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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
БНТ 
 
√ Бизнес и синдикати настояват: Дизайнът на мярката 60/40 да се промени  
Дизайнът на мярката 60/40 трябва да се промени. Около това мнение се обединиха представители на бизнеса и 
синдикати в "Денят започва". Според председателя на АИКБ Васил Велев в началото на следващата седмица е абсолютно 
задължително да се свика Тристранния съвет. 
Той заяви, че е внесено предложение мярката 60/40 да стане 100/75. По думите му, това е постижимо с промяна на трите 
текста в 151 постановление. Така с 5 пет пъти по-малко средства ще могат да бъдат подкрепени тези, които действително 
имат нужда от подкрепа. 
"Лесно е - когато предприятието работи, то плаща 100% за времето, когато работи. Когато не работи, за времето на 
принудителен престой - държавата компенсира само за това време със 75% от дневната надница за работниците", уточни 
Велев. 
Предложението беше подкрепено и от президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Според него има законова 
възможност това да се случи. 
"Абсолютно сигурно е, че дизайнът трябва да се промени и това сме го говорили в рамките на една година. Ние сме 
направили изчисления и съм съгласен, че трябва да се направят корекции. Когато ни поканят, ще сложим предложенията 
на масата". 
Проблемът не е толкова, че няма пари, а механизмът на бюджета на тяхното използване. Предприятията трябва да бъдат 
подкрепяни по различен принцип. Пенсионерите също, коментира още Манолов. 
Според Иван Нейков в такава криза и работодателите, и работниците са в една лодка. Големият проблем е във 
философията на мерките досега, а те бяха в един калъп да вкараме всички. Проблемите не са еднакви. Сега трябва да се 
стигне до всеки бранш, а това иска повече усилия, разнообразяване на мерките, каза още Нейков, председател на 
Балканския институт по труда и социална политика. 
Средствата за мерките в подкрепа на бизнеса са разчетени до 31 май, поради което работодателите настояват те да бъдат 
продължени до края на юни, с опция за допълнителни още 3 месеца, коментира още председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов се обяви за диференцирана 
подкрепа спрямо доходите и различен механизъм за подпомагане на работната сила и бизнеса. 
"Водим разговори. Ние не приемаме само този вид подкрепа - кредит, от тук насетне. Ние смятаме, че още няколко месеца 
трябва да има подкрепа или за фиксираните разходи на компаниите, но по -скоро подкрепа за отсъстващия доход на 
работещите. Защото те имат ограничения в капацитета, раз и второ - няма достатъчно търсене", обясни Велев. 
"Работещите и предприятията като такива следва да се подпомагат по различен механизъм, че средствата, които са за 
работниците трябва да се превеждат директно по техните сметки, а фиксираните разходи, за които спомена г-н Велев те 
трябва по някакъв друг ред да бъдат подкрепяни. Не може всички доходи да се подкрепят по един и същи начин. Логично 
е по-ниски доходи да се подкрепят с по-висок процент. По-високите, с по-нисък, защото става въпрос за съвсем други 
неща", каза Димитър Манолов. 
Повече информация вижте тук. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Бизнесът ще настоява пред Янев мярката 60/40 да стане 100/75  
Бизнесът и синдикатите предлагат дизайнът на мярката 60/40 трябва да се промени.  Според председателя на АИКБ Васил 
Велев в началото на следващата седмица е абсолютно задължително да се свика среща с правителството. 
"Мярката 60/40 да стане 100/75. Това е постижимо с промяна на трите текста в постановлението", предложи Велев 
в ефира на БНТ. 
Предложението бе подкрепено и от президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, който заяви: "Абсолютно сигурно е, 
че дизайнът трябва да се промени и това сме го говорили в рамките на една година. Ние сме направили изчисления и 
съм съгласен, че трябва да се направят корекции. Когато ни поканят, ще сложим предложенията на масата. 
Проблемът не е толкова, че няма пари, а механизмът на бюджета на тяхното използване. Предприятията трябва 
да бъдат подкрепяни по различен принцип. Пенсионерите също". 

https://bntnews.bg/news/biznes-i-sindikati-nastoyavat-dizainat-na-myarkata-60-40-da-se-promeni-1157368news.html
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Според Иван Нейков в такава криза и работодателите, и работниците са в една лодка. Големият проблем е във 
философията на мерките досега, а "те бяха в един калъп да вкараме всички". 
"Проблемите не са еднакви. Сега трябва да се стигне до всеки бранш, а това иска повече усилия, разнообразяване на 
мерките", каза още Нейков. 
На 5 май правителството одобри допълнителен трансфер от 117.1 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен 
институт. Средствата ще се използват за изплащане на компенсации за запазване на работните места в засегнатите от 
пандемията от коронавирус икономически сектори по мярката 60 на 40. Чрез отпускането на допълнителния финансов 
ресурс над 100 000 работници и служители ще запазят своята заетост.  
Допълнителните средства ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по 
централния бюджет. 
Лидерите на синдикалните и работодателските организации са започнали поредица от неофициални срещи със 
служебните министри на труда, на финансите и на икономиката. На тях се обсъждат проблеми, свързани с финансирането 
на мярката "60/40", както и на останалите антикризисни мерки за запазване на заетостта. Обсъдено е и осигуряването на 
добавката от 50 лева за пенсионерите в бъдеще. 
Притесненията на социалните партньори са, че мерките за запазване на заетостта не са гарантирани финансово. 
 
