства за различни мерки с решение на 
изпълнителната власт без одобрение на народното събрание, както и липсата на установен инструмент за включване на 
парламента в надзора по изпълнение на мерките ограничава отчетността. Не е предвиден и процес на гражданско участие 
в процеса на промяна в бюджетните приоритети в кризата – слабост, отчитана и в редовните индекси „Отворен бюджет“. 
Подобрение в прозрачността може да се постигне и с прилагане на друга добра практика от международния опит – 
централизирано публикуване на отчетна информация за изпълнение на разходите на единен портал, която към момента 
се предоставя на собствените интернет страници на всяко отделно министерство или ведомство, посочват от Института за 
пазарна икономика. 
 
√ ЕС има достатъчно ваксини за имунизиране на 70% от пълнолетните европейци до август  
До юни ЕС ще е получил 400 милиона дози ваксина против ковид и това количество е достатъчно за постигането до края 
на юли на целта 70 на сто от пълнолетните европейци да бъдат имунизирани. Това съобщи председателката на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на заседанието на Европейския съвет, предаде БТА. 
Тя добави, че ЕС отчита голям напредък в овладяването на пандемията, включително с намаляването на броя на приетите 
в болница. По нейните думи системата за проверка на европейските удостоверения за изследваните, преболедувалите и 
ваксинираните ще бъде технически готова от 1 юни. 
От средата на юни държавите от ЕС ще могат да се включат, но дотогава е необходимо да завършат националните 
информационни системи, остава още доста работа, отбеляза Фон дер Лайен. Тя съобщи, че очаква до края на май 
Европейската агенция по лекарствата да одобри искането на Pfizer ваксината да се прилага при младежи от 12 до 15 
години. Председателката на ЕК уточни, че само този производител досега е внесъл подобна заявка, а скоро се очаква тази 
стъпка да направи и Moderna. 
По нейните думи са започнали изпитания за прилагането на ваксина против новото заболяване и при деца на възраст 
между 6 и 11 години. Тя посочи, че учените ще определят кой има нужда от ваксина или от подсилваща доза. 
Фон дер Лайен добави, че по целите на ЕС за опазване на околната среда вече нито една държава не възразява. По нейните 
думи сега се търсят най-правилните решения за постигането на набелязаните цели. Председателката на ЕК посочи, че 
бюджетът на ЕС разполага със средства, за да помогне на страните, за които преходът към природосъобразна икономика 
ще бъде най-труден. 
Огромен успех е, че нито една държава не поставя целите под въпрос, обсъждаме само как с най-малко средства, най-
честно и иновативно да постигнем целта, поясни тя. Тежестта трябва да се понесе от по-богатите държави и от големите 
производители. Промените трябва да бъдат обществено справедливи, заяви председателката на ЕК. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел посочи, че в следващите седмици ЕК ще предложи законопроект, който 
ще отчита различните отправни точки и въздействието от промените в различните страни. Той съобщи, че на следващото 
заседание през юни държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС отново ще обсъдят отношенията с 
Русия и Турция. 
 
 
 
 

https://internationalbudget.org/covid/
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√ САЩ може да налеят 52 млрд. долара в производството на чипове  
Предложението за правителственото финансиране на производството на чипове в размер на 52 млрд. долара може да 
доведе до създаването на седем до десет нови фабрики в САЩ. Това заяви американският търговски министър Джина 
Раймондо, цитирана от Ройтерс. 
Коментарът и дойде по време на събитие пред фабрика на Micron Technology Inc, като по думите й правителственото 
финансиране може да генерира над 150 млрд. долара инвестиции в производството и разработката на полупроводници, 
като в това число влизат щатска и федерална подкрепа, както и такава от частния сектор. 
„Нуждаем се от федерални средства, за да отключим частния капитал“, каза Раймондо. „Докато приключим работата, 
може да имаме седем, осем, девет или десет нови фабрики в Америка“, добави тя. 
Тя посочи, че очаква отделните щати да се борят за привличане на федерално финансиране за производството на чипове 
и подчерта, че министерството на търговията ще предостави прозрачен процес на отпускане на средствата. 
Усилията за увеличаване на производството на чипове идват на фона на световен недостиг, породен от редица фактори, 
включително по-високото търсене на потребителска електроника заради през пандемията. Този недостиг засегна редица 
индустрии, включително и автомобиланта, която изправена пред тежки решения. Автомобилни компании като General 
Motors Co. Ford Motor и Toyota Motor Corp. вече свиха своето производство заради недостига. 
 
