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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
В. Труд 
 
√ Организациите на заведенията: Служебното правителство замрази програмите за подкрепа на бизнеса  
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България остро възразяват срещу отношението, 
което демонстрира служебното правителство към българския бизнес. Не само, че не се вижда желание за бъдеща 
подкрепа, но дори действащите програми са замразени по неясни за нас причини. Средствата за одобрените по тях колеги 
са стопирани и никой не получава нищо. Спрени са грантовете, за които сме кандидатствали и също сме били одобрени. 
Това съобщават в позиция до медиите от БАЗ и СЗБ. 
Ето какво казват още: 
"Нашите две организации положиха огромен труд, за да се стигне все пак до някаква подкрепа за бизнеса, която изчезна 
като с магическа пръчка. Защото явно някой е решил да се запознае по-подробно с програмите и ние чакаме на неговото 
благоволение дали ще ги пусне отново, дали ще ги спре изобщо или как ще ги трансформира след 31 май. А в същото 
време малкият и среден бизнес е най-голямата жертва на икономическата криза, която последва пандемията от COVID-19.  
Уважаеми госпожи и господа, разберете, че бизнесът няма време да ви чака. Подайте ни ръка и в максимално кратки 
срокове ни кажете - можем ли да разчитаме на подкрепа от ваша страна и каква би била тя.  
В публичното пространство министри казват, че се работи по някакви мерки, но нямаме информация от първа ръка дали 
това е така. Ако действително има разработване на варианти за подкрепа, то това се случва без участието на бизнеса, което 
е недопустимо. Входирали сме писма за срещи с министерствата на финансите, икономиката и туризма, като до момента 
нямаме обратна връзка дали и кога ще има такава. Единственото, което се случи беше протоколна среща с министъра на 
туризма, на която си говорихме общи приказки и не усетихме да има готови решения за излизане от ситуацията, в която 
сме поставени.  
Присъединяваме се към призива на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев 
за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество и Икономическия съвет, заради неяснотата как 
ще продължат икономическите и социалните мерки, въведени във връзка с кризата.  
Решения трябва да се вземат веднага, защото нямаме време. И ни омръзна всички да сочат малкия и среден бизнес за 
свой основен приоритет, но когато настане време за реални действия, да го мачкат и неглижират.  
Водени от гореизложеното очакваме и настояваме да отворите настоящите програми или да предложите по-добри в 
максимално кратки срокове". 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Служебното правителство публикува мотивите за отстраняване на председателя на ДАНС  
Служебното правителство публикува мотивите за отстраняване на председателя на ДАНС Димитър Георгиев. 
Според кабинета предложението за прекратяване на пълномощията Георгиев кореспондира с необходимостта да се 
гарантира устойчивостта на системата за защита на националната сигурност в условия на специфична динамика на 
вътрешнополитическия процес. 
Подадената молба за отпуск в периода от 07.05.2021 г. до 06.09.2021 г. (123 дни) е демонстрация на нежелание от страна 
на г-н Георгиев да изпълнява своите служебни задължения и функции на ръководител на ключова структура от системата 
за защита на националната сигурност в контекста на перспективата да работи със служебно правителство, посочва 
правителството. 
Според кабинета това давало основания да се допусне, че Георгиев действа пристрастно в политически смисъл, 
нарушавайки принципа на политически неутралитет. 
Вижте какви са мотивите за отстраняването на Димитър Георгиев. 

http://pris.government.bg/prin/login.aspx?ReturnUrl=%2fprin%2ffile_view.aspx%3fdid%3d96894%26pid%3d109005&did=96894&pid=109005
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√ Шефът на АПИ Георги Терзийски е отстранен  
Служебното правителство отстрани и шефа на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Георги Терзийски. 
"Трудният и неизвестен път е предизвикателството, което те кара да преодоляваш безпътицата. Благодаря на 
моите спътници по пътищата на съзиданието. Оценката за строителите и разрушителите ще даде времето. 
Екипът беше страхотен! АПИ е един от моите университети! Благодаря!", написа в социалната мрежа Терзийски. 
 
√ Зам.-социалният министър Надя Клисурска: От юли пенсиите се увеличават с 5%  
От юли ще се случи планираното увеличение на пенсиите, с около 5% за всички пенсии за старост. През следващата 
седмица в програмата на правителството е предвидено и определяне на размера на социалната пенсия, която не е 
свързана с осигурителен стаж за старост, това увеличение също ще бъде с около 5% по бюджета на държавното обществено 
осигуряване. Това каза в "Денят започва" служебният заместник социален министър Надя Клисурска. 
По думите ѝ предстои следващата седмица правителството да вземе решение за социалната пенсия. 
Според Надя Клисурска решението, пенсионерите да получават по 50 лева до края на мандата на служебното 
правителство, е било сложно и трудно, защото става дума за над 104 милиона лева. 
"50 лева добавка към пенсиите ще продължи да се изплаща до края на служебното правителство, до края на месец 
юли. Над 60% от българските пенсионери живеят под прага на бедността, мярката е глътка свеж въздух. 
Справедливостта беше нарушена в пенсионно-осигурителния модел", допълни Надя Клисурска. 
По думите ѝ служебното правителство не се е фокусирало върху изборите. 
"В момента нивата на безработицата са близки до тези преди COVID кризата. Секторите туризъм, търговия и 
ресторантьорство са силно засегнати, те не са достатъчно подкрепени. Мярката 60 на 40 изсветли сивата 
икономика. Започнахме ревизия на всички проекти, свързани с Плана за възстановяване", каза още Надя Клисурска. 
Вижте повече във видеото. 
 
√ Двойно увеличение на сигналите до омбудсмана, свързани с достъпа до здравеопазване 
Най-честите сигнали напоследък са свързани с ваксинационните сертификати. 
"Изпратих препоръка миналата седмица до здравния министър. Той се ангажира да бъде решен въпросът с възможностите 
за поправки на технически грешки в сертификатите, тъй като това на този етап не е възможно. Хората, чиито данни са 
сгрешени в сертификатите, на практика нямат възможност за корекция на тези данни, а това наистина е проблем, когато 
ти се налага да ползваш този сертификат", уточни омбудсманът на Република България Диана Ковачева. 
Като друг проблем, за който сигнализират от институцията, е за хората с поставени две дози от различни ваксини. По 
думите на Ковачева към момента все още не може да получиш сертификат, ако си се ваксинирал с две различни ваксини. 
Общественият защитник заяви, че получава сигнали и за проблеми с общопрактикуващите лекари, които са преустановили 
дейност, но пациентите им не са уведомени. По думите на Ковачева само за миналата година 73 лични лекари са 
преустановили своята практика по различни причини и договорите им със здравната каса са прекратени. Пациентите обаче 
не са уведомени за това. 
"Става въпрос за минимум 70 000 пациенти, които са останали без личен лекар и не са били уведомени. Този проблем 
трябва да бъде решен например, с есемеси или имейли", допълни Ковачева. 
Според нея в този процес трябва да се намеси държавата, Министерството на здравеопазването и Националната 
здравноосигурителна каса. 

 
√ Експерти: Не трябва да се променя Договорът между България и РС Македония  
Договорът за добросъседство между България и Македония не трябва да се променя. Тази теза изразиха в студиото на 
"Денят започва" историкът проф. Христо Матанов и журналистът Николай Кръстев. 
"Общата визита е стъпка в правилната посока. Ако не забелязахте, македонският президент каза нещо за промяна 
на Договора за добросъседство. Играта е геополитическа, да се създадат трудности на ЕС. Ние не сме от пръв 
интерес за Европейския съюз, сега темата е Беларус", заяви историкът проф. Христо Матанов. 
Той коментира, че е скептик относно работата на историческата комисия между двете държави. 
"От българската дипломация все още се чуват твърдения, че ние сме малки", допълни проф. Христо Матанов. 
Журналистът Николай Кръстев коментира, че е крайно време да се поднови диалогът, да се рестартират отношенията 
между България и Македония. 
"Това, което ще се случи в Рим, е шанс да се тръгне напред. Трябва да се отдели историческата комисия от 
политиката и икономиката. Интересите са много големи. Русия и други велики сили в ЕС нямат интерес България и 
Македония да са в добри отношения. Сегашното правителство и следващото трябва да гледат в регионалния 
контекст. Някой иска да дели Балканите", добави журналистът Николай Кръстев. 
Той подчерта, че не е добре да се разделят Албания и Република Северна Македония. 
"В момента трябва да имаме стратегическо търпение към Република Северна Македония, някой иска непременно да 
има проблем между България и РС Македония", каза още журналистът Николай Кръстев. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/zam-socialniyat-ministar-nadya-klisurska-ot-yuli-pensiite-se-uvelichavat-s-5-1157234news.html
https://bntnews.bg/news/eksperti-ne-tryabva-da-se-promenya-dogovorat-mezhdu-balgariya-i-rs-makedoniya-1157231news.html


3 

 

√ Външните министри на ЕС ще заседават по случая "Протасевич"  
Очаква се днес международната организация за гражданска авиация да обсъди случая с отклонения от Беларус самолет и 
ареста на журналиста Роман Протасевич. Предполага се, че ще започне мащабно разследване на принудителното кацане. 
Редица авиокомпании вече не летят над Беларус. 
Случаят ще бъде основна тема в разговорите на външните министри на ЕС, които се събират на неформална среща в 
Лисабон. В първия си коментар след инцидента президентът на Беларус - Александър Лукашенко, заяви, че реакцията на 
Минск е била адекватна, и добави, че "недоброжелатели" се опитват да "задушат" страната. 
Международната общност увеличи натиска срещу режима на Лукашенко и отново призова за незабавното освобождаване 
на Роман Протасевич и приятелката му София Сапега. 
 
БНР 
 
√ Радев и Пендаровски почитат заедно делото на Кирил и Методий в Рим  
В рамките на съвместното им посещение в Рим президентите на България Румен Радев и на Република Северна Македония 
Стево Пендаровски ще почетат делото на светите братя Кирил и Методий на знакови места в италианската столица. 
Във Ватикана е предвидена аудиенция на Папа Франциск за президента Румен Радев водената от него българска 
делегация. 
През 1980 година папа Йоан Павел втори обявява светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа. От години 
по традиция българска правителствена делегация е на аудиенция при папата по повод отбелязването на 24 май. 
Тази година президентът Румен Радев ще бъде приет от Негово светейшество папа Франциск. Двамата ще имат среща на 
четири очи в Апостолическият дворец. 
Във Ватикана Радев ще се срещне с държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролини. Във ватиканската 
апостолическа библиотека, която съхранява документи, ръкописи и карти, свързани с българската история, президентът 
ще разгледа фрагменти от трактата на архиепископ Петър Богдан Бакшев, автор на най старата история на България 
написана преди повече от 350 години. 
Държавният глава ще 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 гроба на свети Кирил. 
По късно президентите на България и на РСМ ще посетят базиликата „Санта Мария Маджоре“, където през девети век папа 
Адриан II благославя българската азбука. Румен Радев и Стево Пендаровски ще положат заедно цветя и ще почетат делото 
на славянските първоучители. 
В Рим Румен Радев ще посети църквата „Свети Павел Аларегола“, построена върху дома, обитаван от апостол Павел. 
Храмът е предоставен за богослужение на българската общност. 
 
√ Тристранният съвет обсъжда промени в наредбата за медицинската експертиза  
На заседание на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество социалните 
партньори ще обсъдят проект на постановление за промени в Наредбата за медицинската експертиза. 
Документът предвижда промяна на критериите, въз основа на които се извършва оценката на уврежданията, както и 
изменения, свързани с издаването на болнични листове на карантинираните. 
Промените засягат отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане 
в проценти. В част от случаите се актуализира величината на процентите, премахва се и зависимостта между възраст и 
оценка на степен на увреждане при доказани генетични аномалии. 
Други изменения в наредбата за медицинската експертиза са свързани със сигнали от различни ТЕЛК-ове, че не достигат 
специалисти по професионални болести и за съставите на комисиите и това налага да има взаимозаменяемост между 
специалистите по трудова медицина и тези по професионални болести. 
Друга група промени засяга временната неработоспособност, продиктувани от редица практически затруднения от 
пандемията Covid-19, когато лицата, които са карантинирани са ползвали преди това значителен брой болнични листове. 
По време на карантината те трябваше да се явяват пред комисии, за да получат съответния болничен лист. С промяната 
болничният лист за карантината ще се издава от лекуващия лекар, независимо колко дни временна неработоспособност 
е имал човек преди карантината. 
 