Dnes.bg 
 
√ Синдикати искат мярката 60/40 да се промени 
Внесено е предложение да стане 100/75 
Дизайнът на мярката 60/40 трябва да се промени. Около това мнение се обединиха представители на бизнеса и синдикати 
пред БНТ. Според председателя на АИКБ Васил Велев в началото на следващата седмица е абсолютно задължително да се 
свика Тристранния съвет. 
Той заяви, че е внесено предложение мярката 60/40 да стане 100/75. По думите му, това е постижимо с промяна на трите 
текста в 151 постановление. 
"Лесно е - когато предприятието работи, то плаща 100% за времето, когато работи. Когато не работи, за времето на 
принудителен престой - държавата компенсира само за това време със 75% от дневната надница за работниците", уточни 
Велев. 
Предложението беше подкрепено и от президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Според него има законова 
възможност това да се случи. 
"Абсолютно сигурно е, че дизайнът трябва да се промени и това сме го говорили в рамките на една година. Ние сме 
направили изчисления и съм съгласен, че трябва да се направят корекции. Когато ни поканят, ще сложим предложенията 
на масата". 
Проблемът не е толкова, че няма пари, а механизмът на бюджета на тяхното използване. Предприятията трябва да бъдат 
подкрепяни по различен принцип. Пенсионерите също, коментира още Манолов. 
Според Иван Нейков в такава криза и работодателите, и работниците са в една лодка. Големият проблем е във 
философията на мерките досега, а те бяха в един калъп да вкараме всички. Проблемите не са еднакви. Сега трябва да се 
стигне до всеки бранш, а това иска повече усилия, разнообразяване на мерките, каза още Нейков. 
 
В. Монитор 
 
√ Бизнес и синдикати настояват да се промени мярката 60/40  
Мярката 60/40 трябва да се промени. Около това мнение се обединиха представители на бизнеса и синдикати пред 
БНТ.  Председателят на АИКБ Васил Велев коментира, че в началото на следващата седмица е задължително да се свика 
Тристранният съвет. 
Велев съобщи, че е внесено предложение мярката 60/40 да стане 100/75. Според него това е постижимо с промяна на 
трите текста в 151 постановление. Така с 5 пет пъти по-малко средства ще могат да бъдат подкрепени тези, които 
действително имат нужда от подкрепа. 
"Лесно е - когато предприятието работи, то плаща 100% за времето, когато работи. Когато не работи, за времето на 
принудителен престой - държавата компенсира само за това време със 75% от дневната надница за работниците" обясни 
още Велев. 
Предложението на бизнеса срещна подкрепата и от президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Според него има 
законова възможност това да се случи. 
"Абсолютно сигурно е, че дизайнът трябва да се промени и това сме го говорили в рамките на една година. Ние сме 
направили изчисления и съм съгласен, че трябва да се направят корекции. Когато ни поканят, ще сложим предложенията 
на масата", коментира Манолов. Според него проблемът не е толкова, че няма пари, а механизмът на бюджета на тяхното 
използване. 
"Предприятията трябва да бъдат подкрепяни по различен принцип. Пенсионерите също", коментира още Манолов. 
Според бившия социален министър Иван Нейков в такава криза и работодателите, и работниците са в една лодка. 
"Големият проблем е във философията на мерките досега, а те бяха в един калъп да вкараме всички. Проблемите не са 
еднакви. Сега трябва да се стигне до всеки бранш, а това иска повече усилия, разнообразяване на мерките", каза още 
Нейков. 
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News.bg 
 
√ Бизнес и синдикати настояват за промени в мярката 60/40  
Да се премахне универсализма, да се отиде към детайлна подкрепа за бизнеса. Това призова в студиото на БНТ бившият 
социален министър Иван Нейков. Заедно с него в студиото бе и Васил Велев, а президентът на КТ "Подкрепа" Димитър 
Манолов бе включен по телефона. 
Разговорът им е ден след като от Министерския съвет уточниха, че няма спрени или замразени социално-икономически 
мерки за подкрепа на бизнеса и гражданите в условията на пандемия. 
Представителят на работодателите Васил Велев уточни, че има приключване на сроковете, за които има мерки в подкрепа 
на бизнеса. В края на май повечето приключват. Ние не искаме нищо различно от това, което имат нашите колеги (в другите 
държави - б.р.). 
В повечето страни действат такива мерки, при това - с по-добър дизайн. Обявявали сме се категорично за нов дизайн на 
мярката 60/40, каза той и даде пример с бюджета - "Марица Изток" получават 56 млн., "Български пощи" - 17 млн. По 
време на кризата разходите на пощите растат, а нашите получават 17 млн. В същото време парите свършиха, каза Велев. 
Според Иван Нейков час по-скоро трябва да се влезе в сериозен диалог. Не съм адвокат на служебния кабинет, но в края 
на месец май парите свършиха. Икономиката никога не е била идентична в страните от ЕС, каза той. 
По думите на Велев освен подкрепа за хората, има подкрепа за фиксираните разходи, при нас се оформя само кредитна 
подкрепа. Не приемаме само този вид подкрепа чрез кредити. Още няколко месеца трябва да има подкрепа за 
отсъстващия доход на работещи. Те имат ограничение. Няма достатъчно търсене, каза той. 
Димитър Манолов уточни, че финансирането по някои мерки било до 31 януари, а имаше уверение, че има пари до юни 
месец. Вероятно средства има, но проблемът е на друго място. Работещите и предприятията трябва да се подпомагат по 
различен механизъм, работниците да получават пари по техните сметки, категоричен е синдикалиста. 
Кредитирането е полезна мярка. Според него има такива, които не им е мястото да се кредитират от Българска банка за 
развитие (ББР). 
Велев призова да се продължи мярката за подкрепа на труда. Имаме увеличение в кризата на заплатите на 
администрацията с 30%. Подкрепата за ликвидността е 16%. За малките предприятия още не е започнала, каза той.  
За Иван Нейков големият проблем е във философията на мярката, в един калъп са вкарани всичките. Сега е нужно 
профилиране, всеки бранш трябва да се реши кое му е важното. Като подхождате по един и същ начин към всички, всички 
ще реагират, каза той. 
Според Велев ББР на две лица е дала повече кредит отколкото на целия български бизнес. До момента четвърт милиард 
са получени от малки и средни предприятия, а за две лица - също четвърт милиард. 
Да се взимат кредити, с които да се плащат заплати, е най-бързият път към фалит. Разработили сме предложение за 
изменение. Три текста се променят, каза той. 
Запитан дали при намаление от 100 на 75% помощ по мерките по-справедливо ли ще се разпределят парите, Димитър 
Манолов каза, че е възможно. "За мен е тревожно изказването на финансовия министър на кои предприятия ще дава 
помощ", каза синдикалният лидер. 
 