√ Белият дом обяви мястото и датата на срещата Байдън – Путин  
Първата среща лице в лице между президентът на САЩ Джо Байдън и руския му колега Владимир Путин ще се състои през 
следващия месец в Швейцария, съобщи Белия дом, цитиран от Си Ен Ен. 
 „Президентът Байдън ще се срещне с президента Путин в Женева, Швейцария, на 16 юни 2021 г. Двамата лидери ще 
дискутират широк кръг от належащи въпроси. Ние се стремим да възстановим предсказуемостта и стабилността на 
отношенията между САЩ и Русия", заяви говорителката на Белия дом Джен Саки. 
Белият дом е изпратил съветника по националната сигурност в новата американска администрация Джейк Съливан в 
швейцарския град тази седмица, за да се срещне с руския си колега, казват американски представители. Те допълват, че 
детайлите за предстоящата среща на двамата президенти се уточняват. 
Дългоочакваната среща на високо ниво идва близо три години след тази на Путин с тогавашния президент на САЩ Доналд 
Тръмп в финландската столица Хелзинки. 
Макар че това ще бъде първата среща на Байдън с Путин от стъпването му в длъжност като американски президент, 
двамата вече са се срещали на живо през 2011 г., когато Байдън беше вицепрезидент на Барак Обама. Именно по време 
на тази среща Байдън е казал на руския държавен глава, че „няма душа“. „Той ме погледна и ми отвърна: Ние се 
разбираме.“, сподели американският президент по време на интервю за телевизия Ей Би Си от месец март. 
В същото интервю Байдън нарече Путин убиец и каза, че руският лидер ще си плати за намесата на Москва в американските 
избори. В отговор Путин му пожела здраве. „Бих му казал „бъдете здрав“. Пожелавам му здраве. Казвам това без ирония 
и не се шегувам. Ние винаги виждаме в другия човек собствените си качества и си мислим, че той е като нас“, заяви Путин. 
Срещата е била предложена от Байдън по време на разговор между двамата миналия месец, като оттогава двете страни 
работят за нейното осъществяване. 
 
√ Всичко е в културата: Защо едни страни са богати, а други - бедни  
След няколко авторски труда, посветени на сравнителен исторически анализ на икономическото развитие на различни 
страни икономистите Дарън Ацемоглу и Джеймс Робинсън, публикуваха анонс на статия, в която напълно неочаквано 
предлагат напълно нов подход за отговор на въпроса: защо едни страни са богати, а други бедни? Според тях този отговор 
е в пресечната точка на институционалната теория, антропологията и социологията. Авторите настояват, че 
икономическото развитие се определя в дългосрочен план от специфични комбинации между „гъвкави“ и „твърди“ 
културни норми и ценности, които могат да бъдат „независими една от друга“ и „взаимносвързани“. До голяма степен 
теорията им отхвърля общоприетите фактори за развитие като институциите и икономиката: според тях важни са 
характеристиките на културите. 
Текстът на Дарън Ацемоглу от MIT и Джеймс Робинсън от Чикагския университет, „Култура, институции и социално 
равновесие: рамкови концепции“, вероятно ще се превърне в един от най-обсъжданите теории на икономистите, известни 
като автори на книгите „Защо някои държави са богати, а други бедни? " (2012 г., ) и „Тесен коридор“ (2019 г.), както и на 
поредица от съвместни статии, в които те се опитват да обосноват теоретично връзката между дългосрочното (по правило 
десетилетия и векове) икономическо развитие на общности, асоциирани със съвременните „държави“ и състоянието на 
политическите и икономическите институции в тях. В първата книга основната идея на Ацемоглу и Робинсън беше 
развитието на концепцията за "екстративни" и "инклузивни" институции, главно политически. Във втората книга, по-
популярна от монографичната, тази идея се доуточняваше: в много отношения дългосрочната траектория на икономическо 
развитие според Робинсън и Ацемоглу се определя от „тесния коридор“ между „властта на обществото“ и „ властта на 
държавата ” според разбирането на Томас Хобс, което се създава от непрекъснатата борба между„ елитите" 
(представляващи държавния апарат) и „обществото “, претендиращо срещу "сковаващите “възможности на държавата. 
Втората книга, поради по-голямата си интердисциплинарност и не винаги успешни "екскурзии" в политическата 
философия, е критикувана по-често. 
Напълно е възможно новата теория на двамата икономисти да е подготовка за нова книга. Прави впечатление обаче, че с 
тази публикация авторите, развиващи външно някои от идеите на „Тесния коридор“, почти напълно се връщат там, 
откъдето са започнали: идеята на книгата "Защо някои страни са богати, а други бедни?" практически директно 
прокламира, че не става въпрос за особеностите на културите, които сами по себе си не са определящи фактори за 
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дългосрочно икономическо развитие. Тази гледна точка във вулгаризирана форма с позоваване на „протестантската етика“ 
на социолога Макс Вебер до 70-те години беше почти универсална, макар и политически некоректна и беше опровергана 
до голяма степен от трудовете на Ацемоглу и Робинсън. В същия текст авторите предлагат, позовавайки се на 
социологическата трактовка на Талкот Парсънс и антропологичните трудове на Клифорд Герц и Пол Ди Маджо, да 
анализират връзката между институционалното развитие на обществата, културните характеристики и "социалното 
равновесие" (последното - с неявно позоваване на успешно неизлизане от „тесния коридор“, представен в момента в 
демократичиния свят под една или друга форма), предполага също така, че дългосрочните конфигурации, възникващи в 
обществата от тези връзки, могат да бъдат свързани с резултатите от дългосрочното икономическо развитие. Aцемоглу и 
Робинсън дефинират "култура" според разбирането на Герц като исторически предадени модели на вярвания, нагласи, 
ритуали, задължения, координирани от очакванията, но с фокус върху икономическите и политическите характеристики 
на съответните общества и тяхната „култура“. Авторите отделно анализират брой африкански култури, Китай, Англия, 
абстрактно-ислямска култура, "индийската кастова система" и културата на северноамериканските индианци-крауни. 
Те разделят вътрешната структура на културите на противоположности между флуидна и твърда част, свързвайки 
богатството на адаптивните възможности на културите с преобладаването на абстрактни и специфични норми, които могат 
да бъдат „независими една от друга“ или „свързани“. Конструкцията на Робинсън и Ацемоглу изглежда толкова логична, 
че в приложението към статията те дори предлагат да математизират анализа на „културните множества“ с инструментите 
на теорията на графовете. За отбелязване е, че преминаването към антропологията с нейния специфичен логически апарат, 
който е много различен от институционалната теория, е малко вероятно анализът да им отдаде много лесно. Така стъпката 
на Ацемоглу и Робинсън обратно към идеята „всичко е свързано с култура "ги прави лесна мишена за агресивна лява 
постколониална политическа критика. 
 