√ Министърът на икономиката изслушва членовете на Надзорния съвет на ББР  
Членовете на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР) ще бъдат изслушани от министъра на икономиката 
Кирил Петков за мотивите, с които осем фирми са получили кредити за близо един милиард лева. 
Мнозина експерти сигнализираха, че по този начин се нарушава правилникът на банката и се усъмниха дали кредитите ще 
бъдат върнати. 
Основната цел на Българската банка за развитие е да кредитира малкия и среден бизнес, тъй като в много случаи именно 
тези компании биха се срещнали с трудности за набиране на капитал през търговските банки. 
В интервю за БТВ министърът на икономиката Кирил Петков обаче съобщи: 
„Първите 8 кредита към 8-те най-големи клиента на тази банка са за 946 милиона, четири от тези осем, когато човек отиде 
в журналистическите разследвания, които има доста за тях, се вижда, че има недиректна връзка с г-н Пеевски“ 
В предаването „Неделя 150“ финансовият министър Асен Василев изрази притеснение и по друг казус: 

https://bnr.bg/horizont/post/101471905/asen-vasilev-ima-golama-koncentracia-na-firmi-koito-poluchavat-golam-darjaven-resurs
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„Има фирми, финансирани от Българската банка за развитие, които са в списъка с длъжници на НАП и тук говорим за над 
20-30 милиона“, каза Василев, без да уточни кога са натрупани тези задължения – преди или след кредитирането, както и 
дали част или всички упоменати дългове са на осемте компании, анонсирани от Петков или не“. 
Членовете на Надзорния съвет Митко Симеонов и Велина Бурска ще докладват преди Стамен Янев – председател на 
Надзорния съвет на банката в ролята си на зам.-министър от кабинета „Борисов 3“ и след това върнат начело на Агенцията 
за инвестиции. 
„Много а важно да има приемственост. Не може всеки ден да говориш с някой друг, когато става дума за правителството. 
За мен беше важно да покажа, че точно заместник-министъра на инвестициите, който отговаряше не само за инвестициите, 
но и за индустриални зони, продължава“, обясни икономическият министър, но не коментира ролята на Стамен Янев в 
банката за развитие. 
Вчера Петков смени Одитния комитет на банката, а още миналата седмица анонсира, че специална комисия ще направи 
проверка. 
Мнозина експерти призоваха да се разкрият обстоятелствата около тези кредити и да се постави лимит на максималната 
възможна сума за заем, за да се избегне повторение на казуса. 
 
√ Фалшиви имейли за изпълнителни дела за непогасени задължения към НАП  
Фалшиви имейли за образувани изпълнителни дела за непогасени задължения към Национална агенция за приходите се 
разпространяват отново в интернет, съобщават на сайта на НАП. 
От агенция предупреждават, че към имейл писмото има прикрепен един файл, съдържащ зловреден код. При отварянето 
му, компютърът на получателя може да бъде заразен с вирус, който да открадне лични и финансови данни. 
Като подател на фалшивото електронно писмо е посочен частен съдебен изпълнител Стефан Петров, , като се визуализира 
следният електронен адрес: office@stefanpetrov.bg. 
От кантората на Стефан Петров, са категорични, че не са изпращали имейли с подобно съдържание до длъжници на НАП. 
От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на "фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на 
лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н. 
 
√ Методи Андреев: Службите са били в услуга на задкулисната държава 
По време на Борисов България достигна невиждани висоти в герберската грандкорупция, казва бившият шеф на 
Комисията по досиетата 
Интервю на Диана Дончева с Методи Андреев 
По време на управлението на Борисов България е достигнала „невиждани висоти в герберската грандкорупция“. ДАНС 
политически е обслужвала задкулисието – Делян Пеевската държава, държавата на Доган и Борисов. Това мнение изрази 
пред БНР бившият председател на Комисията по досиетата Методи Андреев. 
„Непрекъснато скандални обществени поръчки, непрекъснато схеми за източване на европейски фондове. Именно по 
време на мандата на г-н Георгиев (досегашният шеф на ДАНС - бел. ред.), който е специалист по финансови престъпления 
и данъчни измами, станаха едни от най-корупционните проекти – случаят с „Автомагистрали“ и „Турски поток“. /…/ Това е 
причината хората да не вярват на ДАНС и да смятат ДАНС за служба, която прикрива, а не разкрива престъпления“, каза 
Андреев в предаването „Преди всички“. 
Относно отстраняването на досегашния шеф на ДАНС Димитър Георгиев Андреев определи тезата на Георгиев, че това се 
случва заради разкриването на руски шпионски мрежи като „нелепости“. 
„Ако въобще някой е проспал мрежите, шпионските, в случая и руските шпионски мрежи, това е именно той. Нека не 
забравяме, че той повече от 6 години управлява ДАНС и изведнъж в последната година и половина се събудиха и започнаха 
да хващат руски шпиони. Това са глупости.“ 
„Доброволно или не чак дотам доброволно той и неговите колеги – шефовете на ДАНС, се поставиха в полза, частна и 
политическа полза, за частна политическа употреба. ДАНС отдавна не е онази служба, която трябва да носи гордото име 
Държавна агенция за национална сигурност. ДАНС е място, където се събират компромати за политици. Тези компромати 
се събират в техния архив и когато е необходимо, съответните компромати влизат в употреба“, изтъкна Методи Андреев. 
„Сменя се властта, сменя се премиерът на България, сменя се правителството. Ако той (Димитър Георгиев) се чувства 
действително началник на национална служба за сигурност, той би трябвало в деня, в който дойде новият премиер, да 
бъде при него на доклад. Защото новият премиер, за да вземе решения, трябва да е информиран не от кой да е – от 
съответния шеф на ДАН, на ДАР, на Военно разузнаване. Така постъпват нормалните ръководители на служби в нормалния 
свят.“   
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ България ще получи 1,3 милиарда за плавен преход към зелена икономика  
Репортаж на Мариян Иванов 
1,3 милиарда евро ще получи България по Фонда за справедлив преход. Общият бюджет от 17.5 милиарда е насочен да 
подпомогне страните да преминат плавно към зелена икономика. Европейският съюз се е ангажирал да постигне нулеви 
нетни емисии на парникови газове до 2050 г - цел, която е основата на Европейския зелен пакт за борба срещу измененията 
в климата. 
Преходът към икономика, която не зависи от изкопаеми горива и замърсяващи индустрии, ще бъде предизвикателство за 
някои региони в ЕС, сред които и България и конкретно няколко области. Европейският парламент вече одобри фонда. 
Всички страни членки ще имат достъп до финансиране, но акцентът ще бъде върху регионите, които са изправени пред 
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най-големи предизвикателства: региони, които използват интензивно изкопаеми горива (въглища, торф и шистов газ). 
Благосъстоянието на страната също ще бъде взето предвид. 
Правилата за Фонда за справедлив преход предвиждат той да осигурява до 85% от финансирането по проекти в по-слабо 
развити региони, 70% от финансирането в региони в преход и 50% - в по-силно развити региони. На брифинг преди 
гласуването, Андрей Новаков от ЕНП поясни за какво ще може да се ползват средствата: 
"Трябва да се постигнат две неща. Първо - очевидно е, че Европа, а и цял свят вървят към това да се намаляват 
вредните емисии, да се използват екологично - чисти производства на енергия и въобще производства. А от друга 
страна - да не оставяме хората без работа", коментира Новаков.  
Цветелина Пенкова от Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент добави: 
“За България тук говорим за отпускане на средства и подпомагане основно на регионите Перник, Стара Загора и 
Кюстендил. Има обсъждания в страната да се добавят и регионите Варна и Сливен“, посочи тя.  
Фондът за справедлив преход (ФСП) ще финансира проекти за съдействие при търсене на работа, повишаване на 
квалификацията и преквалификация, както и активно приобщаване на работниците и търсещите работа, докато 
европейската икономика поема по пътя на неутралност по отношение на климата. Той също ще подкрепя 
микропредприятията, бизнес инкубаторите, университетите и публичните научноизследователски институции, както и 
инвестициите в нови енергийни технологии, енергийна ефективност и устойчива местна мобилност. 
Подкрепа по ФСП няма да получават дейности по изгарянето на отпадъци , нито по извеждането от експлоатация или 
изграждането на атомни електроцентрали, дейности, свързани с тютюневи изделия, и инвестиции, свързани с изкопаемите 
горива. 
По инициатива на Парламента, в рамките на ФСП ще бъде въведен Зелен механизъм за възнаграждение, ако ресурсите на 
фонда бъдат увеличени след 31 декември 2024 г. Тези допълнителни ресурси ще бъдат разпределени между държавите 
членки, като тези, които успеят да намалят промишлените емисии на парникови газове, ще получават повече финансиране. 
 
√ Андрей Ковачев: Не от България, а от РСМ зависи дали до юли нещо ще се промени  
Интервю на Георги Марков с Андрей Ковачев в предаването ''Нещо повече'' 
"Европейската интеграция е двупосочна улица и страната, която е кандидат, трябва да преодолее проблемите, които носи 
със себе си от миналото". Това заяви пред БНР Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, и добави, че идеята на 
Европейския съюз е да сме заедно, за да преодолеем неприятелството, което ни е налагано от идеологиите на миналото: 
"Всичко е в ръцете на Скопие -  на политическия и на академичния им елит - доколко те са охрабрени да преодолеят това, 
което ги дърпа назад". ... "Ние не водим академичен спор за историята, а една битка за справедливостта, която е проблем 
на днешния ден. Дискриминацията е сега - днес, не по времето на Цар Самуил или на Гоце Делчев. Тя се основава на 
фалшивата интерпретация на историята, която води до омразата в днешния ден. Дискриминацията в днешния ден трябва 
да бъде преодоляна". 
Ковачев изтъкна, че не от България, а от РСМ зависи дали до юли нещо ще се промени. 
Евродепутатът беше категоричен, че ЕС даже не може да започне преговори с "една нереформирана комунистическа 
идеология, която не желае да се реформира и в бъдещето": 
"Поне трябва да покаже сигнали, че има желание - с пътна карта, която е проследима и да бъде с ясно очертани цели - как 
ще постигнем историческото помирение, намаляването на говора на омраза, недискриминацията на всеки гражданин, 
който публично каже, че знае какви са били неговите баба и дядо и познава историята, но не такава, каквато е била 
преподавана по време на Титовия комунистически режим. Това не е отричане на съвременната идентичност на хората, 
нито отричане на това как искат да представят техния език, това е справедливо и е основополагаща в ЕС ценност". 
Андрей Ковачев подчерта, че на оперативно ниво разговорите между България и Република Северна Македония се водят 
от двете правителства, като уточни, че това е било посочено и от президента на РСМ. По думите на Ковачев съвместното 
пътуване на президентите Румен Радев и Стево Пендаровски до Рим не е прецедент и определи това като церемониална 
визита във Ватикана за общото честване на Светите братя Кирил и Методий. 
Интервюто на Георги Марков с Андрей Ковачев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Неясноти около статута на европейските граждани във Великобритания  
Гражданите на ЕС, които не успеят да си осигурят статут на уседналост в Обединеното кралство до 30 юни, могат незабавно 
да загубят право на достъп до безплатно неспешно здравеопазване, въпреки обещанието на британското правителство да 
проявява максимално разбиране за подадените по-късно молби, съобщи вестник "Гардиън". 
Все още има доста неясноти в много области по отношение на това какво точно се случва с европейските граждани, които 
не получат статут до определения краен срок 30 юни. Множество въпроси бяха повдигнати снощи в парламента, но така и 
не стана ясно дали тези граждани нарушават закона, ако продължават да работят на Острова. Няма и ясен отговор от 
Министерството на вътрешните работи дали работодателите са застрашени от наказателни мерки, ако след след 
срока вземат на работа граждани от Евросъюза, които не са кандидатствали за статут на уседналост .  
Самият премиер Борис Джонсън отговори, че "е сигурен, че законът ще бъде крайно снизходителен към всеки, който се 
озове в затруднено положение".  
Министерството на жилищното настаняване, общностите и местното управление посочва в писмени отговори на 
повдигнати въпроси, че онези, които не са си осигурили статут, няма да имат повече право на помощи за бездомни. 
"Гардиън" пише, че говорител на Министерството на вътрешните работи е уточнил, че  правата на всеки, който е подал 
документи до 30 юни, но още няма отговор, ще бъдат защитени, докато не бъде взето решение по заявлението.  
В момента има забавяне в обработването на документите и около 300 000 европейци очакват отговор. 
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√ Китай осъжда опитите на САЩ да бъде обвинен за коронавируса  
Китайското посолство във Вашингтон осъди опитите за обвинение на Пекин в „лабораторно изтичане“ на коронавируса. 
Това става ясно от изявление, публикувано на уебсайта на дипломатическата мисия, след като американския президент 
Джо Байдън не изключи подобна версия на произход на Covid-19. 
„Разследването трябва да бъде пълно, открито и научно обосновано, то трябва да бъде завършено и ситуацията трябва да 
бъде изяснена“, се казва  в становището на китайското посолство в САЩ. 
Пекин призова Вашингтон темата с произхода на коронавируса да не се политизира, защото така се възпрепятстват 
международните усилия за борба с пандемията. 
 