Cross.bg 
 
√ Бизнес и синдикати настояват: Дизайнът на мярката 60/40 да се промени  
Дизайнът на мярката 60/40 трябва да се промени. Около това мнение се обединиха представители на бизнеса и синдикати 
в "Денят започва". Според председателя на АИК Васил Велев в началото на следващата седмица е абсолютно 
задължително да се свика Тристранния съвет. 
Тоя заяви, че е внесено предложение мярката 60/40 да стане 100/75. По думите му, това е постижимо с промяна на трите 
текста в 151 постановление. Така с 5 пет пъти по-малко средства ще могат да бъдат подкрепени тези, които действително 
имат нужда от подкрепа. 
"Лесно е - когато предприятието работи, то плаща 100% за времето, когато работи. Когато не работи, за времето на 
принудителен престой - държавата компенсира само за това време със 75% от дневната надница за работниците", уточни 
Велев 
Предложението беше подкрепено и от президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Според него има законова 
възможност това да се случи. 
"Абсолютно сигурно е, че дизайнът трябва да се промени и това сме го говорили в рамките на една година. Ние сме 
направили изчисления и съм съгласен, че трябва да се направят корекции. Когато ни поканят, ще сложим предложенията 
на масата". 
Проблемът не е толкова, че няма пари, а механизмът на бюджета на тяхното използване. Предприятията трябва да бъдат 
подкрепяни по различен принцип. Пенсионерите също, коментира още Манолов. 
Според Иван Нейков в такава криза и работодателите, и работниците са в една лодка. Големият проблем е във 
философията на мерките досега, а те бяха в един калъп да вкараме всички. Проблемите не са еднакви. Сега трябва да се 
стигне до всеки бранш, а това иска повече усилия, разнообразяване на мерките, каза още Нейков, председател на 
Балканския институт по труда и социална политика. 
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В. Труд 
 
√ Кабинетът отряза парите за бизнеса 
Мярката 60/40 и 80/20 ликвидирани от служебното правителство 
Кабинетът предлага помощта да продължи само с държавно гарантирани кредити 
Има замразени програми, твърдят ресторантьори 
Служебното правителство няма намерение да удължи мерките за подкрепа на заетостта. Става въпрос за схемата 60/40 за 
запазване на работниците заради кризата, както и мярката 80/20 за най-пострадалите сектори като туризма и транспорта. 
Засега не се предвижда удължаване на сроковете по тези схеми, които изтичат до края на май, заяви пред “Труд” Васил 
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Работодателите са имали среща с ресорните 
министри, за да обсъдят как да продължат мерките, въведени заради кризата от коронавируса. 
Няма пари за тези мерки, това ни обясниха от правителството, допълни Велев.  
Единственото, което ни се предлага, е да се отпускат на бизнеса държавно гарантирани кредити с облекчени условия. Това 
обаче не е приемливо за фирмите. Не може с кредити да се плащат заплати, отсече той. 
В момента от асоциацията подготвят писмено предложение за нова мярка 100/75. Тя предвижда, когато служителят работи 
да получава 100% от заплатата си от работодателя. За времето, в което той е принуден да не работи, заради намалени 
поръчки например, държавата да му плаща 75% от брутното възнаграждение. Част от работодателските организации обаче 
не са съгласни с тази схема и държат мярката 60/40 да продължи. 
На запитване на “Труд” какво се случва с мерките за подпомагане на бизнеса и работниците от социалното министерството 
отговориха, че продължават разговорите между ведомството и министерствата на финансите и икономиката. На 13 май 
финансовият министър Асен Василев и колегата му Гълъб Донев обявиха, че имат нужда от 7-10 дни, в които да се види 
как държавата може да подкрепи икономиката. Този срок отдавна изтече. 
Междувременно от Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България излязоха с обща 
позиция, в която 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”, казват от бранша. 
 
Actualno.com 
 
√ Ще продължат ли да действат мерките в подкрепа на бизнеса и след края на месец май? 
Засега не се предвижда удължаване на сроковете по схемата 60/40 за запазване на работниците заради кризата, както и 
за мярката 80/20 за най-пострадалите сектори като туризма и транспорта схеми, които изтичат в края на май. Това заявява 
пред “Труд” Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Работодателите са имали 
среща с ресорните министри, за да обсъдят как да продължат мерките, въведени заради кризата от коронавируса. "Няма 
пари за тези мерки, това ни обясниха от правителството", допълва пред изданието Велев.  
"Единственото, което ни се предлага, е да се отпускат на бизнеса държавно гарантирани кредити с облекчени условия. 
Това обаче не е приемливо за фирмите. Не може с кредити да се плащат заплати", категоричен е той.  
 В момента от асоциацията подготвят писмено предложение за нова мярка 100/75. Тя предвижда, когато служителят 
работи да получава 100% от заплатата си от работодателя. За времето, в което той е принуден да не работи, заради 
намалени поръчки например, държавата да му плаща 75% от брутното възнаграждение. Част от работодателските 
организации обаче не са съгласни с тази схема и държат мярката 60/40 да продължи.  
На запитване на “Труд” какво се случва с мерките за подпомагане на бизнеса и работниците от социалното министерството 
отговарят, че продължават разговорите между ведомството и министерствата на финансите и икономиката. По-рано от 
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България излязоха с обща позиция, в която 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”, казват от 
бранша  
В четвъртък от пресслужбата на Министерски съвет категорично опровергаха твърденията за спрени или замразени 
социално-икономически мерки за подкрепа на бизнеса и гражданите в условията на пандемия. "Служебният кабинет 
работи активно по проблема, като вече са проведени работни срещи с представители на синдикати, работодателски 
организации и Асоциация на банките в търсене на оптимални решения във възможно най-кратки срокове. Правителството 
работи целенасочено за подобряването и повишаването на ефикасността на мерките съобразно потребностите на най-
тежко засегнатите от кризата", се казва в съобщението. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Кирил Петков: ББР няма да може да дава повече от 5 млн. лв. кредит  
Българската банка за развитие няма да може да дава повече от 5 милиона лева кредит, на който и да било. Вече няма 
да се раздават пари на калпак. Това заяви служебният икономически министър Кирил Петков, който уволни сегашния 
Надзорен съвет на ББР. 
"Това ще бъде абсолютният лимит. По този начин си гарантираме, че независимо кой е в моята роля тази банка няма да си 
смени дейността и да се прави на търговска банка, вместо да си изпълнява истинските задачи", допълни Кирил Петков. 
В петък министърът ще се срещне с управителите на фирми, взели големи кредити, за да разбере как ще ги върнат. 
 