√ Цените на петрола не намират единна посока  
Цените на петрола на намират единна посока в ранната търговия в сряда, тъй като притесненията около потенциалното 
завръщане на иранския петрол на международните пазари засенчиха очакванията за подобряване на търсенето в САЩ, 
подкрепени от спад на запазите, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време цената на сорта брент се повиши с 0,07 долара, или 0,10%, до 68,72 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,04 долара, или 0,06%, до 66,03 долара за барел. 
И двата бенчмарка поскъпнаха във вторник, достигайки най-високите си стойности от седмица на фона на надеждите, че 
настъпващият летен сезон в северното полукълбо ще доведе със себе си разхлабване или премахване на ограничителните 
мерки срещу разпространението на коронавируса. 
На пазара се отразиха и данните на американския петролен институт, според които запасите от суров петрол на САЩ са 
намалели с 439 хил. барела в седмицата до 21 май. Запасите от бензин са се понижили с 2 млн. барела, а тези на дестилати, 
които включват дизел и горивото за отопление, са намалели с 5,1 ммлн. Барела. 
„Данните на АПИ са добри, но инвеститорите обърнаха повече внимание на преговорите с Иран, тъй като възможността за 
завръщане на иранския петрол на международните пазари има по-голямо значение“, коментира Казухико Сайто от 
Fujitomi Co. 
Говорителят на иранското правителство Али Рабей заяви във вторник, че е оптимист по отношение на преговорите и че 
Техеран скоро ще постигне споразумение със световните сили за съживяване на ядрената сделка от 2015 г. Преговорите, 
които се водят в австрийската столица Виена, апочнаха през април, като те бяха подновени тази седмица, след като Техеран 
и международната агенция за атомна енергия (МААЕ) удължиха с един месец споразумението за наблюдение на някои 
дейности в дейности в иранските ядрени обекти. 
„Без яснота по бъдещето на ядрената сделка, за инвеститорите е трудно да решат дали цените ще вървят нагоре или 
надолу“, коментира Хироюки Кикукава от Nissan Securities. 
Анализаторите казват, че Иран може да осигури допълнителни 1 или 2 млн. барела петрол на ден, ако санкциите срещу 
страната бъдат премахнати. 
 