Сега 
 
√ Радев довърши с указ уволнението на Димитър Георгиев като шеф на ДАНС 
Освободеният обвини, че е махнат заради разбитата руска шпионска група и обяви, че Бойко Рашков е с отнет допуск 
до тайни 
Държавният глава Румен Радев, който в момента е в Рим, подписа указ за освобождаването на Димитър Георгиев от поста 
председател на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС). С друг указ президентът назначи на негово място 
досегашният шеф на териториалното звено на Агенцията в Кюстендил Пламен Тончев. 
Няколко часа по-рано служебният премиер Стефан Янев съобщи като първа новина от правителственото заседание 
именно, че предлага освобождаването на Георгиев. "Предполагам, че предвид повишения медиен интерес към службите 
не е толкова трудно да дефинираме основите на тези мотиви, но все пак нека още веднъж хората да ги чуят - с поведението 
си този председател създаде прецедент, с който накърни престижа на службата и създаде основания да се смята, че 
предприема политически мотивирани действия за една длъжност, която е деполитизирана по закон", заяви след 
заседанието на Министерския съвет премиерът Стефан Янев. 
На мястото на Георгиев бе предложен Пламен Тончев - по думите на премиера сегашен служител на ДАНС и ръководител 
на регионална структура на Агенцията. Тончев е бил дълго време шеф на териториалната дирекция във Враца, а миналата 
година е бил преместен на същата ръководна позиция в Кюстендил. Преди да работи в ДАНС е бил във врачанската 
структура на ГДБОП. 
В същото време досегашният шеф  на ДАНС Димитър Георгиев показа категорично несъгласие с мотивите за неговото 
освобождаване от председателското място в Агенцията. "Аз съм работил с 5 правителства. От къде на къде ще се говори, 
че аз съм политически обвързан", възмути се той пред журналисти в една от много редките си публични прояви за всичките 
тези години, в които беше на поста. Освен това той не приема за уронване на престижа начина, по който излезе в неплатен 
отпуск до септември със стъпването на власт на служебното правителство.  
"Не съм твърдял, че не искам да работя със служебното правителство. Цялата работа прилича на това: дали си с шапка... Ако 
си с шапка, защо си с шапка. Ако си без шапка, защо си без шапка. Ако си с кафяви обувки, защо си с кафяви обувки и, ако 
си с черни обувки, защо с черни обувки...", каза Георгиев и уточни, че няма нищо незаконно в отпуска му, както и че всеки 
има лични причини. 
Той е на мнение, че уволнението му се дължи на разбитата през март група за шпионаж в полза на Русия и намекна, че 
това разследване е първото нещо, за което е бил питан от служебното правителство. Това негово внушение съвпада с 
тезата на ГЕРБ и бившия премиер Бойко Борисов, които обясниха уволненията по върха на службите за сигурност именно 
с разбитата шпионска група.  
Веднага след това Георгиев директно нападна служебният вицепремиер и вътрешен министър Бойко Рашков. Рашков е с 
отнет допуск до класифицирана информация за период от 3 години, обвини Геооргиев."Притеснително е, че на сегашния 
вицепремиер Бойко Рашков му е отнет достъпът до класифицирана информация за три години. Изтекоха две и остава още 
една, а отнемането на допуска не е обжалвано. Секторът за сигурност работи с класифицирана информация", заяви 
той пред журналисти. 
Георгиев също така отрече ДАНС да е подслушвала политици преди изборите. "Въпросът със СРС е изключително 
чувствителен и се засяга, защото се знае, че веднага ще привлече общественото внимание. Аз съм с чиста съвест и 
съм докладвал всичко на премиера", обобщи той. 
Само преди дни служебният премиер Стефан Янев обяви, че въпросът за махането на шефовете на  Държавна агенция 
"Национална сигурност" и Държавна агенция "Разузнаване" Димитър Георгиев и Атанас Атанасов е реторичен. "Тези хора 
се дискредитириха пред обществото с волеизявлението си да ползват неплатен отпуск за дълго - за периода на действие на 
служебния кабинет, а може би и отвъд. По този начин бих казал, че са нарушени и съответните устройствени закони, 
съгласно които уронване престижа на службата води до наказание", обяви той. "Така че въпросът мисля, че е ясен. Ще 
търсим вариант за тяхното отстраняване и съответно поставяне началото на ново ръководство, така че тези служби да 
работят в интерес на гражданите, в интерес на държавата, а не в нечии чужди интереси. "Чужди" не значи на чужда 
държава, а предпологаемо на политически или други интереси", каза тогава Янев. 
"По отношение на другите председатели на служби, когато вземем решение, ще ви информираме надлежно", отговори 
днес служебният премиер на въпрос ще има ли още смени и по специално в разузнаването.  Той изтъкна, че критерият не 
само за службите за всички високи управленски нива в администрацията за оставане на работа ще е тяхната почтеност и 
професионализъм. 
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"Ако констатираме, че има проблем с тези данни, ще предприемем необходимата смяна. Но това го правя с уговорката, 
че такива смени ще се правят само на управленски нива, всички останали граждани в администрацията да бъдат спокойни - 
не тръгваме да правим чистки, пучове или не знам още какви модерни думи, няма да закриваме бройки", подчерта Янев.  
"Сега" припомня: 
Скандалът около двамата се развихри, когато се разбра, че на 7 май заедно са излезли в неплатен отпуск до 6 септември 
и не са се явили за среща със служебния премиер Стефан Янев. Те се появиха в Министерския съвет миналата сряда, но 
тогава пък Янев не ги прие.  
"Очевидно примерът на бившия министър-председател да се крие зад отпуски и болнични се оказа твърде заразен за 
неговите подчинени. Очевидно това няма как да стане без неговата благословия", коментира ситуацията и президентът 
Румен Радев преди дни. "Абдикацията от отговорност към националната сигурност в предизвикателни за България етапи 
от шефовете на тези служби е ясен знак, че верността им е била и е в момента към Борисов, а не към България", допълни  
той. 
По закон председателите на ДАНС и ДАР се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет. 
Мандатите им са 5 години и може да бъдат прекратени на редица основания, сред които оставка, навършване на 65 
години, конфликт на интереси, при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при 
действия, които накърняват престижа на агенцията. 
Разликата в законите за ДАНС и ДАР е единствено, че за председателя на ДАНС се регламентира, че при предсрочно 
освобождаване новоназначеният довършва мандата, а за ДАР няма такова уточнение, т.е. новият шеф получава свой 
мандат. 
 
√ Партиите масово се прегрупираха за изборите на 11 юли 
19 партии и 9 коалиции регистрира ЦИК за участие във вота 
След неочакваните резултати от предните парламентарни избори на 4 април, много партии избраха да се прегрупират за 
предсрочния вот на 11 юли. 19 партии и 9 коалиции регистрира Централната избирателна комисия (ЦИК) за предстоящите 
избори. На предните участваха 22 партии и 8 коалиции. 
Така например ВМРО, което се състезава самостоятелно на 4 април, сега влиза в новата коалиция „Българските патриоти 
– ВМРО, Воля и НФСБ”. АБВ и "Движение на непартийните кандидати", които преди също бяха соло играчи и постигнаха 
слаби резултати, този път въобще не се регистрираха. Вместо това избраха да подпишат предизборно споразумение с 
водената от Корнелия Нинова коалиция „БСП за България”. Партията „Българска прогресивна линия”, основана от бивши 
леви депутати, която също се провали на вота, сега търси шанс чрез новосъздадената коалиция „Ляв съюз за чиста и свята 
република”. Към същата коалиция, която стана известна благодарение на участието на бившия премиер Жан Виденов, се 
присъедини и партията „Възраждане на отечеството” на замесения в шпионски скандал Николай Малинов. 
Иначе повечето партии и коалиции, които участваха на 4 април, ще се състезават и сега. Тук влизат и останалите формации, 
влезли в предния парламент – ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ”, ДПС, „Демократична България” и „Изправи се! Мутри вън!”. 
"Републиканци за България" на бившия зам.-шеф на ГЕРБ Цветан Цветанов продължава да се цели в парламента. А 
хазартният бизнесмен Васил Божков този път ще участва със собствената си партия "Българско лято". В 
националистическата ниша "Възраждане", която се нареди сред най-популярните сред българите в чужбина формации, ще 
продължи самостоятелно. Също така ще действа и "Атака". Партията КОД на Петър Москов, която на предните избори се 
яви сама, сега тръгва с нова коалиция - "Национално обединение на десницата", в която още БЗНС на Николай Ненчев и 
"Български демократически форум" на Жаклин Толева. 
На ръба 
Част от формациите бяха регистрирани, въпреки че не беше приключила проверката на подписите, които са събрали от 
симпатизиращи им граждани. Изборният кодекс позволява това. След завършването на проверката обаче може да се 
окаже, че валидните подписи са недостатъчни и ЦИК да им отнеме регистрацията. Така се случи и преди последните 
избори с няколко формации – например с НДСВ. 
 
√ Министър Бозуков нареди ревизия на "Напоителни системи"  
Министърът на земеделието Христо Бозуков нареди да бъде извършен одит на държавното предприятие "Напоителни 
системи".  Предмет на проверката ще бъдат обществените поръчки (особено  определянето на ценовите 
параметри),  задълженията на дружеството, продажбите на активи, възнагражденията на директорите и сключените 
граждански договори.  Със задачата е натоварена дирекция „Вътрешен одит“ в МЗХГ, като срокът за изпълнение е доста 
кратък -  4 юни. 
Преди дни министърът обяви, че има констатирани нередности в обществени поръчки.  Той даде като пример доставки на 
строителни материали, плащани от държавното дружества на цени, много по-високи от пазарните. 
Проф. Бозуков обясни, че  тези порочни практики поставят под заплаха оползотворяването на средствата, предвидени за 
хидромелиорации в плана за възстановяване. 
 
√ КЗК драстично завишава санкциите за картели 
Нова методика предвижда глоба до 15% от оборота на нарушителя и двоен ръст при утежняващи обстоятелства 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) планира да завиши съществено санкциите за тежките нарушения на 
антимонополното законодателство. Това става ясно от изработена нова методика за определяне на санкциите, 
публикувана за публично обсъждане на интернет страницата на комисията. 

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/obrat-sega-premierut-boykotira-shefovete-na-sluzhbite
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/obrat-sega-premierut-boykotira-shefovete-na-sluzhbite
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В момента законът постановява, че нарушения като забранени споразумения, картели, злоупотреби с монополно или 
господстващо положение и извършване на концентрация, без предварително уведомление, се наказват с глоба от 10% от 
оборота за предходната година на предприятието-нарушител. 
Според предлаганата нова методика КЗК първо ще определя индивидуализиран основен размер на санкцията на 
предприятието-нарушител, а след това ще го увеличава или намалява при наличие на утежняващи или смекчаващи 
отговорността обстоятелства. 
КЗК предлага нова скала на определяне на основния размер на санкциите като процент от стойността на продажбите за 
предходната година: 
- за леките нарушения – до 8% от стойността на продажбите; 
- за не особено тежките нарушения – до 12% от стойността на продажбите; 
- за тежките нарушения – до 15% от стойността на продажбите. 
От това предложение става видно, че за част от нарушенията глобата е много по-висока от сегашните 10% от оборота, а 
целта на това завишаване е да се постигне "засилен възпиращ ефект", се посочва в мотивите към новата методология. 
"Така посочените проценти са максимални, което дава възможност въз основа на установените в производството факти, 
да определим и по-нисък процент", успокояват от КЗК.  
Най-общо оценката на тежестта на нарушението ще зависи от това доколко то е оказало негативен ефект върху пазара и 
потребителите. 
Например за леки нарушения ще се считат случаите на вертикални ограничения на конкуренцията или злоупотреби с 
господстващо положение, които обхващат малък географски район или засягат ограничен кръг предприятия или 
потребители. 
За не особено тежки нарушения ще се считат хоризонталните ограничения на конкуренцията, които не са „картели“, 
или  стратегическите злоупотреби с господстващо положение, които обаче не са довели до затваряне на пазара или до 
изключване на конкуренти от него. 
За тежки се считат тези нарушения, които оказват "значително и трайно във времето въздействие върху конкурентната 
среда на съществена част от националния пазар". Такива са случаите на картели, както и повечето случаи на стратегически 
злоупотреби с господстващо положение. 
Методиката предвижда основният размер на санкцията, веднъж определен въз основа на тежестта на нарушението, да се 
завишава с определен коефициент при утежняващи обстоятелства - например, голяма продължителност на нарушението 
или повторяемост. Възможно е обаче и намаляване на санкцията - например с 10% при прекратяване на нарушението 
веднага след намесата на КЗК, като това обстоятелство не се прилага в случаите на картели. 
Методиката описва утежняващите и смекчаващите обстоятелства при определянето на крайния размер на наказанието. 
От КЗК мотивират предложението за новата методика за определяне на санкциите с това, че сега действащата е от 2009 г. 
и е многократно изменяна заради промени в Закона за защита на конкуренцията, както заради влизането в сила на 
няколко евродирективи. Една от тези директиви дава повече правомощия на органите по конкуренция на държавите 
членки, за да бъдат по-ефективни. 
"Имуществените санкции и глобите, налагани по ЗЗК, следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. За да 
бъдат постигнати целите за обща и специална превенция, КЗК няма да прилага автоматични аритметични методи за 
определяне на санкциите. По този начин се цели да бъде предотвратена възможността нарушителите да изчислят 
предварително точния размер на санкцията, която би им била наложена, като включат този размер в предвидените от тях 
противоправни стопански облаги, което би ограничило ефективността и възпиращия ефект на наложената санкция", 
посочва антимонополната комисия. 
Новата методологията обхваща и определянето на санкциите при нелоялна конкуренция, както и за нарушения при 
сливания и придобивания на предприятия. И при тях основният размер на санкцията ще се определя на база тежестта и 
продължителността на нарушението. 
 
√ 1.3 млн. души са ваксинирани у нас с една доза 
20 860 от тях - през последното денонощие  
1 305 575 са ваксинираните хора у нас с една доза срещу коронавирус, сочи данните на Единния информационен портал 
от четвъртък сутринта. 20 860 от тях са били обслужени през последното денонощие. С пълна доза са 526 482 души. 
Починалите през денонощието са 36. Но данните като цяло продължават да отчитат спад на заболеваемостта. 
Новозаразените са 393. Те са регистрирани при при 13 872 теста, тоест 2,83% от изследваните са дали положителен 
резултат. Най-много са в София - 81. Следва Пловдив - 51, Благоевград и Варна с по 26. 
Активните случаи са 22 591. 3 396 души са хоспитализирани, а 375 се намират в интензивни отделения. Излекувани са 1192. 
 