√ Уволнения в ББР, смениха двама от Надзора на банката  
Министърът на икономиката Кирил Петков уволни част от Надзорния съвет на Българската банка за развитие. Освободени 
са Митко Симеонов и Велина Бурска, след като днес те отказаха да се явят на изслушване във връзка с дейността им. На 
тяхно място министър Петков предлага Васил Щонов и Валентин Михов, които трябва да бъдат одобрени от БНБ.  
Досегашните членове на Надзорния съвет на ББР Симеонов и Бурска днес не се явиха на изслушването в Министерството 
на икономиката. Те уведомили служебния министър с писмо, "че няма да участват в този цирк". Единствено отговори за 
своята дейност даваше доскорошният председател на Надзорния съвет Стамен Янев - настоящ шеф на Агенцията за 
инвестициите. 
По време на изслушването, предавано на живо във социалните мрежи, бившият шеф на Надзора в ББР Стамен Янев 
съобщи, че големите кредити не са минали през неговия орган, докато той го е оглавявал. 
"За периода в който съм бил начело на Надзора, мога споделя, че не са били разглеждани и одобрявани кредити, 
посочени в списък на големите кредитни експозиции в Банката", каза Янев. 
 

 
 
По време на изслушването служебният министър съобщи, че ще се търси съдебна отговорност от уволнените членове на 
Надзорния съвет, заради отпускането на милиард и 800 млн. към 20 фирми. Той посочи, че близо милиард са получили 
осем от тях, които дори не отговаряли на профила за малки и средни предприятия. 
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"Средно аритметично всяка една от компаниите е получила средно по 100 млн. кредит. Това за мен беше много 
обезпокоително, защото тези кредити, от една страна, по никакъв начин не кореспондират със закона за ББР, от 
друга страна, по никакъв начин не кореспондират дори с устава, където МСП трябва да се финансират", заяви 
министър Петков. 
Бившият шеф на Надзора съобщи, че Одитният орган е бил изолиран и не е изпълнявал контролните си функции. 
"За съжаление Одитният комитет беше, бих казал, много рядко сезиран, да не кажа за целия ми престой нямахме 
никаква комуникация", коментира Стамен Янев. 
За да се върне контролът върху банката, служебният министър заяви пред журналисти, че е направил промяна в 
структурата на кредитната институция. 
"Одитният комитет вече е в Банката. Това е много важна стъпка, защото досега нашата комисия нямаше достъп 
до кредитните досиета по никакъв начин", каза още министърът. 
Ограничава се и таванът на кредитите. 
"Ограничавам Българската банка за развитие да не може да дава повече от 5 милиона кредит на който и да било. 
Това ще бъде абсолютният лимит. По този начин си гарантираме, че независимо кой е в моята роля тук, тази банка 
няма да си смени дейността и да се прави на търговска банка, вместо да си изпълнява истинските задачи", обясни 
Кирил Петков. 
Министърът на икономиката заяви, че ще покани големите кредитополучатели на разговор, за да разбере дали средствата 
от Банката за развитие в действителност са постигнали целта да повишат тяхната производителност и 
конкурентоспособност. 
От утре започва изслушването на осемте фирми, взели на 1 млрд лв. кредити от ББР. Досега на поканата на служебния 
министър на икономиката се е отзовал само Българският морски флот. 
 
√ Министърът на икономиката покани на среща едни от най-големите кредитополучатели на ББР  
Министърът на икономиката Кирил Петков е отправил покана за разговор към най-големите кредитополучатели на 
Българска банка за развитие (ББР). Срещата е насрочена за днес - 28 май, от 10.30 ч. 
Поканата е изпратена до всички 8 фирми, както следва: 
- Кредити с размер над 140 млн. лева - Слънчев ден АД, Благоевград-БТ АД, Роудуей кънстракшън АД; 
- Кредити с размер над 115 млн. лева - Маркет инвестмънт АД (Техномаркет), Интернешънъл инвестмънтс ЕАД; 
- Кредити с размер над 60 млн. лева - Параходство БМФ АД, Транспект АД, Инса Ойл ЕООД. 
Разговорите ще бъдат излъчвани пряко и във Фейсбук страницата и Youtube канала на Министерството на икономиката. 
 
√ БНБ: Към момента няма ново искане за одобрение за членове на надзорния или управителния съвет на ББР  
Към момента в Българската народна банка няма подадено ново искане за одобрение за членове на надзорния или 
управителния съвет на ББР. Това се казва в официално писмо до медиите от БНБ. 
Ето какво се казва в съобщението: 
„Във връзка с постъпили многобройни запитвания относно намеренията за промени в ръководството на "Българска банка 
за развитие" АД (ББР), Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) информира следното: 
На 11 май 2021 г. – ден преди датата на назначаване на служебното правителство на Република България съгласно указа 
на президента – в БНБ постъпиха искания от господин Кирил Петков за предварително одобрение за членове на надзорния 
съвет на ББР по Наредба № 20 на БНБ за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) 
и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (Наредбата) и от 
господин Стамен Янев, председател на надзорния съвет на ББР, за предварително одобрение за членове на управителния 
съвет на ББР по Наредбата. 
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Същите искания бяха оттеглени съответно от министър Кирил Петков и господин Стамен Янев, председател на надзорния 
съвет на ББР, на 21 май 2021 г. 
Към момента в БНБ няма подадено ново искане за одобрение за членове на надзорния или управителния съвет на ББР. 
Издаването на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна 
институция следва процедурата и сроковете съгласно Закона за кредитните институции и Наредбата.“ 
 
√ Българският енергиен холдинг е с дългове за над 2,6 млрд. лв. 
Българският енергиен холдинг е влязъл в дългова спирала, след като е натрупал задължения от над 2,6 млрд лв. Данните 
обяви служебният енергиeн министър Андрей Живков, който представи своя екип. 
Заради все по-скъпите въглеродни емисии, НЕК и ТЕЦ "Марица-изток 2" трупат дългове за производство и изкупуване на 
ток от въглища, които БЕХ не може да погаси, заяви Живков. Той съобщи, че цената на електричеството от маришките 
централи надхвърля 200 лв. за мегават, докато тази от "АЕЦ-Козлодуй" е около 70. 
 