√ Оптимизъм на европейските борси след мащабна сделка в имотния сектор на Германия  
Европейските акции достигнаха нови рекордни върхове във вторник, след като ралито в технологичния сектор и сливането 
на двaтa нaй-гoлeми нaeмoдaтeля в Гepмaния внесоха оптимизъм на пазара, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,76 пункта, или 0,4%, до 446,83 пункта, задминавайки предишния си 
рекорд от 446,19 пункта, достигнат в началото на месеца. За годината STOXX 600 е напреднал с 12%, постигайки темпо, 
сходно на това на американския широкообхватен измерител Standard & Poor’s 500, след като позитивните нагласи около 
отварянето на икономиката подкрепиха финансовия и енергийния сектор. 
Немският показател DAX се повиши със 119,84 пункта, или 0,78%, до рекордните 15 557,35 пункта, след като най-големия 
собственик на жилищни имоти в Германия Vonovia SE се съгласи да придобие конкурента си Deutsche Wohnen в сделка за 
около 18 млрд. евро. След обявяването на новината акциите на Deutsche Wohnen поскъпнаха с 15,27%, а тези на Vonovia 
поевтиняха с 4,68%. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа спад от 4,8 пункта, или 0,07%, до 7 046,79 пункта. Френският 
измерител CAC 40 напредна с 5,7 пункта, или 0,09%, до 6 414,19 пункта. 
Технологичният сектор бе сред големите печеливши в ранната търговия, като индексът SX8P напредна с 1,77% на фона на 
силното представяне на американските технологични акции във вчерашната търговия. 
Намаляването на опасенията около инфлацията през последните дни до спад на доходността по облигациите в еврозоната. 
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„През последните три дни доходността по държавните ценни книжа се понижи, което позволи на фондовите пазари да си 
поемат въздух“, коментира Роланд Кайолан от Societe Generale. 
„Все още сме във фаза, в която икономиките в Европа постепенно се отварят, като през идните месеци очакване по-добри 
данни по водещите показатели“, добави той,. 
Инвеститорите пренебрегнаха информацията, че свиването на германската икономика през първото тримесечие е било 
по-силно от прогнозираното в първоначалните оценки. 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%. 
Оптимизъм в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в понеделник, след като технологичния 
сектор и акциите, зависими от възстановяването на икономиката, поведоха печалбите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна със 186,14 пункта, или 0,54%, до 34 393,98 пункта Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 се повиши с 41,19 пункта, или 0,99%, до 4 197,05 пункта, подкрепен от технологичния и 
телекомуникационния сектор. ИНдексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 190,18 пункта, или 
1,41%, до 13 661,17 пункта., след като акциите на Alphabet, Facebook и Microsoft поскъпнаха съответно с 2,92%, 2,66% и 
2,29%. 
Технологичните компании се отърсиха от поредния труден период за биткойна през уикенда, след като криптовалутата 
започна да се възстановява в понеделник. В неделя биткойнът се срина под 32 хил. долара, но в понеделник успя да се 
възстанови с около 20%, достигайки 39 хил. долара. Цената на книжата на Coinbase се повиши с 0,42%, след като Goldman 
даде рейтинг „купувай“, на платформата за търговия на криптовалути. Акциите на Tesla, която е голям притежател на 
биткойн”, поскъпнаха с 4,40%. 
Печалби регистрираха и компаниите, които са зависими от икономическото възстановяване. Акциите на авиопревозвачите 
American Airlines и United Airlines поскъпнаха с 1,85% и 1,52%, докато цените на книжата на операторите на круизни кораби 
Carnival и  Norwegian Cruise Line скочиха с 2,69% и 4,7%. 
Основните американски индекси завършиха миналата седмица на червено. За седмицата Dow се раздели с 0,5% 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 0,31% за седмицата. 
Миналата седмица бе публикуван и протокола от априлското заседание на Федералния резерв, от който стана ясно, че 
централната банка може да обмисли затягане на паричната политика на фона на сигналите за бързо икономическо 
възстановяване. 
Насочвайки се към последната пълна търговска седмица на месеца, Dow е на път да отчете печалба за май. S&P 500 е 
напреднал с 0,4% от началото на месеца. Nasdaq, който е се е разделил с 2% от стойността си този месец, е на път да 
прекрати най-дългата си месечна печеливша серия от януари 2018 г. насам, записвайки първи месец на червено от седем 
поредни. 
Печалби в Азия 
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения във вторник, следвайки силното 
представяне на американските технологични акции, предаде Си Ен Би Си. 
Най-силно представяне регистрираха индексите в континентален Китай, като бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 
84,06 пункта, или 2,4%, до 3 581,34 пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Compositе напредна с 44,68 пункта, или 
1,91%, до 2 381,93 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng отчете ръст от 498,6 пункта, или 1,75%, до 28 910,96 пункта. 
Акциите на производителя на смартфони Xiaomi поскъпнаха с 4,13%, след като операторът на борсови индекси FTSE Russell 
обяви нейното завръщане. По-рано през май САЩ премахнаха Xiaomi от черен списък, който забраняваше на 
американците да инвестират във фирмата. Същевременно с това акциите на технологичните гиганти Tencent и Alibaba 
поскъпнаха с 4,18% и 0,49%. 
Загуби регистрира Kuaishou Technology, чиито акции в Хонконг поевтиняха с 11,46%, въпреки че компанията отчете 36,6% 
скок на приходите за първото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на предходната. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 189,37 пункта, или 0,67%, до 28 553,98 пункта, 
като акциите на японския технологичен конгломерат SoftBank поскъпнаха с 0,54%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа ръст от 27,02 пункта, или 0,86%, до 3 171,32 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 69,3 пункта, или 0,98%, до 7 115,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,58 пункта, или 0,11%, до 533,50 пункта. BGBX40 се повиши с 0,25 пункта, или 0,21%, до 119,66 пункта. 
BGTR30 изтри 0,29 пункта от стойността си, или 0,05%„ достигайки ниво от 572,92 пункта. BGREIT напредна с 0,08 пункта, 
или 0,05%, до 151,68  пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2252 долара  
Курсът на еврото днес леко се повиши и остана над прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2252 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2264 долара. 
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Cross.bg 
 