√ Съдът нареди на Гешев да публикува тайните си актове 
Главният прокурор крие инструкциите си към подчинените му магистрати 
Българският хелзинкски комитет (БХК) окончателно осъди прокуратурата, заради отказа ѝ да предостави достъп до 
актовете на главния прокурор Иван Гешев, съобщиха от неправителствената организация, която се позовава на решение 
на Административен съд - София-град. 
Става въпрос за действащите инструкции и указания на главния прокурор, които се издават на основание на Закона за 
съдебната власт. Тези актове съдържат правила, засягащи пряко правата на граждани и адвокати, но въпреки това са 
достъпни единствено за прокурорите. Няколко от тези "тайни" инструкции са от голяма важност. 
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Такова е указанието, което регламентира критериите, по които се преценява дали държавното обвинение да участва в 
административни дела. С други думи, дали и как да се намеси прокуратурата, когато е нарушен важен обществен 
интерес, въпреки че няма извършено престъпление. Това засяга значими дела като тези за незаконни строежи 
върху плажове, в паркове, край водоеми, замени и продажби на общински и държавни имоти, изсичане на гори, 
замърсяване на реки и въздуха. 
Друго тайно указание урежда как главният прокурор ръководи контролната дейност в прокуратурата – организационните 
или дисциплинарни мерки срещу прокурори, както и оценката за работата на административните ръководители. 
Държавното обвинение крие също как се урежда случайното разпределение на преписките и дали има издаден за това 
акт на главния прокурор. 
В съдебното решение на АССГ мотивите на прокуратурата да не даде достъп до актовете на Иван Гешев са определени 
като "противоречиви и взаимно изключващи се". В отказа се посочва, че тези инструкции не са публикувани, защото "не 
могат да засегнат пряко правата и интересите на трети лица". 
В същото време обаче се изтъква, че оповестяването на тези актове "не само би засегнало правата на конкретни участници 
в наказателното производство, но би повлияло отрицателно на упражняването на обвинителната функция в досъдебното 
производство като цяло". 
Отказът за достъп до информация е подписан от зам.-главния прокурор Красимира Филипова. Според нея някои актове на 
Гешев "по дефиниция предполагат ограничена публичност с оглед ефективното им прилагане и постигане на целите за 
издаването им (защита на застрашени лица, организация на работата във връзка с прилагането на СРС, реакция при 
особено тежки произшествия)". Филипова е на мнение, че достъпът до тях може да бъде ограничаван "не само при 
наличие на нормативни критерии за това, но и с цел да се защитят законни интереси на гражданите, в това число 
обществения интерес като цяло, както е в настоящия случай". 
НЕПРОЗРАЧНОСТ 
От началото на мандата на главния прокурор Иван Гешев БХК е подал девет заявления за достъп до обществена 
информация – осем от тях до главния прокурор и едно до административния ръководител на Софийската районна 
прокуратура. По исканията бяха получени десет отказа за предоставяне на информация, в резултат на което бяха 
заведени съдебни дела. Девет от тях БХК спечели окончателно. Присъдени са и общо 3610 лв. съдебни разноски. Едно от 
делата е висящо, отчита неправителствената организация. 
"Сега" също се сблъсква с липсата на прозрачност в работата на прокуратурата. Зам.-главният прокурор Красимира 
Филипова отказа да предостави сравнителноправния анализ, на който стъпват идеите за промени в НПК. (Прокурорският 
законопроект предвижда увеличаване на сроковете за използване на специални разузнавателни средства; определени 
случаи, в които наказателните дела не стигат до трета инстанция; намаляване на броя на поемните лица, които следят как 
разследващите вършат работата си. Повече за предлаганите промени вижте тук: Прокуратурата пое курс към пълен 
произвол). 
 
√ ББР - едни се развиват, други плащат сметката 
Създадена да подпомага малките фирми, финансовата институция е раздала 2/3 от капитала си на шепа близки до 
властта бизнесмени 
Банката на олигархията - с този незавиден етикет се е сдобила единствената в България държавна банка. Създадена в 
далечната 1999 г. с пари от бюджета, т.е. от джоба на всеки данъкоплатец, задачата на Българската банка за развитие 
е да насърчава малкия и средния бизнес, който трудно се добира до стандартните банкови заеми (такова бе и първото й 
име - Насърчителна банка). През последните пет-шест години обаче финансовата институция породи не един и два 
скандала, най-вече свързани с прекомерната си щедрост към близки до властта бизнесмени и политици. 
Една от причините за тази печална слава (на която не би издържала нито една нормална търговска банка) е 
непрозрачността на ББР и усещането, че надзорните органи не са си на мястото. Въпреки че е държавна, ББР няма 
задължение да оповестява своите кредитополучатели. Кого точно финансира с публични средства и при какви условия, е 
обвито в мъглата на банковата тайна.  
Затова и резултатите от започналата проверка от служебния министър на икономиката Кирил Петков като принципал на 
ББР се очакват с особено внимание. Не че не е известно кои са любимците на държавната банка. Журналистически 
разследвания отдавна са осветили скандално отпуснати кредити. Но след краха на КТБ е интересно да се проследи как ББР 
се превръща в новата хранилка за галеници на властта. 
Пеевски и други "неслучайни" бизнесмени 
Министерството на икономиката публикува списък с 8-те най-големи кредитополучателя на банката и с това на практика 
потвърди слуховете и публикациите в медиите за насочване на публични средства към фирми, близки до бившия 
депутат от ДПС Делян Пеевски, до функционера на БСП Георги Гергов и мастити бизнесмени като Румен Гайтански и братя 
Домусчиеви. Тези 8 компании са получили през последните години заеми за общо близо 1 милиард лева, което е 1/4 от 
активите на банката и 2/3 от капитала й към момента. Т.е. лъвският пай от ресурса на държавната банка, чийто фокус трябва 
да е кредитирането на микро-, малки и средни фирми, е предоставен на 0.8% от клиентите й по признанието на бившия 
министър на икономиката Лъчезар Борисов.  
Кои са в Топ 8? 
Кредити с размер над 140 млн. лв.: 
“Слънчев ден” АД 
“Благоевград БТ” АД 
“Роудуей кънстракшън” АД 

https://www.segabg.com/category-observer/prokuraturata-poe-kurs-kum-pulen-proizvol
https://www.segabg.com/category-observer/prokuraturata-poe-kurs-kum-pulen-proizvol
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Кредити с размер над 115 млн. лв.: 
“Маркет инвестмънт” АД ("Техномаркет")  
“Интернешънъл инвестмънтс” ЕАД 
Кредити с размер над 60 млн. лв.: 
“Параходство БМФ” АД 
“Транспект” АД 
”Инса Ойл” ЕООД 
"Четири от 8-те най-големи кредита са на фирми, които според журналистически разследвания са в недиректна връзка с 
Делян Пеевски. На тях са дадени над 500 млн. лв.", съобщи служебният министър на икономиката Кирил Петков. По думите 
му и останалите участници в списъка не са случайни. 
Ден след публикуване на списъка заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев се появи в Нова тв, за да каже, че Делян 
Пеевски и негови фирми нямат никакви кредити от въпросната банка. "Ние от партията сме говорили на тази тема с него и 
имаме много ясна представа с документи, че това не отговаря на истината. Доколкото знам, само в една фирма - холдингът 
„Булгартабак”, Пеевски е бил миноритарен собственик", каза Цонев. Парадоксалното е, че с това опровержение той на 
практика показа връзката на Пеевски с част от кредитополучателите от списъка. 
През 2017 г. „Булгартабак“ купува търговската верига за техника „Техномаркет“. По-късно има формално разделение 
на "Техномаркет" от "Булгартабак". Според публикация на „Капитал“ целта е била да се получи пореден кредит от ББР. 
"Булгартабак" вече се е обзавел със заеми за 150 млн. лв. през 2014 г. - от тях 126.5 млн. са за "Благоевград БТ" и още 22 
млн. лв. за  "София БТ". Пречка за ново финансиране се явява ограничението на едно лице или икономическа група да се 
отпускат повече от 1/4 от собствения капитал на банката - по това време капиталът на ББР е 800 млн. лв., т.е. лимитът за 
кредитиране на свързани лица е 200 млн. лв. Така през септември 2019 г. 100% от "Техномаркет" са прехвърлени 
на "Маркет инвестмънт" - дружество, в което равни дялове имат двама дългогодишни мениджъри на компании на 
Пеевски - Борис Захариев и Кирил Кобарелов, посочва "Капитал". В един и същ ден "Маркет инвестмънт" придобива 
магазините "Техномаркет" и подписва договор с ББР за 51.13 млн. евро заем. На практика държавната банка 
финансира сделката. Лихвата е изключително добра - 3-месечен Euribor + 1.5 пункта надбавка, но не по-малко от 2%. 
Интересен е кредитът за "Слънчев ден", чийто собственик бе пловдивският бизнесмен и функционер на БСП Георги 
Гергов. По устав ББР няма право да кредитира спортни и неправителствени организации, включително политически, и 
свързаните с тях лица. Това не й е попречило да отпусне заеми на две фирми на Гергов през 2016 г. - „Международен 
панаир Пловдив“ (МПП) АД и „Слънчев ден резидънс“ АД, за общо 31.8 млн. евро. По сигнал на фондация 
"Антикорупционен фонд" прокуратурата проверява случая и излиза с решение през 2018 г., според което отпуснатите от 
ББР заеми са законни, а БСП и Гергов не са свързани лица. Все пак банката променя устава си, като широко отваря вратите 
си финансиране на бизнеса на политици -  клаузата за забрана за кредитиране на политически партии и свързани с тях 
лица е трансформирана в забрана за кредитиране на политически партии и свързаните с тях политически организации. 
В края на 2018 г. Гергов продава "Слънчев ден" на бизнесмена Ангел Палийски, дългогодишен президент на футболен 
клуб "Ботев" - Пловдив. И тази сделка е осъществена с кредит от ББР, твърди собственикът на фалиралата КТБ Цветан 
Василев. От публикувания списък с топ заемите на ББР излиза, че държавната банка е финансирала продажбата на 
курортното дружество с около 90 млн. лв. 
"Интернешънъл инвестмънтс" е получила 120 млн. лв. кредит от ББР. Официално неин собственик е Емил Робертов 
Василев, показва справка в Търговския регистър. Няма информация в какво са инвестирани тези 120 млн. лв., но "Капитал" 
и "Бивол" посочват, че преди две години "Интернешънъл инвестмънтс" придобива петзвездния луксозен хотел Miraggio 
Thermal Spa Resort в Халкидики. Ако тази сделка се е осъществила с пари от държавната банка, излиза, че тя кредитира и 
чужди икономики. 
Най-голям клиент на държавната банка със заем от 150 млн. лв. се оказва строителната компания “Роудуей кънстракшън”. 
Тя е регистрирана в момчилградското село Груево само няколко месеца преди да получи огромния заем през 2019 г. Целта 
е купуване на друга строителна фирма - "Пътстройинженеринг" АД, чийто собственик чрез компанията "Био майнинг" е 
известният бизнесмен Румен Гайтански. Според разследване на "Капитал" действителният собственик на "Роудуей 
кънстракшън" също е Гайтански. А той освен с прякора си Вълка е известен с концесията за чистотата на София и със 
съдружие с почетния председател на ДПС Ахмед Доган. За този заем финансистът и бивш депутат от ДБ в 45-ото народно 
събрание Владислав Панев пише: Кредитът е доста изгоден, не заради лихвата от минимум 3.75%. А защото вноската по 
главницата за 2020 г. е едва 170 хиляди лева. Малко над 0.1% от общия размер. Вероятно голямата част от плащанията са 
предвидени към датата на падежа през 2029 г. Дето се вика, дотогава я камилата, я камиларят". 
“Транспект” е пореден случай, при който ББР финансира закупуване на фирма. "Транспект" е компания, създадена да 
изкупи и рефинансира автобусния превозвач "Юнион Ивкони". Преди това 51% от превозвача се държеше от близка до 
"Еврохолд" компания (влязла като кредитор), а останалият дял е на основателя Ивайло Константинов - бивш депутат от 
ГЕРБ. През годините обаче компанията е приемана по-скоро за приближена на ДПС и депутата от движението Рамадан 
Аталай. 
С кредит над 60 млн. лв. е “Параходство БМФ”, приватизирано от братята Кирил и Георги Домусчиеви. След обявяването 
им в списъка на големите кредитополучатели Домусчиеви реагираха остро: "Параходство БМФ” работи с ББР от юли 2010 
г. по не един и два проекта, като никога дружеството не е изпадало в неизпълнение на договорните си 
задължения". И уверяват, че всички кредити са били обезпечени с имущество на фирмата, което надвишава съотношение 
между цената на закупения актив (кораб) и размера на финансирането. От компанията припомнят, че държавата е 
акционер в “Параходство БМФ” с 30% в капитала, което било допълнителен аргумент да се търси финансиране от ББР. В 
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същото време от години братя Домусчиеви и държавата се съдят за над 50 млн. лв. заради неизпълнение на 
приватизационния договор.  
Кога и за какво петролната компания "Инса ойл" на бизнесмена Георги Самуилов е получила над 60 млн. лв. кредит от 
ББР, няма информация. Трябва обаче да се припомни, че в началото на 2018 г. БНБ експресно одобри покупката на 67.6% 
от Общинска банка от регистрирания в Лихтенщайн фонд "Новито Опортюнитис фонд" (Novito Opportunities Fund AGmvK), 
в който се оказа, че дял има "Инса ойл". Именно петролната фирма на Георги Самуилов е платила сделката на стойност 46 
млн. лв.  
Големите отсъстващи 
В списъка липсва друг голям и печално известен кредит, който коства поста на Стоян Мавродиев като главен изпълнителен 
директор на ББР, а и на цялото ръководство на банката. През юни миналата година премиерът Бойко Борисов, който 
дотогава по никакъв начин не беше реагирал на публикациите за скандално раздадени кредити от ББР, разигра театър по 
време на една пресконференция и "на живо" уволни Мавродиев заради отпуснат насред ковид пандемията заем от 75 
млн. лв. на фирма за събиране на вземания. Целта на заема бе "С. Г. Груп" да купи необслужвани портфейли от две 
търговски банки. Случаят предизвика още по-силно възмущение, след като стана ясно, че "С. Г. Груп" е създадена година 
преди това и е с едва 2000 лв. оборот. Тогавашният министър на икономиката Емил Караниколов и принципал на ББР 
обяви, че не е негова работа да следи какви кредити раздава банката, като за това отговорност носи Надзорният съвет. 
Само няколко месеца по-късно председателят на Надзорния съвет на ББР Лъчезар Борисов стана министър на мястото на 
освободения Караниколов. А обещанията за пълна проверка по случая бяха забравени. 
Държавно рамо за частната ПИБ 
През юни 2020 г., също във вихъра на ковид кризата, държавната ББР наля 140 млн. лв. в капитала на частната Първа 
инвестиционна банка. В случая скандална бе не само високата цена на изкупените акции, но и фактът, че държавата не 
пожела да има дори свой представител в управлението на частната банка. 
В случая голямата вина и отговорност е на правителството на Бойко Борисов, не толкова на ББР, която просто изпълни 
указанията на управляващите. Бившият финансов министър Владислав Горанов се кълнеше, че дъpжaвaтa щe мoжe дa 
yчacтвa пълнoцeннo в yпpaвлeниeтo нa ΠИБ ĸaтo гapaнт за качество и прозрачност. А Борисов в опит да убеди 
обществеността колко важна е за влизането ни в еврозоната тази сделка, дори увери, че Πъpвa инвecтициoннa e пoeлa 
aнгaжимeнт дa изĸyпи oбpaтнo пpидoбититe oт ББP aĸции „нa цeни c лиxви и нямa дa имa зaгyби зa ББP и дъpжaвaтa“. Нищо 
от тези обещания не се е случило и надали е възможно да се случи. 
Така ББР придоби 28.265 млн. новоемитирани акции, или малко над 18%, в ПИБ на цена 5 лв. на акция, въпреки че 
пазарната й цена бе 2.60 лв. В момента цената на акция е паднала до 1.50 лв. и финансистите изчисляват загуба за 
държавата дотук от близо 100 млн. лв.  
Още въпроси без отговор 
Със сигурност проверката в ББР може да установи поне още толкова случаи на финансиране на скъпи проекти на едри 
бизнесмени. Инспекцията трябва да осветли също така при какви условия са им давани заемите, защото вече стана ясно, 
че за някои лихвите са между 2 и 4%, докато малките фирми биват кредитирани при лихви между 7 и 10%. Бившият 
министър на икономиката Лъчезар Борисов само подсили съмненията за нещо гнило в ББР, като каза, че обезпеченията и 
лихвените условия на заемите от тази банка са по-високи от стандартните на пазара. Ако това е така, защо някой ще иска 
да тегли заем от ББР? Защо някой бизнесмен ще предпочете да вземе скъп заем от държавна банка вместо евтин от частна? 
Трябва да се провери и какво финансиране е осигурила до момента Банката за развитие на друга също толкова спорна 
държавна структура - Държавната консолидационна компания, превърнала се в касичка, в която правителството на Бойко 
Борисов изсипа стотици милиони, без да е ясно какво се случва с тях. Има информация, че отпуснатите от ББР заеми за 
ДКК са в размер на 107 млн. лв. Един от тях - за 15 млн., бе договорен през 2017 г., когато ДКК се опита чрез сложна 
схема да придобие оръжейното дружество “Дунарит“, но не успя.  
За да няма прозрачност, по-голяма отчетност и по-силен контрол върху държавната ББР, вина има и предишното 44-то 
народно събрание. С гласовете на ГЕРБ, ДПС и "Обединени патриоти" банката и дъщерните й дружества бяха извадени 
от контрола на Закона за публичните предприятия. Приемането му през 2019 г. бе част от ангажиментите, които България 
пое в хода на присъединяването към еврозоната за прозрачно управление на държавните компании според най-добрите 
международни практики. Тогава откровено лобистките мотиви на депутатите бяха, че няма причина новият закон за 
публичните предприятия да въвежда допълнителни изисквания за кредитната институция, която и бездруго била твърде 
регулирана от БНБ. 
Сега, след скандалните разкритията, изнесени от служебния министър Кирил Петков, отново на дневен ред 
излязоха работата и контролът на Банков надзор. Интересно ще е кога централната банка ще реагира на набиращия 
скорост скандал - за концентрацията на заеми в ръцете на шепа бизнесмени, за съмненията за липсата на обезпечения и 
други преференциални условия, които не са достъпни за останалите фирми. Бившите управляващи отчаяно се опитват да 
замажат скандала с аргументи, че нищо нередно не се е случило, всичко е в рамките на закона, банката има пълен лиценз, 
т.е. може да кредитира и малки, и големи компании. Но никой не вярва на уверенията им, че дори и проверката на ЕЦБ не 
е открила нередности. Просто защото фактите са твърде скандални, за да бъдат подминати с пренебрежение, а 
получателите на парите - съвсем неслучайни. 
 