 
 
Заради дълговете на "Топлофикация" София към "Булгаргаз" се наложило БЕХ да цедира част от борчовете, което 
допълнително влошило финансовото състояние на холдинга. 
"Няма никаква програма и перспектива, никакви мерки не са предприети тези задължения да бъдат погасявани. Това, 
което се случва, е БЕХ да задлъжнява, за да решава краткосрочните и то не да решава проблемите, а да ги отлага във 
времето", коментира министър Живков. 
 

 
 
В опит да запълни финансовите пробойни, БЕХ е теглил дивиденти от печелившите си дружества като "АЕЦ Козлодуй" и 
Енергийния системен оператор в рамките на последните 2 години, което е поставило под заплаха тяхната инвестиционна 
програма. 
Живков съобщи, че холдингът се готви да емитира нов облигационен заем, за да рефинансира падежа през юли чрез 
емисия от 550 млн. лева. Той изчисли, че БЕХ плаща по 100 милиона годишно, за да обслужва дълговете си. 
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Бившият енергиен министър Теменужка Петкова не се съгласи с изнесените факти. Тя посочи, че към 31 декември 2014-а 
БЕХ е бил на загуба 274 млн. а към декември 21-ва е на печалба от 280 млн. на консолидирана база". 
"Препоръчвам на колегите от служебния кабинет и по-конкретно на колегите от енергетика, да прочетат какви 
оценки е дала международната кредитна агенция ФИЧ на БЕХ. ФИЧ повиши кредитния рейтинг на БЕХ два пъти - 
първото повишение е на 1 март 2021 година и второто - от 11 май 2021 година", допълни Петкова. 
Според служебния министър има доста съмнения и въпроси около Балкански поток. 
"Имаме обосновани съмнения за рентабилността на проекта и за срока на неговото изплащане", каза той. 
Неговата предшественичка заяви, че газопроводът е изграден при спазване на европейското законодателство.  
Новият екип на министерството ще се опита чрез проекти, финансирани през Плана за възстановяване и устойчивост, и 
чрез други евроинструменти да стабилизира енергетиката, заяви Андрей Живков. 
 
√ Енергийният министър: БЕХ е в дългова спирала  
Българският енергиен холдинг е в дългова спирала. Това заяви на брифинг служебният министър на енергетиката 
Андрей Живков, след като представи своите заместници. 
"Национална електрическа компания" дължи на БЕХ 2 милиарда лева. Задълженията на "ТЕЦ Марица Изток 2" са 580 млн. 
лева, на "Булгартрансгаз" - 920 млн. лева. 
"БЕХ има атрактивни финансирания, но вместо да развива стратегически проекти започва да използва тези 
финансирания, за да решава текущи проблеми в енергетиката. БЕХ с дългосрочните задължения, които поема, решава 
краткосрочни проблеми, което е класически пример за дългова спирала", заяви Андрей Живков. 
В срещата участваха и заместник-министрите на енергетиката Мирослав Дамянов и Александър Николов. 
"Дълговете на БЕХ възлизат на 2,5 млрд. лв. По 100 млн. евро са разходите за обслужване на тези дългове", каза още 
енергийният министър Андрей Живков. 
Енергийният министър съобщи, че в министерството не е открил подписания през 2017 година секретен меморандум с 
руската компания "Газпром". 
 
√ Завърши плановият годишен ремонт на Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" 
Вчера е приключил плановият годишен ремонт на Пети блок на АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от електроцентралата. 
В 9.51 ч. блокът бе включен в електроенергийната система на страната след проверка и издадено одобрение от страна на 
Агенцията за ядрено регулиране. 
В рамките на ремонтната кампания, стартирала на 17 април 2021 г., реакторът на Пети блок бе презареден със свежо 
ядрено гориво. Изпълнени са всички необходими ремонтни дейности и профилактика на оборудването, както и редица 
мерки, свързани с повишаване на безопасността и дългосрочната експлоатация. 
 
БНР 
 
√ Президентът Румен Радев се среща с италианския си колега Серджо Матарела  
Президентът Румен Радев ще разговаря с италианския си колега Серджо Матарела днес в Рим. Очаква се двамата да 
обсъдят двустранните отношения между България и Италия и теми от европейския дневен ред. 
Следобед президентите на България и на Република Северна Македония (РСМ), които вчера почетоха заедно делото на 
Светите братя Кирил и Методий, което се случва за първи път, ще отпътуват заедно от Рим. От италианската столица 
българският самолет с делегациите на Румен Радев и Стево Пендаровски ще кацне в Скопие. 
По време на общите събития през последните дни двамата президенти потвърдиха, че това е добър повод София и Скопие 
да възобновят диалога на най-високо ниво. 
Румен Радев заяви, че няма нужда в смесената историческа комисия да се включват и трети страни, защото двете държави 
са си най-близки и нямат нужда от преводач. 
„Ние, двете държави помежду си трябва да ги решим тези неща - не в Брюксел, не в Берлин, не в Париж. Там, накрая ще 
документираме, но ние трябва заедно да го решим. Комуникацията върви с Европа, но най-важното е комуникацията и 
доверието между нас“. 
Стево Пендаровски очаква диалога между София и Скопие да продължи в бъдеще на всички нива. 
„С колегата Радев, той е събеседник, с когото можем да говорим на един и същи език. Не говоря тук за македонския и 
българския език, говоря за европейския език, който единствено може да донесе по-добро, по-светло бъдеще за нашите 
две държави и за нашите два народа“. 
 