√ Димитър Узунов, ВСС: Ако е имало използване спрямо когото и да било на СРС, е било на законово основание  
Ако е имало използване спрямо когото и да било на СРС, е било на законово основание и по съответния ред. Вероятно 
политици са попаднали там случайно. Това коментира в студиото на „Тази сутрин" Димитър Узунов - бивш представляващ 
ВСС, по повод изнесените данни, че са подслушвани опозиционни политици, както и служебния премиер Стефан Янев. Той 
добави и че вярва на спецсъда, че „не е издавано разрешение за използване на специални разузнавателни средства 
спрямо служебния премиер и лица от политически формации, споменати в медиите". 
Узунов отбеляза и че издаване на разрешение за използване на СРС се прилага при тежки присъди, които предвиждат от 
5 години лишаване от свобода. Изисква се и мотивирано искане, както и приложени доказателства, добави експертът. 
Той даде пример с подслушвано криминално проявено лице, което може да си говори с някой, който след време става 
народен представител - „Кой е подслушван тогава", запита Узунов и определи твърденията за използване на СРС-та спрямо 
политици като предизборно говорене. Димитър Узунов обясни, че всеки съдия може да даде подобно разрешение. 
По думите му не може да се заличат следите на използвано СРС, а и не всяко такова е доказателство, ако не е минало по 
законовия ред. 
Узунов коментира и темата за искане на затваряне на спецсъдилищата, като каза, че исканият анализ не може да се 
направи за 2 месеца: 
„48 000 дела за 10 години, дори и 6 месеца е малък срок за подобен анализ. През тези 10 години и дела има 2705 
подсъдими, 2300 са с осъдителни присъди, 405 - с оправдателна", каза бившият представляващ ВСС. Той добави, че има 
осъдени знакови фигури - Румен Овчаров, на първа инстанция, кметицата на „Младост", шеф на сектор в криминална 
полиция и др. 
 