√ Чужди инвеститори изтеглят капитали от страната 
Британци и руснаци разпродават имотите си у нас 
Чуждестранни инвеститори изтеглят капитали от страната ни, показва статистиката на БНБ за първото тримесечие на 2021 
г. За периода януари – март преките чужди инвестиции са с отрицателен знак - минус 27.8 млн. евро. 
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Негативният показател се дължи на изтеглен дялов капитал в размер на 142 млн. евро от чуждестранните собственици в 
български фирми, както и на върнати заеми към компаниите майки в размер на 384 млн. евро. 
Единствено по линия на реинвестиране на печалбата има вливане на чуждестранни финансови средства в българската 
икономика - за периода януари-март фирмите с чуждестранни собственици са инвестирали 490 млн. евро от 
реализираната печалба. 
Данните на БНБ за преките чуждестранни инвестиции за първото тримесечие на 2021 г. не са окончателни, те се коригират 
в течение на годината и обикновено се оказват по-високи впоследствие. Така например БНБ съобщи през февруари т.г., че 
за цялата 2020 г. притокът на преки чужди инвестиции в страната ни е в размер на 561 млн. евро., което е 50% спад в 
сравнение с предпандемичната 2019 г. В последните си дни правителството на Бойко Борисов обаче се похвали с двойно 
по-високи привлечени чужди инвестиции през миналата година - 4.2 млрд. лв., което било рекорд за последните 10 
години.  
Липсва информация на сайта на БНБ дали е коригирала данните си за преките инвестиции за 2020 г. Ако това е така, 
вероятно големият ръст се дължи на придобиването на БТК от лондонския фонд United Group в средата на миналата 
година. Цената не бе обявена, но по неофициални данни тя е 1.3 млрд. евро. 
Въпреки, че данните за отлив на преките чужди инвестиции през първото тримесечие да не са окончателни, тенденцията 
на спад е явна. За сравнение, през първото тримесечие на миналата година, когато ковид-пандемията все още не бе 
поразила страната и икономиката ни, преките чужди инвестиции са били на стойност 112.2 млн. евро, дължащи се на 
приток на дялов капитал и реинвестирана печалба.  
Нетният поток от инвестиции на чужденци в недвижими имоти у нас също е отрицателен (- 0.5 млн. евро), което означава, 
че те преоблаващо разпродават своите недвижимости, отколкото да купуват нови.  
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари–март 2021 г. са от Нидерландия (187.3 
млн. евро) и Франция (144.4 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство (240.1 млн. 
евро) и Русия (147.9 млн. евро). 
 
√ Европейската прокуратура ще заработи на 1 юни  
Европейската комисия официално потвърди вчера, че Европейската прокуратура ще започне работа на 1 юни. Тя ще прави 
наказателни разследвания и преследвания във връзка с престъпления срещу бюджета на ЕС. Това е първата 
наднационална прокуратура. Ще се концентрира върху следните видове измами и други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на ЕС: 

• измами, свързани с разходи и приходи; 

• измами, свързани с ДДС (ако засягат две или повече държави членки и са на стойност най-малко 10 милиона евро); 

• изпиране на пари, придобити чрез измами по отношение на бюджета на ЕС; 

• активна и пасивна корупция или присвоявания, които засягат финансовите интереси на ЕС; 

• участие в престъпна организация, ако нейната дейност е насочена към извършване на престъпления срещу 
бюджета на ЕС. 

Този нов орган на Съюза може също така да разследва и преследва по наказателен ред всички други незаконни дейности, 
които са „неразривно свързани“ с престъпления срещу бюджета на ЕС. 
Европейската прокуратура ще провежда своите разследвания и наказателни преследвания при пълна независимост от 
Еврокомисията, другите институции и органи на ЕС, както и от държавите членки. Тя ще допълва работата и ще си 
сътрудничи с други органи и агенции на ЕС, като OLAF, Евроюст и Европол, както и с компетентните органи на държавите 
членки, които не участват в Европейската прокуратура. Очаква се Европейската прокуратура да разследва около 3000 
случая годишно. 
От участващите 22 държави само две още не са предложили свои делегирани прокурори - Финландия и Словения. Кьовеши 
се тревожи особено много от поведението на Словения, която ще поеме председателството на Съвета на ЕС на 1 юли. 
Службата на европейския прокурор публикува често таблица коя държава колко делегирани прокурори е 
предложила, колко са одобрени и колко са започнали вече работа. Към миналата сряда тя изглеждаше така: 
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√ Джо Байдън даде 90 дни на разузнаването да му каже откъде е COVID-19 
Само преди дни WSJ разкри, че месец преди пандемията 3-ма учени от лаборатория от Ухан са били много болни 
Американският президент Джо Байдън даде 90 дни на разузнавателните служби, за да му кажат откъде е дошъл COVID-19, 
предават световните агенции. Той призова американските разузнавателни служби да удвоят усилията си, за да обяснят 
произхода на коронавируса, довел до глобалната пандемия. Държаният глава поиска разузнавателните служби да му 
представят доклад по въпроса до три месеца.  
Байдън обяви, че е разпоредил американските национални лаборатории да оказват помощ на разследването на 
специалните структури.  
„Малко след като станах президент, през март, моят съветник по националната сигурност възложи на разузнавателната 
общност да подготви най-новия доклад за произхода на COVID-19, включително дали той идва от човешки контакт със 
заразено животно или от лабораторен инцидент. Американската разузнавателна общност "се обедини около два 
възможни сценария, но не стигна до окончателно заключение по този въпрос", каза Байдън в изявление, публикувано от 
Белия дом и цитирано от РИА Новости. 
САЩ ще продължат да работят с партньорите си по света, за да упражнят натиск върху Китай да участва той в едно пълно, 
прозрачно и основаващо се на доказателства международно разследване", обяви още американският президент. Байдън 
не изключи и възможността категоричен извод за произхода на коронавируса да не бъде направен никога, предвид това 
че китайското правителство е отказало да сътрудничи напълно на международните разследващи и те още в началото не 
са успели да отидат и да разследват на място.  
"Сега" припомня:  
Само преди дни бе обявено, че трима китайски учени от Института по вирусология в Ухан са били тежко болни малко преди 
избухването на пандемията. Това написа вестник Wall Street Journal. Американското издание изрично посочва, че се 
позовава на американското разузнаване. 
Първото огнище на COVID-19 е регистрирано в този град през декември 2019 г. Както отбелязва WSJ, въпросните учени са 
отишли в болницата заради тежко заболяване още през ноември същата година. Те са имали симптомите на COVID-19, 
а самите те са били „членове на един и същ екип, занимаващ се с коронавируси“. 
Авторите на статията твърдят, че информацията от разузнаването може да "добави тежест към нарастващите призиви за 
по-пълно разследване дали вирусът COVID-19 е могъл да е изпуснат от лаборатория"  
В отговор на запитване на WSJ, китайското външно министерство обвини Вашингтон, че се опитва да внушава 
постоянно теория за изтичане на коронавирус от лабораторията. Външното министерство постави под въпрос дали 
Съединените щати наистина са загрижени за източника на патогена COVID-19 или „се опитват да отклонят вниманието“. 
 
Investor.bg 
 
√ ЕК одобри новата схема за държавна помощ за туроператорите 
Фирмите ще могат да получат до 15% от оборота си за разплащане след уточняване на реда за кандидатстване 
Министерството на туризма получи нотификация от Европейската комисия (ЕК) за одобрение на целево субсидиране на 
туроператорите. Предстои в изключително кратък срок да бъде съгласувано постановление на Министерски съвет, което 
да уточни реда за кандидатстване и изплащане на държавната помощ. 
От министерството припомнят, че с изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
беше създадена схема за държавна помощ за допълнително финансиране на туроператори с останали задължения към 
техните клиенти с безвъзмездни средства в размер до 15% от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата 
сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания. 
Помощта може да бъде използвана единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени 
пътувания в периода 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19. 
Припомняме, че Министерството на туризма промени схемата за държавна подкрепа на туроператорите у нас заради 
пандемията. Поради неусвоени средства по стартиралата вече мярка за държавна помощ, останалият ресурс ще се 
разпределя по нов начин, беше решено през март.  
Новата мярка за подкрепа на туристическия бранш дава възможност на туроператори да получат до 15% от оборота си без 
ДДС през 2019 г., като парите са единствено за разплащане с клиенти за неосъществени пътувания. 
Предишната схема за държавна помощ за туроператори и туристически агенти се прилагаше до 5 април 2021 г. Според нея 
размерът на еднократно предоставяните безвъзмездни средства беше 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г. за 
туроператори и туристически агенти, като предоставената помощ приоритетно трябваше да се използва за връщане на 
суми по неосъществени пътувания и компенсиране на разходи за основната дейност. 
Създадената нова схема за държавна помощ чакаше нотификация от Европейската комисия. 
Финансиране на новата мярка е осигурено от вече отпуснатите, но неусвоени средства от националния бюджет. Според 
индикативните стойности неусвоените средства са близо 19 млн. лв. 
 