√ БНБ: Продължава растежът на депозитите и кредитите на домакинствата и през април  
Запазва се тенденцията на нарастване на банковите депозити и кредити на домакинствата и през април, като темпото на 
растеж на депозитите е с близо 3,5 процента по-високо от това на отпуснатите кредити, показват данни на Българската 
народна банка (БНБ). 
В края на април 2021 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 95,573 
млрд. лева (75,8% от БВП), като годишното им увеличение е с 11,4% след растеж с 12,2% месец по-рано (през март 2021 г.). 
Депозитите на нефинансовите предприятия през април са в размер на 29,059 млрд. лева (23,1% от БВП), нараствайки на 
годишна база с 12,5% след тяхно повишение с 16,1% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите 
предприятия намаляват с 6,9% на годишна база след понижение с 14,2% през март и достигат през четвъртия месец на 
2021 година 3,049 млрд. лева (2,4% от БВП). 
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В края на април депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в 
размер на 63,465 млрд. лева (50,3% от БВП), като се повишават на годишна база с 11,9% след растеж с 12,0% месец по-
рано. 
Кредитите за неправителствения сектор през четвъртия месец на тази година са в размер на 66,927 млрд. лева (53,1% от 
БВП) спрямо кредити за 66,285 млрд. лева през март 2021 г., като нарастват на годишна база с 6,1% (спрямо април 2020 г.). 
Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през април с 4,3% на годишна база след 
повишение с 2,7% месец по-рано, като достигат 36,022 млрд. лева (28,6% от БВП). 
Кредитите за домакинства и НТООД през април пък са в размер на 26,387 млрд. лева (20,9% от БВП), като спрямо същия 
месец на 2020 г. те се увеличават с 8,5% след повишение със 7,1% през март 2021 г. През април жилищните кредити са за 
12,563 млрд. лева и нарастват на годишна база с 12,7% (при годишно увеличение с 11,9% през март), докато 
потребителските кредити възлизат през четвъртия месец на годината на 12,315 млрд. лева и са със 7,5% над нивата  от 
април 2020 г. след тяхно повишение с 5,5% месец по-рано. 
В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,518 млрд. лева (3,6% от 
БВП), нараствайки на годишна база с 6,6% след тяхно повишение с 6,1% през март 2021 г. 
 
√ Очаква се брифинг на финансовия министър Асен Василев  
Редовен брифинг на служебния министър на финансите Асен Василев се очаква по-късно днес, като този път няма 
предварително обявена тема. 
За предаването „Неделя 150“ на БНР Василев анонсира, че предстои обновяване на мерките за подкрепа на бизнеса, 
В първото си интервю на поста служебен министър на финансите Асен Василев заяви пред БНР, че вижда мярката 60/40 
като затихваща, тъй като са необходими нови мерки за подкрепа на бизнеса. 
„От 1 юни няма да има даже и ограничения как работят, така че мерките започват да се преориентират към това как да 
помогнем на работещите бизнеси да преодолеят липсата на средства, да се завърти наново колелото“. 
Василев бе категоричен, че новите мерки трябва да са гъвкави и винаги да има готовност за връщане към подпомагането 
на компании за временно затваряне, ако пандемичната ситуация се влоши. 
Към момента Василев не е коментирал как ще се финансират новите програми и какви са цялостните възможности на 
хазната. 
Известно е, че има известно изоставане в събираемостта на акцизите спрямо годишния разчет, както и че служебният 
кабинет няма да прибегне до 5-процентния буфер в бюджета. 
„Той беше и некоректно използван пролетта, защото тогава като се е видяло, че - окей мерките са заложени до март месец, 
но очевидно кризата продължава и ще се наложи още три месеца, можеше бъде направена актуализация (на бюджета – 
б.р.), а не да се пипа буфера“, каза Василев. 
Междувременно от ресторантьорския бранш сигнализираха за спрени програми - нещо, което служебният кабинет 
категорично отрече. 
 
√ Министър Петков се среща с най-големите кредитополучатели на ББР  
Служебният министър на икономиката Кирил Петков ще се срещне с представители на най-големите кредитополучатели 
на Българската банка за развитие. Поканени са представители на осемте компании с най-големи кредити в размер на 
милиони. 
Вчера опитът да бъде изслушан Надзорният съвет на банката беше провален, след като пред министъра се яви само 
председателят на съвета Стамен Янев. 
Министър Петков е поканил на среща-разговор всяка една от фирмите с най-големи кредити от банката, чиито имена и 
собственици станаха ясни преди дни. Той настоява да разбере от тях за какво са похарчили парите. 
„Защото аз не искам да се запозная на база документи, искам да чуя истинските управители на тези фирми, да ми кажат 
как се развива техният бизнес план, работи ли, как виждат връщането на тези пари и как тези дейности са увеличили 
конкурентоспособността на България, как тези дейности са увеличили иновативния потенциал на страната“, каза вчера 
министърът. 
Потвърждение, че ще се яви на срещата до вчера е постъпило единствено от ръководството на „Български морски флот“. 
След останалите фирми, които министърът очаква са представители на „Слънчев ден“, „Благоевград БТ, „Роудуей 
кънстръкшън, „Техномаркет“, „Интернешънъл инвестмънт“, „Транспект“ и „Инса ойл“. 
„Аз не съм тук, за да атакувам нечий бизнес план, по никакъв начин. Те, въпреки всичко, са клиенти на банката. Това, че в 
момента стратегията е разрешила този тип заеми, това е проблем не е задължително на крайните клиенти, това е проблем 
на управлението на банката, на надзора“. 
За да се избегне нова ситуация с концентрация на кредитен ресурс в малко фирми, министър Кирил Петков предлага лимит 
на заемите от банката до 5 милиона лева. 
 