√ Пътуваме с цифров Covid сертификат от 1 юли  
Европейските лидери подкрепиха създаването на цифровия сертификат и призоваха за бързото му въвеждане на 
приключилата снощи среща на върха в Брюксел. Лидерите обсъдиха и климатичните промени и законодателните мерки, 
които трябва да бъдат приети. 
На двудневната си среща в Брюксел 27-те държавни глави и правителствени ръководители заявиха, че 
продължават усилията "за повишаване на капацитета на производството на ваксини в света, за да бъдат удовлетворени 
глобалните нужди". Те призоваха да се полагат усилия за гарантирането на "глобален равнопоставен достъп до ваксини" 
и потвърдиха подкрепата си за програмата КОВАКС, която осигурява ваксини за страни с ниски и средни доходи, предаде 
Асошиейтед прес.. 
Европейският съвет констатира, че след лошия старт ваксинацията в блока на 27-те най-накрая е набрала темпо, което се 
конкурира с това в САЩ, Великобритания и Израел. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изложи 
пред форума данни, че около 46 на сто от 450-милионното население на блока ще са получили поне първа доза. 
Пътуваме в ЕС с цифров Covid сертификат от 1 юли 
Лидерите на страните от ЕС приветстваха постигнатия миналата седмица компромис с Европейския парламент за 
стартирането на система за сертификати за Ковид-19 преди разгара на летния сезон на отпуските. Системата цели да оживи 
туристическия бранш след ограниченията заради коронавирусната пандемия. 
Цифровият сертификат за пътуване в Европейския съюз има за цел да улесни пътуването на всички граждани на общността, 
докато трае пандемията. Той ще бъде валиден в Евросъюза от 1 юли и ще се издава безплатно. Но въпросителните как ще 
пътуваме без проблеми това лято остават. Това дългоочаквано "да" на евролидерите всъщност е предпоследната стъпка, 
преди общият европейски документ за пътуване да влезе в сила. Битката между институциите беше сериозна, но 
държавите-членки наложиха натиск, а Европарламентът трябваше да отстъпи. Официалното име на документа, от който 
ще зависят летните ни ваканции, ще е "Европейски цифров COVID сертификат", но още не знаем всичко за употребата му. 
"Страните сега имат спешна задача да внимават дали националните им системи разполагат с всички данни за техните 
граждани, за да може сертификатите да вършат работата си. Ще е трудно, много работа има, но ще успеем", заяви Урсула 
фон дер Лайен, председател на ЕК. 
Който е готов, може да използва документа още от 1 юни. Официално обаче той ще влезе в сила на 1 юли. 
"Радваме се, че ще може да се преразгледа препоръката за ограничаване на пътуванията вътре на територията на ЕС. Това 
трябва да стане факт в средата на юни", съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. 
"Въвеждането на този сертификат обаче не трябва да създава нови бариери, нови задължения и не трябва по никакъв 
начин да създава дискриминация за европейските граждани", заяви президентът Румен Радев. 
Сертификатът не е задължителен, той е улесняващ документ, доказващ ваксинация, отрицателен PCR тест или имунитет 
сред боледуване. 
Държавите-членки остават свободни да решат какъв ще е периодът на валидност след ваксиниране и дали ще приемат 
ваксинирани лица само с първа доза. Неимунизираните обаче ще трябва да следят изискванията на всяка държава за вида 
и валидността на тестовете, които признава. И след тази предпоследна стъпка, остава и последната - финалният вот в 
Европарламента, за да се сдобием със сертификат. Той е предвиден между 7 и 10 юни. 
Осигурени са ваксини за 70% имунизиране на пълнолетните граждани в ЕС до август 
До юни ЕС ще е получил 400 милиона дози ваксина против ковид и това количество е достатъчно за постигането до края 
на юли на целта 70 на сто от пълнолетните европейци да бъдат имунизирани, съобщи още Лайен след края на заседанието 
на Европейския съвет. 
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Тя добави, че ЕС отчита голям напредък в овладяването на пандемията, включително с намаляването на броя на приетите 
в болница. По нейните думи системата за проверка на европейските удостоверения за изследваните, преболедувалите и 
ваксинираните ще бъде технически готова от 1 юни. 
От средата на юни държавите от ЕС ще могат да се включат, но дотогава е необходимо да завършат националните 
информационни системи, остава още доста работа, отбеляза Фон дер Лайен. 
Тя съобщи, че очаква до края на май Европейската агенция по лекарствата да одобри искането на "Пфайзер" ваксината да 
се прилага при младежи от 12 до 15 години. Председателката на ЕК уточни, че само този производител досега е внесъл  
подобна заявка, а скоро се очаква тази стъпка да направи и "Модерна". 
По нейните думи са започнали изпитания за прилагането на ваксина против новото заболяване и при деца на възраст 
между 6 и 11 години. Тя посочи, че учените ще определят кой има нужда от ваксина или от подсилваща доза. 
Фон дер Лайен добави, че по целите на ЕС за опазване на околната среда вече нито една държава не възразява. По нейните 
думи сега се търсят най-правилните решения за постигането на набелязаните цели. Председателката на ЕК посочи, че 
бюджетът на ЕС разполага със средства, за да помогне на страните, за които преходът към природосъобразна икономика 
ще бъде най-труден. 
Огромен успех е, че нито една държава не поставя целите под въпрос, обсъждаме само как с най-малко средства, най-
честно и иновативно да постигнем целта, поясни тя. Тежестта трябва да се понесе от по-богатите държави и от големите 
производители. Промените трябва да бъдат обществено справедливи, заяви председателката на ЕК. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел посочи, че в следващите седмици ЕК ще предложи законопроект, който 
ще отчита различните отправни точки и въздействието от промените в различните страни. Той съобщи, че на следващото 
заседание през юни държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС отново ще обсъдят отношенията с 
Русия и Турция. 
 
√ НАСА ще следи последствията от климатичните промени  
Американското космическо ведомство разработва нова обсерватория на системите на Земята за прогнозиране и 
проследяване на промените в климата и на стихийните бедствия, съобщи пресслужбата на НАСА. 
"Разработваме редица програми за получаване на ключова информация в рамките на усилията ни, свързани с промените 
в климата, за намаляване на последствията от стихийните бедствия , за борбата с горските пожари", се казва в комюникето 
на НАСА. 
В рамките на проследяването на системите на Земята всеки спътник ще бъде уникален, за да допълва другите при 
създаването на триизмерно изображение на планетата - от недрата до атмосферата й. 
По думите на ръководителя на НАСА Бил Нелсън ураганите са станали по-разрушителни заради процеса на глобалното 
затопляне. 
"За последните три десетилетия, повечето неща, които узнахме за климатичните промени, бяха свързани с изследванията 
на НАСА. Новата обсерватория ще разшири тези проучвания и ще предостави на света безпрецедентна картина на 
климатичните системи на Земята. Ще получим данни от ново поколение за намаляване последствията от промените в 
климата. Новата система ще защити нашите общества от стихийните бедствия", изтъкна Бил Нелсън. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Българската позиция по случая "Беларус". Разговор със Стефан Тафров; 
- Как ще гласуваме, ако сме на море, в командировка или живеем в чужбина? Гост Даниел Стефанов; 
- По пътя към Европейския съюз. Къде се намира Северна Македония?; 
- Цял автобус под карантина. Защо не признават тестовете на български туристи?; 
- На опашка за новата библиотека в Бургас; 
- Пандемията през призмата на изкуството; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След пет обаждания до спешна помощ - какво показва проверката за смъртта на 43 -годишен мъж; 
- COVID-19 и лятото. Ще има ли нова вълна от заболели от индийския щам? Прогнозата на математика проф. 