√ Кабинетът предлага на концесионерите да намалят цените на чадъри и шезлонги 
От своя страна Министерският съвет ще понижи концесионната такса за този летен сезон със съответния процент 
на редукция 

https://ria.ru/20210526/koronavirus-1734325689.html
https://www.wsj.com/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nova-shema-turoperatori-shte-poluchat-do-15-ot-oborota-si-za-razplashtane-323284/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/86-turoperatora-poluchiha-56-mln-lv-bezvyzmezdna-pomosht-323059/
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Служебният кабинет ще предложи на концесионерите на морски плажове да намалят за този летен сезон размера на 
единичните цени на плажни принадлежности - чадъри и шезлонги. Това съобщиха от правителствената информационна 
служба. 
В качеството си на концедент по договорите за концесия на морски плажове Министерският съвет ще отправи 
предложение до концесионерите за намаляване на размера на цените на предлаганите от тях чадъри и шезлонги спрямо 
максималните цени по договор, а в случай, че такива не са определени - спрямо предлаганите цени през 2019 г., съобразно 
което намаление се предлага намаляване на размера на концесионното им възнаграждение или плащане, се посочва в 
съобщението.  
За целта концесионерите, желаещи да приемат предложението, следва да поемат задължение да намалят цените на 
плажните принадлежности в диапазон от 50% до 100%, вследствие на което концесионното им възнаграждение или 
плащане ще бъде намалено с процент, равен на изложения от тях в изрично уведомление до министъра на туризма. 
Изменението на съответния концесионен договор се оформя чрез сключване на допълнително споразумение с министъра 
на туризма в срок до 10 дни от получаване на уведомлението. 
Намаляването на концесионното възнаграждение или плащане, извършено в съответствие с намалението на цените на 
плажните принадлежности, ще се прилага само ако за периода от сключване на допълнително споразумение за изменение 
на концесионния договор до 1 октомври 2021 г. концесионерът е предоставял чадъри и шезлонги на цени, които са не по-
високи от определените с допълнителното споразумение, и в случай, че за неизпълнение на това условие няма установен 
ред в концесионния договор или в допълнително споразумение. 
Намаленият размер на концесионно възнаграждение или плащане за 2021 г. следва да бъде заплатен от съответния 
концесионер в срок до 30 ноември 2021г. 
 
√ Газовата връзка с Гърция се бави още - ще заработи до края на юни 2022 г. 
Чрез търг "Булгаргаз" е запазил възможния максимален капацитет, но той е недостатъчен за доставките на 
азербайджански газ в пълен обем 
Газовата връзка с Гърция (IGB) ще се забави до юни 2022 година, стана ясно по време на заседанието на Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъдено ценовото заявление на "Булгаргаз" за цената на газа от 1 
юни. 
КЕВР е дал разрешение за удължаване на срока за въвеждане в експлоатация за "края на първото шестмесечие на 2022 
година", коментира председателят на регулатора Иван Иванов по време на заседанието. Искането е било внесено от 
проектната компания ICGB. 
Интерконекторът е необходим, за да може страната да получава газ от Азербайджан в пълен размер, и работата по него 
трябва да бъде ускорена, коментира от своя страна директорът на "Булгаргаз" Николай Павлов. 
По тази връзка България трябва да получава газ от Азербайджан. Очакваше се тя да бъде завършена до края на годината. 
От началото на 2021 година доставките на азербайджански газ са вече налични, но през свободните капацитети на 
съществуващата връзка Кулата - Сидирокастро. За целта "Булгаргаз" участва в търгове за разпределяне на капацитет в 
точката Неа Месемвриа, която обаче се използва от Гърция за получаване на газа от Азербайджан. 
Българският газов оператор е запазил максимално възможния капацитет в тази точка до Кулата - Сидирокастро. Но 
количествата са по-малко, отколкото България би получила, ако IGB е в експлоатация - иначе изграждането на новата 
газова връзка би било безсмислено, посочи Павлов. 
"Самият факт, че този проект се строи и е подкрепен от Европейската комисия, финансови институции и други партньори, 
говори, че той е необходим", каза директорът на "Булгаргаз". 
"Булгаргаз" е единственият ползвател на IGB и е резервирал 100% от капацитета ѝ. 
Николай Павлов уточни по време на заседанието, че цените на европейските газови пазари продължават да растат в 
последните месеци, което се дължи на ниските нива на запасите от газ в газовите хранилища на Стария континент. От 30 
април до 26 май цената на природния газ в Европа се е повишила с 25%."Това повишение вероятно ще намери проявление 
и в коригираното заявление, което "Булгаргаз" ще внесе на 1 юни", каза още Павлов. 
Директорът на "Булгаргаз" каза още, че в периода 22-29 юни ще има ремонтни дейности по "Турски поток".  Те ще доведат 
до прекъсване на доставките и недостиг на газ за пазарите на Балканите. 
България води преговори с "Газпром" през този седемдневен срок да получаваме газ по алтернативно трасе - през Украйна 
и Румъния. По това трасе страната ни получаваше газ до края на 2019 година, тоест преди да влезе в експлоатация "Турски 
поток".  
Това трасе беше алтернатива на доставките при плановите ремонтни дейности на газопровода през 2020 година, 
припомни още Павлов. "Няма правни и технически пречки отново да се извършват доставки през алтернативното трасе, 
но преговорите още не са финализирани", категоричен беше той и допълни, че очаква разговорите да бъдат финализирани 
в края на другата седмица. 
"Булгаргаз" води преговори и с алтернативни доставчици за осигуряване на газ през този период. Те обаче ще бъдат на 
спот цени, които вероятно ще са по-високи. 
 
√ Мигрантите в ЕС по-често работят с временни договори, според Евростат 
Жените са по-склонни да бъдат наети на временни договори от мъжете, сочат данни на европейската 
статистическа служба 
Малко над една пета от заетите в Европейския съюз (ЕС), които са родени в държава извън блока, са работили на временен 
договор през 2020 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/bulgargaz-poiska-poskypvane-na-gaza-ot-pochti-13-prez-iuni-328280/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/igb-shte-byde-zavyrshen-do-kraia-na-2021-godina-321835/
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За сравнение, наетите с временен договор лица, родени в друга държава членка на ЕС, са 13,8%, а родените в съответната 
страна – 11,8%. 
В държавите от ЕС, за които има данни, най-голям дял служителите, родени извън ЕС, наети на временни договори, е 
регистриран в Полша (40,6%), следвана от Кипър (35,8%), Испания (35,1%) Португалия (26,8%) и Швеция (25,2%). 
Най-нисък е този дял в Естония (2,1%), следвана от Австрия (6,9%), Унгария (7,2%) и Ирландия (7,5%). 
За лицата, родени в друга държава от ЕС, най-висок е делът на временно наетите служители в общия брой на заетите лица 
в Испания (27%), следвана от Нидерландия (19,3%) и Италия (18,3%), а най-нисък - Унгария (4,2%), Ирландия (6,6%), 
Люксембург (6,8%), Австрия (7,2%), Кипър (7,3%) и Словения (8,4%). 
Делът на срочно наетите служители в общия брой на местните служители е най-висок в Испания (21,8%), следван от Полша 
(17,9%) и Португалия (16,6%), а най-нисък е в Литва (1,1%), Румъния (1,2%), Естония (2,6%), Латвия (2,7%) и България (3,5%). 
Жените са по-склонни да бъдат наети на временни договори, сочат още данните. През 2020 г. делът на временно наетите 
лица в общия брой на заетите в ЕС е по-висок сред жените, отколкото при мъжете, и за трите подгрупи – родени в държава 
извън блока, родени в друга държава членка и местни жители. 
Най-голяма е разликата между половете при местните жители – делът на жените, работещи по временен договор, е с 1,9 
процентни пункта по-голям от този на мъжете. Разликата между половете е по-малка за служителите, родени в друга 
държава членка на ЕС – 0,5 процентни пункта. 
Като цяло 20,6% от жените, родени в държава извън ЕС, работят на временен договор в блока спрямо 20,1% от мъжете. 
Общо 14% от жените, родени в друга държава членка, работят на временен договор спрямо 13,5% от мъжете. За местните 
жители делът е, съответно, 12,8% и 10,9%. 
 
√ Върви ли Японската централна банка в правилна посока? 
Въпреки че Курода успя да вдигне цената акциите и да отслаби йената, банката все още не може да постигне целта 
за инфлация от 2%  
Японската централна банка върви в правилната посока, започвайки процес на постепенно намаляване на своите огромни 
покупки на активи, каза бившият икономически министър и опозиционер Банри Кайеда, цитиран от Ройтерс. 
Като министър през 2011 г. Кайеда често оказваше натиск върху централната банка да увеличи стимула за овладяване на 
поскъпващата йената, която вреди на японската икономика, зависима от износа. 
След като банката разгърна огромни стимули през 2013 г. и прие отрицателни лихвени проценти през 2016 г., сега Кайеда 
критикува гуверньора на ЯЦБ Харухико Курода за това, че не разкри стратегията за излизане от свръхразхлабената парична 
политика на банката. 
„Отрицателните проценти помогнаха да се спре нежеланото покачване на йената, постижение, което трябва да бъде 
признато“, каза Кайеда в интервю за Ройтерс. 
„Сега трябва да отстраним страничните ефекти, макар че това ще отнеме време“, каза той, визирайки ефектите, които 
годините на свръхниските лихви нанасят върху печалбите на финансовите институции. 
Коментарите подчертават промяната в обществените настроения относно ролята на паричната политика, тъй като годините 
на силно печатане на пари не успяха да ускорят инфлацията и принудиха централната банка да запази радикалния си 
стимул по-дълго от очакваното. 
Според Кайеда ЯЦБ е направила „правилен ход“, прецизирайки политическата си рамка през март. В рамките на 
тримесечния преглед на своята политика банката определи по-широк, отколкото беше досега, диапазон на движение на 
доходността по облигациите и промени начина за изкупуване на борсово търгувани фондове (ETF) с годишен темп от около 
6 трилиона йени (55 млрд. долара), откривайки по-голям хоризонт за отмяна на пазарните стимули. 
Вместо да купува с определен темп, ЯЦБ заяви, че ще купува ETF само когато е необходимо, като същевременно поддържа 
таван на годишните покупки от 12 трилиона йени. 
„По-гъвкавото закупуване на ETF-и беше важна първа стъпка“, каза Кайеда, който в момента е част от основната 
опозиционна Конституционно-демократична партия на Япония. 
Икономиката на Япония страдаше от дефлация и рязко поскъпване на йената, когато партията на Кайеда държеше властта 
в продължение на три години до 2011 г. 
След като сегашната управляваща Либерално-демократическа партия взе властта, премиерът Шиндзо Абе разгърна своите 
стимулиращи политики, известни като „Абеномика“, които ограничиха ръста на йената и власнаха акциите нагоре. 
Въпреки че Курода успя да вдигне цената на акциите и да отслаби йената, банката все още не може да постигне целта за 
инфлация от 2%. 
В същото време един от членовете на борда - Хитоши Сузуки заяви, че японската централна банка трябва да ограничи 
своите покупки на борсово търгувани фондове (ETF), когато пазарите са спокойни. 
В преглед на своите политически инструменти през март ЯЦБ определи темп на своите покупки на ETF-и и инвестиционни 
тръстове за недвижими имоти (REIT) като част от усилията да направи своята масивна програма за стимулиране по-
устойчива. 
„Важно е да имате предвид финансовото състояние на ЯЦБ при закупуването на ETF и REIT“, каза Сузуки. „Колкото повече 
такива активи притежава ЯЦБ, толкова повече се увеличава въздействието върху финансовото й състояние“, коментира 
той. 
Сузуки също заяви, че банката трябва да гарантира, че банковият сектор в Япония е стабилен, за да направи облекчаването 
на паричната политика устойчиво. 

https://www.investor.bg/novini/130/a/iacb-si-garantira-po-goliama-svoboda-na-politikata-si-za-evtinite-pari-324209/
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Съгласно политиката за контрол на кривата на доходност, ЯЦБ остави краткосрочните лихвени проценти на -0,1% и обеща 
да ограничи дългосрочните лихви около нулата. Също така банката купува държавни облигации и рискови активи като ETF-
и, за да съживи икономиката. 
 