√ Проф. Минасян: Ставащото в ББР не може да остане неизвестно за собственика  
Интервю на Диана Янкулова с проф. Гарабед Минасян в предаването ''Нещо повече'' 
"Нищо, което става в Българската банка за развитие, не може да остане неизвестно за собственика. Но в условията на една 
държавна банка от какви критерии се ръководи собственикът - министърът на икономиката, не е ясно и те не се покриват 
с изисквания за икономическа и финансова целесъобразност".  
Това каза пред БНР експертът финансист проф. Гарабед Минасян. Бивш член на Надзорния съвет на Българската банка за 
развитие (ББР) в периода 2009 - 2011 година.  

https://bnr.bg/horizont/post/101471905/asen-vasilev-ima-golama-koncentracia-na-firmi-koito-poluchavat-golam-darjaven-resurs
https://bnr.bg/horizont/post/101473866/ministerstvo-na-ikonomikata
https://bnr.bg/horizont/post/101473866/ministerstvo-na-ikonomikata
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Той посочи, че текучеството в управленския съвет на банката е факт при всяка смяна на управлението в страната:  
"Няма критерии за подмяната. Управленският съвет се превръща в оборотно място за заслужили дейци на съответната 
партийна или правителствена върхушки... Новоназначените хора не е ясно колко време ще останат, защото новото 
правителство ще направи своите промени. Принципният въпрос е предложението за закриване на ББР. Тази банка не е 
българска измишльотина, въпреки че е побългарена. Целта на тези банки в света е да прокарват кредитната политика на 
държавата".  
В предаването "Нещо повече" проф. Минасян допълни, че въпрос е упражняването на определена форма на контрол, която 
е задължение и на обществото.  
Интервюто с проф. Гарабед Минасян можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Георги Вулджев: ББР сега прилича на КТБ от 2012-2013 г. 
Наличието на подобна банка винаги носи корупционен риск, смята икономистът 
Интервю на Силвия Великова с Георги Вулджев 
„Няма аналогия от гледна точка на това, което се случи в КТБ от гледна точка на фалита. ББР не е застрашена в момента. 
Няма индикации да има непосредствен риск пред нея. Бих сравнил състоянието на ББР в момента със състоянието на КТБ 
през 2013-а или 2012 г., когато вече се знаеше, че има огромна концентрация на кредити в определени фирми и 
определени лица.“ Това каза в интервю за БНР Георги Вулджев, икономист в Експертния клуб за икономика и политика 
(ЕКИП). 
В продължение на години имахме абсолютно минимална информация за това как Българската банка за развитие води 
кредитната си политика. В последните две седмици, откакто служебният министър на икономиката се опитва да вкара 
прозрачност, се вижда, че става дума за държава в държавата, заяви Вулджев. 
Тази банка по всички индикации категорично не изпълнява своята функция, а финансовата й политика се води по 
абсолютно безразсъден начин, подчерта той в предаването „Преди всички“. 
Подобна банка не трябва да върви според конкретната икономическа политика на дадено правителство, защото има 
специфична цел, изтъкна икономистът. 
Според Вулджев е добре, че вече се говори за конкретни ограничения в кредитната политика на банката. Той обаче смята 
заявеното от Кирил Петков ограничение като таван за кредитите за недостатъчна мярка в тази посока. По думите му 
трябва да има и други ограничения в кредитната дейност – например колко кредити могат да се отпускат на едни и същи 
фирми, на свързани лица и пр. 
Когато става въпрос за насърчителна банка, самите предприятия би трябвало след това да докладват какво са постигнали, 
уточни още икономистът. Той допълни, че щом самият Надзорен съвет не е имал информация, няма как ние да знаем как 
са били използвани тези пари. 
„Ще трябва по някакъв малко по-агресивен начин Министерството на икономиката да изкопчи тези данни“, каза Георги 
Вулджев относно вероятността повечето от поканените на среща при министър Петков представители на големите 
кредитополучатели да не се явят и след като вчера членовете на Надзорния съвет на ББР Митко Симеонов и Велина Бурска 
не се явиха на публичното изслушване в ресорното министерство и бяха уволнени. 
Съпротивата срещу опитите да министър Кирил Петков за изсветли случващото се около ББР е глупава, смята Георги 
Вулджев, който очаква все пак министърът „да спечели тази битка“. 
Запитан къде е била БНБ през последните години Вулджев посочи, че „самият надзор в ББР е в малко сива зона“ и трябва 
да е много по-ясно кой носи крайната отговорност за надзора. 
Наличието на такава банка винаги носи корупционен риск и ако има такава банка, то това трябва да е съпроводено с много 
строг контрол, заяви Георги Вулджев. 
Дори без да гледаме имената на крупните собственици, над 90% от кредитите са отишли за 20 фирми – това е огромна 
концентрация в кредитния портфейл - недопустимо за която и да е банка, отбеляза още Вулджев. 
„Такава банка е в крехка, уязвима позиция. Много лесно може да се окаже във финансови затруднения, рязко да изпита 
ликвидни проблеми. Конкретните имена, понеже са прословути имена, привличат внимание, но не това е 
фундаменталният проблем.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Изтича срокът за заявки за компенсация на унищожено грозде  
Днес изтича срокът, в който лозарите могат да заявят компенсация, ако решат сами да унищожат тазгодишната си реколта. 
Това информират от Фонд "Земеделие" с уточнението, че 2 милиона лева са отделени за финансово подпомагане по 
мярката  "Събиране на реколтата на зелено".  
По мярката се финансира пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин 
добивът от съответната заявена площ се намалява до нула. 
С парите се подпомагат лозари, които се опасяват, че няма да реализират продукцията си заради Covid кризата . 
 
√ Заповед на здравния министър за удължаване на мерките срещу Covid-19  
Служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров заповяда удължаване на срока на действие на 
противоепидемичните мерки до 31 юли, се вижда на сайта на министерството. До тогава остава в сила изискването за 
носене на маска в закрити обществени места, както и на открито при струпване на хора и когато не може да се спазва 
необходимата дистанция. 