Николай Витанов; 
- Младежи нападнаха с метален прът служители на почистваща фирма; 
- Да ходиш на работа със собствен "Икарус"? На живо Румен Бахов; 
- Рафи - най-добрият сред звездите в "Като две капки вода". 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Подготвят шест нови летища в България, ще са за бизнес полети; 
в. Монитор - стр. 1,2,3 - 79 000 с глоба за изтекли лични документи; 
в. Телеграф - стр. 1,4,5 - 30 менте профила на видни политици в нета; 
в. Труд - стр. 1,3 - Мутрите се разпадат, червените пропадат; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 4 - Под предлог да не се дублират водачи и шефове Нинова прочисти бюрото; 
в. 24 часа - стр. 7 - Фандъкова иска компенсации за повече семейства заради неприети в градина деца; 
в. 24 часа - стр. 10 - ЕС ни даде €511 млн. за запазване на работни места в пандемията; 
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в. Монитор - стр. 4 - Секциите в чужбина - със 100 повече от предишния вот; 
в. Монитор - стр. 8 - Банки отказват да откриват нови депозити; 
в. Телеграф - стр. 2 - Президентът от Брюксел: Ковид-сертификатът да не създава бариери; 
в. Телеграф - стр. 6 - 15 000 се ваксинираха през почивните дни; 
в. Труд - стр. 4 - 6,7 млн. лева ще струва вотът в чужбина; 
в. Труд - стр. 7 - Спецсъдът не е разрешил СРС-та за политици; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 1,14,15 - Аркади Шарков, икономист от Експертния клуб за икономика и политика: Пандемията ще вдигне 
цената на лекарствата, суровините за тях поскъпнаха с до 200%; 
в. Монитор - стр. 11 - Проф. Николай Витанов: Наесен може да ни удари нова вълна с по 3000 новозаразени; 
в. Телеграф - стр. 13 - Инж. Васил Василев, председател на Съюз на ловците и риболовците в България: Скъпи патрони, 
ако забранят оловото; 
в. Труд - стр. 1, 14, 15 - Стоил Алипиев, председател на Национална асоциация за защита на потребителите, пред "Труд": 
В България няма защита на потребителите и контрол на търговците; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 13, 14 - Има държави, в които не гласуваш след период навън. Но у нас цари обратният тренд; 
в. 24 часа - стр. 16 - Минималната заплата - препъникамъкът на социална Европа; 
в. Монитор - стр. 10 - С битурбо и мръсна газ в живота; 
в. Телеграф - стр. 12 - Втори прощъпулник, но с играчки назаем; 
в. Труд - стр. 1, 13 - С духа на светите братя напред към... Рим; 
в. Труд - стр. 16 - Майтапът с референдумите. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 26 май 
София 

- От 10.00 ч. ще се проведе заседание на служебното правителство, на което ще бъдат приети промени в програма 
на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2021 г. 

- От 09 00 ч Коалиция ГЕРБ СДС ще се регистрира в ЦИК за участие в парламентарните избори. 
- От 10.00 ч. Коалиция "БСП за България" ще се регистрира в ЦИК за предстоящите избори. 
- От 09.00 ч. в Централното управление на БАН омбудсманът Диана Ковачева ще представи обобщени данни от 

дейността на инструкцията, свързани с проблеми на гражданите в сферата на здравеопазването, правото на достъп 
до медицинска помощ в условията на пандемия, мерките срещу COVID -19 и правата на човека, жалби по повод 
здравноосигурителното законодателство и отправените препоръките по конкретни казуси. 

- От 09.30 ч. „Демократична България" ще внесе подписите си за регистрация за участие в парламентарните избори. 
- От 10.30 ч. в „Младост" 4, сградата срещу бл. 496, ще се състои пресконференция на д-р Цветелина и Петър Дучеви. 
- От 11.00 ч. в сградата на Националния статистически институт на ул. "Панайот Волов" 2 ще се състои 

пресконференция, с участието на председателя на НСИ Сергей Цветарски и Магдалена Костова, директор на 
дирекция „Демографска и социална статистика" за подготовката и хода на Преброяване 2021. 