Мениджър 
 
√ Удължават извънредната епидемична обстановка до 31 юли  
Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 
юни до 31 юли 2021 г. Целта е да се намали въздействието на COVID-19 върху общественото здраве и здравната система, 
като се вземе предвид реалният риск от разпространение на различни варианти на SARS-CoV-2 у нас с висока заразност, 
при постигнат към момента несъществен имунизационен обхват, гласи решението. 
По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за последния отчетен 14-дневен период (26.04-
09.05.2021 г.) заболяемостта от COVID-19 в държавите от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство е 
средно 277,27 на 100 хил. население, а в 11 държави надхвърля средната за ЕС. Регистрираната 14-дневна смъртност за 
същия период е 5,56 на 100 хил. население, като в 11 от държавите надхвърля средната за ЕС.  
Въпреки наблюдавания спад на заболяемостта от COVID-19 в страната, разпространението на коронавирусната инфекция 
засяга всички области. Случаи се диагностицират при лица от всички възрастови групи, като смъртността продължава да е 
най-висока при хората в напреднала и старческа възраст. В световен план, към 9 май 2021 г., България се нарежда на 11-
то място по 14-дневна смъртност.  
Постигнатият ваксинационен обхват на територията на ЕС е 14,1% с пълна ваксинационна схема и 35,5% с една доза 
ваксина. Към 15 май 2021 г. в България са приложени 1 112 950 дози ваксина, като с пълна схема са обхванати 6,3% от 
населението на страната, а с една доза - 11,7%. Увеличаването на броя ваксинирани ще спомогне за намаляване на 
всеобщата възприемчивост и прекъсване на епидемичното разпространение на заболяването.  
Необходимо е да се продължи прилагането на здравни изисквания при влизане на територията на страната, както и 
въвеждането на ограничения за достъп до страната, което ще спомогне за намаляване на вероятността за разпространение 
на новите варианти у нас.  
 
√ Назначиха нови областни управители на Варна, Добрич, Силистра и София  
Служебното правителството назначи нови областни управители на областите Варна, Добрич, Силистра и София, като 
освободи съответно временно изпълняващите длъжността областни управители в тези четири области, съобщи 
пресслужбата на кабинета.  
За областен управител на област Силистра е назначена Ели Тодорова. Притежава висше юридическо образование от СУ 
"Св. Климент Охридски". Била е два мандата председател на Адвокатска колегия - Силистра. В периода 2003 г.-2007 г. е 
била общински съветник в Силистра.  
Васил Карапанчев е назначен за областен управител на област Добрич. Дълги години е работил в системата на МВР и ДАНС, 
като включително е заемал длъжността директор на ТД "Национална сигурност" - Добрич, при ДАНС от 2010 г. до 2014 г. 
Висшето си образование е получил в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".  
Митко Михайлов е назначен за областен управител на област София. Притежава дългогодишен административен и 
управленски опит, заемал е ръководни длъжности в администрациите на Министерството на финансите и Министерството 
на младежта и спорта. През 2015 г. е заемал поста зам.-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор. Притежава висше икономическо и юридическо образование.  
За областен управител на област Варна е назначен Марио Смърков. Дълги години е работил в системата на МВР, като от 
2015 г. до 2017 г. е служител в ГД БОП. През последните години работи в частния сектор. Юридическото си образование е 
получил в Техническия университет във Варна.  
 
√ Планът за възстановяване все още е на чернова, алармира министър Пеканов  
Планът за възстановяване и устойчивост все още е под формата на чернова. Това обяви в ефира на bTV служебният 
вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
"За съжаление бях леко негативно изненадан, че Планът за възстановяване не е готов. Той не е готов за подаване. Има 
доста коментари като препоръки за подобряване, ние работим по тях. Тоест Планът е една чернова в момента. Ние имаме 
също идеи да подобрим Плана. В процес сме на преговори и координация в момента между новите членове на кабинета, 
за да използваме този ресурс по най-добрия възможен начин. Планът има 12 компонента. Има реформи в почти всяка 
сфера. Има 36 реформи в момента", обяви служебният вицепремиер.  
Той напомни, че планът е нов механизъм и ако заложените проекти и реформи не се извършат, няма да получим парите. 
По думите му, тази година може да вземем 13% от сумата, предвидена в плана.   
Министър Пеканов коментира и очакваното влизане на България в Еврозоната. "Ако политическата нестабилност не 
прерасне в някаква икономическа нестабилност не смятам, че могат да забавят влизането в Еврозоната. Еврозоната е 
важна. Все още не сме стигнали до момента на приемането на еврото. Но се движим по този път. Нещо, което според мен 
е важно и добро. Фактът, че сме част от валутен борд, вече в общи линии сме асимилирали голяма част от позитивите и 
негативите от Еврозоната. Следващата стъпка е да влезем и да използваме еврото като наша валута, но да не очакваме 
някакви чудеса от това", каза той. 
 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/atanas-pekanov-planat-za-vazstanovjavane-oshte-e-chernova.html
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√ Електронно трудово досие  
Как да организираме процесите по администрирането на трудовите правоотношения изцяло електронно, законно и 
сигурно – разказва Савина Динева, мениджър „Бизнес развитие“ в Sb Accounting & Consulting – водеща компания за 
пейрол, HR и счетоводни услуги 
Разработихме система за Електронно управление на трудови досиета, защото вярваме, че бъдещето в нашата сфера е в 
дигитализацията, както и че пазарът в България е готов за подобна трансформация. Работейки с едни от най-големите 
работодатели в страната, 90% от които са част от международни групи, виждахме необходимостта от такова решение, а 
вече имаше и подходящи технологии, които позволяват електронната HR администрация да бъде направена така, че да 
отговаря изцяло на правната рамка. 
Sb E-File 
Sb системата за електронно управление на трудови досиета включва целия процес - от качването на готови документи през 
подписването им с квалифициран електронен подпис (КЕП) до връчването им чрез електронна препоръчана поща и 
електронното им съхранение. За целта имаме интеграция на корпоративната ни платформа Webtools с доставчика на 
квалифицирани електронни услуги „Евротръст“. Създадените и подписани по този начин документи имат 
доказателствената сила на саморъчно подписаните такива. Решението ни Sb E-File значително улеснява процеса на 
подписване на всякакви документи между работодател и служител независимо от времето и мястото. Но това е само 
началото на трансформацията. 
Новостите 
Sb E-File позволява допълнително оптимизиране на процесите като например автоматични отпуски и служебни бележки. 
Може да качите масов файл, който съдържа 500 документа от един и същ тип, работодателят да ги подпише автоматично 
и да ги изпратите към служителите за подпис. Специално за HR екипите имаме разработен Dashboard за управление на 
документите и следене на техните статуси, активиране на нови служители или деактивиране на напускащите. В най-скоро 
време самите служители също ще имат възможност да качват и изпращат документи до своя работодател. 
Бързината 
Внедряването на решението отнема по-малко от седмица, след което фирмата може да започне да назначава новите си 
служители изцяло електронно. Имаме 170 нови изцяло „електронни“ служители от началото на годината. Средно 95% от 
текущите екипи преминават към Sb Е-File, като към края на март имаме повече от 1000 потребители. 
Цената 
Използването на Sb E-File води до оптимизиране на разходите, защото месечната такса е в пъти по-малка от разходите за 
хартия, печат и доставки с куриер. Тук не коментирам допълнителните ползи от оптимизирането на процеси и време, 
повишеното клиентско изживяване за служителите и тяхната удовлетвореност. 
 
√ Китай изпревари Германия като най-големият пазар за внос във Великобритания  
Китай вече е най-големият пазар за внос в Обединеното кралство, измествайки от тази позиция дългогодишния лидер 
Германия, след като търговията със стоки и услуги между Великобритания и Европейския съюз намаля заради Брекзит и 
пандемията от COVID-19, предаде „Евронюз“. 
По данни на Британската статистическа служба ONS общата търговия на Обединеното кралство със страните от ЕС е 
намаляла с 23% от първото тримесечие на 2018 г. до първите три месеца на 2021 г. За същия период търговията на 
Великобритания със страните извън ЕС се е свила само с 0,8%. 
Германия, която от години е най-големият търговски партньор на Обединеното кралство, е отчела, че износът и за Острова 
е започнал да намалява през 2019 г. на фона на несигурността около излизането на държавата от Европейския съюз. 
Пандемията от COVID-19 и ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса, които отслабиха 
значително икономиките по света, са ускорили тази тенденция. 
Като цяло вносът от Германия в Обединеното кралство е намалял до 12,5 млрд. паунда, което е спад с 11,8% в сравнение 
с първите три месеца на 2018 г. Същевременно с това вносът от Китай е достигнал стойност от 16,9 млрд. паунда през 
първото тримесечие на тази година, което е ръст от 66% в сравнение със същия период на 2018 г. 
От ONS отбелязват, че макар вносът от Китай да нараства от години, темпото на растеж се е ускорило през втората половина 
на миналата година, вероятно заради „относително ограниченото въздействие на пандемията COVID-19 върху китайския 
износ“. 
Китай се възстанови сравнително бързо от пандемията и бе единствената голяма икономика, която отчете растеж на 
търговията през 2020 г. 
 
√ ЕЦБ проверява дали международните банки са твърде обвързани с Лондон след Брекзит  
Европейската централна банка засилва контрола върху отделите за управление на риска на международните 
инвестиционни банки в региона, за да гарантира, че те не разчитат на лондонските си офиси дори след Брекзит, предаде 
Блумбърг, позовавайки се на запознати източници.   
ЕЦБ и националните регулаторни органи правят подробен анализ на това къде банките разполагат с ключов персонал и 
къде сключват сделки, за да гарантират, че рисковете, свързани с клиенти от Европейския съюз, се отчитат в рамките на 
блока и не се извън техния надзор, твърдят източниците на медията. 
Според тях прегледа включва европейските звена на международни банки, сред които Goldman Sachs Group Inc, Citigroup 
Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp, Barclays Plc и Morgan Stanley. ЕЦБ е поискала от банките да отговарят на 
подробни въпроси относно отделите им за управление на риска, включително къде са базирани търговците и свързания с 
тях персонал, както и как и къде се обработват търговските сделки, споделят още източниците. 
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Близо пет години, след като британците гласуваха „за“ напускането на Европейски съюз, банките и регулаторните органи 
все още са на „тъмно“ предвид несигурността около начина, по които ще изглеждат дългосрочните споразумения за 
финансовите услуги между двете страни. 
ЕЦБ цели да се ограничи практиката, при която банките обслужват клиенти в Европа, докато държат капитала и 
управленските си структури в Обединеното кралство с мотива, че в противен случаи рисковете ще бъдат по-трудни за 
управление. 
Говорител на ЕЦБ е отказал коментар пред Блумбърг. 
След референдума за Брекзит през 2016 г., активи за стотици милиарди долари хиляди работни места се преместиха от 
Лондон в градове като Париж, Франкфурт, Дъблин и Амстердам. Въпреки че това преселение все още не застрашава 
статута на Лондон като  глобален финансов център, ЕС даде ясно да се разбере, че очаква по-нататъшни промени през 
следващите години. 
 
√ Цените на петрола се понижиха в ранната търговия  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, след като оптимизма около повишаването на търсенето на 
гориво в САЩ и Европа през лятото засенчи притесненията за потенциален ръст на доставките от Иран, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време цената на сорта брент се понижи с 0,41 долара, или 0,60%, до 68,46 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,35 долара, или 0,53%, до 65,86 долара за барел. 
„Пазарите продължават да са фокусирани върху преговорите за иранската ядрена сделка и това дали санкциите върху 
износа на петрол от страната ще бъдат премахнати изцяло и кога това може да се случи“, посочват анализатори от Citi. 
Това ще бъде основа тема на разговор по време на следващата среща на Организацията на страните износителки на петрол 
(ОПЕК) и техните съюзници, водени от Русия, на 1 юни. Групата, известна като ОПЕК+, ще трябва да реши дали да промени 
плановете си за ограничаване на добива на фона на перспективата за връщане на иранските доставки на пазара. 
От Citi очакват OPEC+ да се придържа към плана си за връщане на пазара на доставки на 700 хил. барела на ден от юни и 
смятат, че може на срещата може да бъде повдигнат въпроса за постепенно увеличаване на доставките с още 840 хил. 
барела на ден през юли. 
 