- От 11.00 ч. в Нов български университет ще бъдат връчени наградите на победителите и ще бъде открита 
изложбата за репортажна фотография БГ ПРЕС ФОТО 2020. 

- От 12.00 ч. в СБЖ, ул. Граф Игнатиев 4, ет. 2, Клуб на журналиста ще се проведе пресконференция на Народно 
социално движение. 

- От 15.00 ч. онлайн в платформата Zoom ще се проведе уебинар с участие на проф. Катриен Янсен - Референтен 
център за рефрактерна епилепсия град Льовен - Белгия. 

- От 18.00 ч. в централната зала на Националния археологически музей ще бъде открита изложбата "Поток през 
времето". 

- От 18.30 ч. пред Съдебната палата ще се състои протест „Правосъдие без Каскет!". 
- От 18.30 ч. в Галерия и Зала „Оборище 5" ще бъде открита изложба на предприемача Красимир Дачев. 
- От 19.00 ч. в театър „Азарян" ще бъде представена биографичната книга „Тя, Цветана Манева". 

*** 
Асеновград 

- От 17.30 ч. в Историческия музей ще бъде открита изложбата на Регионален етнографски музей - Пловдив - „Знаци 
на времето". 

- От 18.30 ч. пред НЧ „Родолюбие" ще се проведе тържествен ритуал на община Асеновград за изпращане на 
зрелостниците от СУ „Свети княз Борис I". 

- От 19.00 ч. в зрителната зала на Дом на народната армия (ДНА) – Асеновград ще се играе спектакълът „Машините 
са кучки". 

*** 
Бургас 

- От 8.30 ч., преди началото на сесията на Общински съвет - Бургас, във фоайето на сградата на НХК, ет. 2, ще бъде 
представена експозиция, представяща интересни артефакти и документи от историята на местния парламент. 

- От 9.00 часа в Културен дом на нефтохимика ще започне редовно заседание на Общински съвет - Бургас. 
- От 14.30 часа в хотел „Аква" Областна администрация ще проведе пресконференция във връзка с проект 

„Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъците в Егейско и Черно море". 
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- От 11.00 часа в сградата на Областна администрация - Бургас ще се проведе пресконференция за хода на 
кампанията по набиране на преброители и контрольори в област Бургас. 

- В 18.30 часа в зала „Ал.Г.Коджакафалията" на Културен център „Морско казино" ще се проведе благотворителния 
аукцион, организиран в памет на бургаската художничка Лора Янева. 

*** 
Видин 

- От 10.30 ч. Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова, посланик на Руската федерация в България, и 
кметът д-р Цветан Ценков ще поднесат цветя на Руското военно гробище след което ще дадат брифинг. 

- От 14.00 ч. в Медийния център на партерния етаж в административната сграда на Общината ще се проведе 
пресконференция по проект „Патронажна грижа + в Община Видин", Договор BG05M9OP001-6.002-0024 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 
2014-2020, по процедура BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" . 

*** 
Добрич 

- От 10.30 ч. в ЖК „Балик", бул. „Добруджа" ще се състои работа на терен с представители на пътна полиция към ОД 
на МВР - Добрич и младежи - част 2,3. 

- От 11.00 ч. на пл. „Стария орех" ще се състои спортно предизвикателство с младежи от СУ „Св. св. Кирил и 
Методий" по повод Световния ден на предизвикателството. 

*** 
Ружинци 

- От 13.00 ч. ще се състои приемна за възможностите за финансиране от ЕС. 
*** 
Свищов 

- От 16 30 ч в Художествена галерия Николай Павлович" ще има творческа среща с поета Иван Антонов и музикално-
поетичния рецитал „Някой разказва...". 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. в залата на Административната сграда на МТСП - Стара Загора ще се състои пресконференция, на която 
трите агенции към Министъра на труда и социалната политика, ще представят резултатите от дейността си за 
предходния месец, както и други актуални за момента теми. 

- От 18.00 ч. в РБ „Захарий Княжески" ще се състои Национален конкурс за поезия „Николай Лилиев". Отчитане на 
резултатите и награждаване на отличените.  

*** 
Хасково 

- От 18.00 ч. в ОНЧ „Заря" ще бъдат връчени наградите на лауреатите на „Южна пролет". 
*** 
Чупрене 

- От 10.30 ч. ще се състои приемна за възможностите за финансиране от ЕС. 
*** 
Шумен 

- От 11.30 ч. пред паметника на Панайот Волов в градинката на площад „Оборище" ще бъдат чествани 145 години 
от избухването на Априлското въстание и от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов. 

 

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. 