√ Смесени резултати на борсите в Европа  
Европейските акции записаха смесени резултати в ранната търговия в сряда, задържайки се близо до рекордните си нива, 
след като редица централни банкери обещаха да запазят хлабавата парична политика въпреки скорошните знаци за 
повишение на инфлацията. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,32 пункта, или 0,07%, до 445,52 пункта, след като вчера достигна 
нова рекордна стойност. Бенчмаркът е напреднал с 12% от началото на годината, подкрепен от оптимизма около 
отварянето на икономиките и ускоряването на ваксинацията срещу COVID-19. 
Немският показател DAX се понижи с 20,07 пункта, или 0,13%, до 15 445,02 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 записа спад от 4,99 пункта, или 0,07%, до 7 024,8 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна със 7,88 пункта, 
или 0,12%, до 6 398,15 пункта. 
Световните фондови пазари си отдъхнаха, след като представилите на Федералния резерв на САЩ потвърдиха 
ангажимента на централната банка за запазване на благоприятна парична политика, след като опасенията около растящата 
инфлация предизвикаха несигурност на пазара в началото на месеца. 
Подобни коментари дойдоха и от Европейската централна банка, включително от председателката на финансовата 
институция Кристин Лагард, която заяви, че е твърде рано да се говори за ограничаване на програмата на ЕЦБ за спешно 
изкупуване на облигации, която помогна за стабилизирането на фондовите пазари в региона. 
„Мисля, че от ЕЦБ няма да се стремят да повторят същата грешка, която направиха в последния цикъл. През 2011 г. те 
изпреварващо повишиха лихвите преди Фед“, коментира Макс Кетнър от HSBC Global Research. „Това беше една от 
причините за по-бавен растеж в Еврозоната през почти целия цикъл“, добави той. 
На корпоративния фронт, акциите на британският търговец на дребно Marks & Spencer поскъпнаха с 6,38% до едногодишен 
връх, след като компанията заяви, че очаква печалбите и да се възстановят. По-рано тя обяви 88% спад на годишната 
печалба. 
Книжата на френския хранителен гигант Danone поевтиняха с 1,21%, след като Berenberg понижи рейтинга на акциите на 
компанията на „продавай”. 
Загуби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси изтри ранните си печалби във вторник и завършиха сесията в червения сектор, предаде 
Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 81,52 пункта, или 0,24%, до 34 312,46 пункта, след като по-рано напредна с 
над 100 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 отчете спад от 8,92 пункта, или 0,21%, до 4 188,13 
пункта, като най-големи загуби регистрира енергийният 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%. 
Акциите на големите технологични компании се оцветиха в червено след ранните печалби, като тези на Apple и Netflix 
поевтиняха с 0,16% и 0,31%. Книжата на Amazon също бяха подложени на натиск, след като генералният прокурор на 
Вашингтон Карл Расин заяви, че съди гиганта в онлайн търговията монополни практики. По думите му практиките на 
Amazon водят до ръст на цените за крайните потребители и потискат иновацията. Въпреки това акциите на компанията 
завършиха сесията с ръст от 0,43%. 
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Авиокомпаниите и операторите на крузини бяха големите печеливши в сесията. Цената на книжата на United Airlines се 
повиши с 1,58%, след като компанията съобщи, че билетите, закупени през този месец, са надминали нивата от 2019 г. 
Акциите на Boeing поскъпнаха с 1,39%, а тези на крузините оператори Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean – с  3,56% и 
3,65%. 
Биткойнът започна да се стабилизира след скорошния си срив, като това помогна акциите на Tesla, която е един от големите 
притежатели на криптовалутата. Акции на компанията на Илон Мъск поскъпнаха с 0,29%. Цената на книжата на 
платформата за търговия на криптовалути Coinbase скочи със 7,59%, след като JPMorgan повиши рейтинга на акциите на 
компанията. 
Резултатите от вторник идват след ръста на водещите индекси в понеделник, поведение от ръста на технологичните 
компании. „Търговията в понеделник бе водена от намаляването на опасенията за инфлацията“, коментира Джим Полсен 
от Leuthold Group. „Акциите на растежа си върнаха лидерската позоция, след като страховете около доходността на 
облигациите и инфлацията се успокоиха”, добави той. 
След печалбата в понеделник, S&P 500 вече е на зелено за месец май и е само на около 1% от рекордния си връх, достигнат 
през този месец. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 88,21 пункта, или 0,31%, до 3 593,36 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Compositе отчете спад от 1,38 пункта, или 0,06%, до 2 380,56 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng напредна с 255,15 пункта, или 0,88%, до 29 166,01 пункта. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 88,21 пункта, или 0,31%, до 28 642,19 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 2,89 пункта, или 0,9%, до 3 168,43 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 22,7 пункта, или 0,32%, до 7 092,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 2,09 пункта, или 0,39%, до 530,43 пункта. BGBX40 се понижи с 0,21 пункта, или 0,18%, до 119,10 пункта. 
BGTR30 изтри 1,13 пункта от стойността си, или 0,20%„ достигайки ниво от 570,06 пункта. BGREIT напредна с 0,57 пункта, 
или 0,38%, до 151,75 пункта. 
 
√ Еврото отстъпи под прага от 1,22 долара  
Курсът на еврото днес отстъпи под прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2191 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2229 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ ЦИК провежда експеримент колко души могат да гласуват на 1 машина за ден  
Експеримент в Централната избирателна комисия за това колко души могат да гласуват на една машина за ден ще се 
проведе днес. 
Експериментът трябва да покаже с каква скорост могат да гласуват избирателите в секциите, в които гласуването с машини 
са единственият вариант за вот след отмяната на хартиените бюлетини. 
Това трябва да даде представа в кои секции ще са необходими повече от една машина. 
Ще даде яснота и колко още машини трябва да се закупят за вота на 11 юли. 
 
√ До края на юни ще бъде актуализиран протоколът за лечение на COVID-19  
Работна група, в която влизат представители на експертните съвети към министъра на здравеопазването, ще изготвят 
актуализиран протокол за лечение на пациенти с COVID-19. Това стана ясно по време на среща, проведена на 26 май, 
между зам.-министъра здравеопазването д-р Тома Томов и представители на експертните съвети. 
„Документът ще е с препоръчителен характер и ще бъде предоставен както на общопрактикуващите лекари, така и на 
специалистите в болничната помощ. Целта е да има актуализирани насоки за лечение на пациенти с коронавирусна 
инфекция при различните форми на заболяването", обясни зам.-министър Томов. 
До 20 юни специалистите от експертните съвети ще изготвят своите предложения за актуализация в съответните 
медицински направления. Готовият документ ще бъде публикуван на официалната интернет страница на Министерството 
на здравеопазването, като при необходимост, протоколът ще бъде надграждан и актуализиран. 
 
√ Министър Стоилов се срещна с посланика на Федерална Република Германия  
На 26 май 2021 г. в Министерството на правосъдието се проведе среща между служебния министър на правосъдието проф. 
Янаки Стоилов и извънредния и пълномощен посланик на Федерална Република Германия в България Н. Пр. Кристоф 
Айххорн. 
По време на разговора служебният министър на правосъдието представи основните приоритетите на работа - подобряване 
обслужването на гражданите, на взаимодействието с Висшия съдебен съвет за повишаване на ефективността на работата 
на съдебната система, диалог с професионалните организации в областта на правосъдието, гражданското общество и 
медиите. 
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Двете страни изразиха желание за продължаване на дългосрочното си сътрудничеството в областта на правосъдието.  
Бяха обменени и мнения по различни въпроси, свързани със съдебната система и евентуални реформи в сектора. 
 
√ Виена предлага безплатна карантина за туристи  
След разхлабване на мерките срещу коронавируса Виена отново е любимо място за туристи, засега главно от страната, но 
скоро се очакват и гости от чужбина. 
За да осигури за всички безопасно пребиваване и максимален комфорт, градът предлага за всички гости на Виена 
безплатни тестове и безплатни възможности за карантиниране, в случай че тестът е положителен или се появят симптомите 
на зараза от COVID-19.Градската управа е осигурила подслон за болни туристи и техните близки: четиризвездният "Хотел 
де Франс" в центъра на Виена е с възможности за изолация на болни и карантинирани туристи, които биват настанени 
безплатно за сметка на австрийската държава. 
Някои от петзвездните хотели предлагат за своите гости безплатни тестове директно в хотела. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Президентите на България и Република Северна Македония с обща визита във Ватикана. Има ли шанс за 
отваряне на нова страница в отношенията между двете държави - анализ на историка проф. Христо Матанов и 
журналиста Николай Кръстев; 

- Как ГЕРБ влиза в предизборната битка и още за рокадите в силовите структури - гост Маноил Манев; 
- За подслушването на политици, шпионските скандали и смяната във властта. В студиото - лидерът на 

Републиканци за България Цветан Цветанов; 
- Ще стигнат ли парите за пенсии в бюджета на социалното осигуряване - гост служебният зам.-министър на труда 

и социалната политика Надя Клисурска; 
- За тънката граница между екстравагантност и кич в разгара на абитуриентските балове - разговор с поетесата 

Маргарита Петкова и модния експерт проф. Любомир Стойков; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Скандални кадри - моторист кара опасно на една гума в центъра на Пловдив и бяга от полицията - ще бъде ли 
заловен?; 

- За смяната на председателя на ДАНС - коментарите на Николай Хаджигенов от „Изправи се! Мутри вън!" и Тома 
Биков от ГЕРБ; 

- Какво е финансовото състояние на екоминистерството, ще бъде ли спрян вносът на боклук у нас и незаконното 
строителство по морето? Разговор със служебния министър на околната среда и водите Асен Личев; 

- Край на бръчките за 21 дни! Заблуждават ли ни онлайн търговци с обещания за бързи резултати при 
подмладяване? Проверка - в „На твоя страна". 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Втората пенсия ще зависи от заемите на държавата; 
в. 24 часа - Как ще пътуваме за ваканция в чужбина; 
в. Монитор - Всеки трети плаж без стопани и спасители; 
в. Монитор - Втори сме в ЕС по продажба на камиони; 
в. Телеграф - 200 000 коли нахлуват в столицата; 
в. Труд - Медийна офанзива за цените на лекарствата; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Руските шпиони и (или) подслушванията опразниха шефския кабинет в ДАНС; 
в. 24 часа - 11 партии и коалиции по-малко искат участие във вота на 11 юли; 
в. 24 часа - И след есенното преброяване ще сме твърдо под 7 милиона; 
в. 24 часа - Радев иска проверка на беларуската фирма, направила "Балкански поток" под река Янтра; 
в. Телеграф - ДАНС с нов шеф; 
в. Телеграф - Преброители изкарват 1000 лв. за две седмици; 
в. Труд - Борисов посочи Радев като едноличен господар за изборите; 
в. Труд - Горивата поскъпнаха с 15% за 6 месеца; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Кристиан Вигенин, председател на предизборния щаб на БСП: Успех е дори фактът, че с Дончева се водиха 
разговори. Време е за прошка, в левицата обединението ще продължи; 
в. Монитор - Пенсионираната учителка Стойка Димитрова: Глаголицата трябва да се изучава в училище; 
в. Телеграф - Професор Николай Овчаров: Накитите от Крънското съкровище са на княгиня от рода Тертер; 
в. Труд - Проф. д. ик. н. Нина Дюлгерова - специалист по геополитика, пред "Труд": Беларус стана част от голямата игра 
между САЩ и Русия; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - "Новият цар" и старите лидери - какво губят и какво печелят, ако направят крачка назад; 
в. Монитор - Да опазим националните съкровища -мисията възможна; 
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в. Телеграф - Да се учим от гърците; 
в. Труд - Време разделно - а сега накъде? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 27 май 
София 

- От 10.30 ч. служебният министър на икономиката Кирил Петков ще проведе среща-разговор с председателя и 
членовете на Надзорния съвет на Българската банка за развитие. 

- От 13.00 часа в сградата на Министерството на енергетиката служебният министър Андрей Живков ще представи 
пред медиите основните факти и направените изводи от направения преглед на финансовото и икономическото 
състояние на държавните дружества в сектор „Енергетика". 

- От 14.00 ч. ЦИК ще проведе редовен брифинг. 
- От 18.00 ч. в салона на „Позитано" 20 ще се проведе третото заседание на XIV Конференция на Софийската градска 

организация на БСП. 
- От 9.00 часа в храм „Св. Петка - стара" ще бъде отслужена архиерейска св. Литургия. 
- От 10.00 ч. в зала „Музейна" в централата на Българския червен кръст (бул.„Джеймс Баучер", №76) ще се състои 

семинар за дисбалансите в достъпа до лекарствена терапия, заплащана напълно или частично от Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) за хронични заболявания, разходите на здравния фонд и доплащането от 
пациента при напълно или частично заплащане, както и механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на 
бюджета на НЗОК. 

- От 11.00 часа в зала 238 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" № 1 Централната 
избирателна комисия проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетините за частичните местни 
избори на 27 юни. 

- От 11.00 ч. с онлайн предаване на живо във Facebook Антикорупционният фонд ще представи резултатите от 
анализа на контролирания и купен вот за изборите, проведени на 4 април 2021 г. 

- От 11.00 ч. онлайн ще се състои Церемонията по връчване на годишните награди „Застраховател на годината", 
"Пенсионноосигурително дружество на годината" и "Застрахователен брокер на годината" за 2020 година. 

- От 13.00 часа до 14.00 часа в Пресклуба на сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" № 1 ще се 
проведе тест с машина за гласуване. 

- От 18.30 часа в Клубa на журналиста на ул. „Граф Игнатиев" № 4 ще бъде представен новия български криминален 
роман „Убийство с дъх на смокини" на журналиста Олга Раева. 

- От 21.00 ч. българско време пред онлайн аудитория ще се реализира проектът „ПАФА" - танцова интерактивна 
инсталация. 

*** 
Бургас 

- От 6.00 до 10.00 часа в района на паркове в комплекс„Меден рудник" и Лесопарк „Росенец", както и на Приюта за 
безстопанствени кучета в местността „Пода" ще се извършва профилактична дезакаризация 

- От 09.30 часа в заседателната зала на Общината кметът Димитър Николов ще се срещне с представители на 
Националния отбор по плуване по повод предстоящия Общински международен турнир по плуване „За голямата 
награда на град Бургас" - Гран При. 

*** 
Добрич 

- От 16.00 ч. в малка зала на Ресторант „България" ще се състои регионално изложение „Земята - наш дом" (27 и 28 
май). 

*** 
Ловеч 

- От 10.00 ч. в салона на читалище "Наука - 1870" ще се състои заседание на Общински съвет- Ловеч. 
*** 
Плевен/с. Лепица 

- От 11.00 часа в землището на село Лепица служебният заместник-министърът на земеделието, храните и горите 
Крум Неделков ще бъде гост на инициативата „Отгледано с грижа в България". 

*** 
Разград 

- От 11.00 ч. в зала 308 на Община Разград ще се състои пресконференция във връзка с обявяване на 11-тото издание 
на конкурса „Да на красотата". 

*** 
Смолян 

- От 13.00 ч. в сесийната зала на Община Смолян Общински съвет - Смолян ще проведе заседание. 
*** 
Стара Загора 

- От 9.00 ч. в зала „П. Р. Славейков" ще се проведе заседание на Общински съвет - Стара Загора. 
*** 
Сопот 
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- От 17.30 ч. на площад „Иван Вазов" ще проведе публично обсъждане на тема: Ремонт на сградата на Народно 
читалище „Иван Вазов 1871" и поемане на дългосрочен общински дълг за осъществяването му. 

*** 
Шумен 

- От 9.00 ч. в зала "Проф. Венета Вичева" ще се състои заседание на Общински съвет - Шумен. 
 

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. 