https://bnr.bg/post/101473757/samo-stamen-anev-ot-nadzornia-savet-na-bbr-na-izslushvaneto-pri-ministara
https://bnr.bg/post/101473757/samo-stamen-anev-ot-nadzornia-savet-na-bbr-na-izslushvaneto-pri-ministara
https://bnr.bg/post/101474060/prof-garabed-minasan
https://bnr.bg/horizont/post/101473757/samo-stamen-anev-ot-nadzornia-savet-na-bbr-na-izslushvaneto-pri-ministara
https://bnr.bg/horizont/post/101473757/samo-stamen-anev-ot-nadzornia-savet-na-bbr-na-izslushvaneto-pri-ministara
https://bnr.bg/horizont/post/101474247/ministar-petkov-se-sreshta-s-nai-golemite-kreditopoluchateli-na-bbr
https://bnr.bg/horizont/post/101474247/ministar-petkov-se-sreshta-s-nai-golemite-kreditopoluchateli-na-bbr
https://bnr.bg/post/101474249
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Провеждането на всички културни и спортни мероприятия на закрито, както и посещенията в заведения, клубове и детски 
центрове се допуска при използване на 50 процента от капацитета им. 
От вчера, 27 май, от Република Румъния у нас, без да предоставят документи, свързани с Covid-19,  могат да пристигат 
всички български и румънски граждани, сочи заповедта на Министъра на здравеопазването. 
Временно се забранява влизането в България на хора, които не са български граждани и нямат статут на постоянно 
пребиваващи у нас, които пристигат от Индия, Бангладеш, Непал, Мианма, Бутан, Шри Ланка, Пакистан, Малдиви, Бразилия 
и държави и територии в Африка. 
10-дневна карантина ще е задължителна за българите, които пристигат от тези страни, както и за гражданите със статут на 
постоянно, дългосрочно или продължително пребиваващи в България.  
 
√ Проф. Ивайло Търнев: Наградата е признание и за всички 290 здравни медиатори 
МОН удостои за втори път проф. Ивайло Търнев с приз „Питагор“ за наука 
Започваме пилотно въвеждане на зелени коридори в ромските квартали 
Началникът на Клиниката по нервни болести в УМБАЛ „Александровска“ проф. Ивайло Търнев получи приза за решаване 
на обществени предизвикателства при тринадесетото издание на наградите „Питагор” , които се връчват от 
Министерството на образованието на български учени, научни колективи и организации, за принос в развитието на науката 
в България. 
Наградата му бе връчена на официалната церемония от зам.-министъра на образованието и науката Генка Петрова. 
„Вече почти 25 години развиваме здравно-медиаторната програма, която се превърна в една добра практика в нашето 
обществено здравеопазване и чиято роля доста изпъкна по време на епидемиите, първо от морбили и сега с пандемията 
от Covid-19“, каза пред БНР проф. Ивайло Търнев. 
„Това е поставяне на едно добро начало, посочен е пътят, по който може да се работи, привлечени са съмишленици и 
партньори, за да може това да се случи. Така че, тази награда е всъщност едно признание не само за моята работа, но и за 
всички здравни медиатори, които в момента са 290 души, работещи в 144 общини". 
Проф. Търнев е невролог с блестяща репутация, огромен опит и международна известност. Успоредно с лекарската 
професия, той работи и за подобряване достъпа на уязвими малцинства до по-добро здравеопазване. На неговата активна 
дейност, огромни усилия и авторитет се дължи въвеждането и утвърждаването на професията „здравен медиатор“ в 
България. Също така, той разработва и реализира програми за ранна диагностика на различни заболявания. 
Само преди дни, пак за заслуги към здравното медиаторство в България, проф. Търнев бе отличен с приз „Посланик на 
доброто“ от Държавната агенция за закрила на детето. 
„Проблемът с убеждаването да се ваксинират хората е валидно не само за ромските квартали, но и за цялото население 
на България. Причината за това е в различните послания от страна на медицинските специалисти. Така съм сигурен, че в 
ромския квартал в Кюстендил ще бъде трудна ваксинацията, заради неадекватните мерки на общината по време на 
пандемията, но ние полагаме усилия тези ваксинации да се случат", каза още в „Преди всички" проф. Търнев. 
Проф. Търнев изтъкна, че е много важно в този смисъл у нас да има широка информационна кампания за ползите от 
ваксинирането, но такава за момента липсва. Ние като „Национална мрежа на здравните медиатори" полагаме усилия да 
запознаем медиаторите с предимствата от ваксинирането и провеждаме обучения с проф. Мира Кожухарова. Сега ни 
предстои трето обучение", поясни проф. Търнев. 
„В няколко квартала ще започнем пилотно въвеждане на зелени коридори в ромските квартали, имаше такива в Харманли, 
в Павел Баня", каза той. 
Проф. Ивайло Търнев за втори път става лауреат на наградата „Питагор“ на МОН. За първи път той я получи през 2016 г., за 
съществения му принос в областта на здравето и медицинските науки. 
Още по темата в звуковия файл.  
 
√ България в международно сравнително изследване: Как се харчиха и отчитаха средствата за анти Covid мерки 
Разговор на Мария Илиева с Лъчезар Богданов 
Пандемията от коронавирус предизвика спешна промяна в бюджетните приоритети и увеличаване на публичните 
разходи в повечето държави по света. Обявените до края на 2020 г. антикризисни пакети на глобално ниво надхвърлят 14 
трилиона щатски долара. Независимо от нуждата от гъвкавост и скорост в действията, правителствата трябва да харчат 
прозрачно, отговорно и с отчитане на интересите на засегнатите страни. 
Това се подчертава в международно сравнително изследване „Бюджетни разходи за борба с Covid: пропуски в 
отчетността“, обхванало 120 страни и оповестено от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Оценка включва 26 индикатора за слабостите в 4 области – данни и прозрачност, гражданско участие, надзор и отчетност, 
обясни пред Радио София Лъчезар Богданов, главен икономист в ИПИ. 
Няма страна отличник, добре представящите се са 4 държави. 
България е в група от 9 европейски страни, които в изследването са частично добре. 
По думите на Богданов страната ни се представя добре по отношение на предоставянето на информация за 
антикризисните мерки, техния размер и потенциални бенефициенти на етапа на планирането и одобряването им. 
Понякога информацията е била разпръсната и трудно откриваема. Липсвал е и аналитичен елемент около данните. 
Имало е обаче и отпускане на средства за различни мерки с решение на изпълнителната власт без одобрение на Народното 
събрание. 
Не е предвиден и процес на гражданско участие в процеса на промяна в бюджетните приоритети в кризата. 
Чуйте повече по темата. 

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/schitano-ot-dnes-27-maj-ot-republika-rumniya-u-nas/
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ot-1-yuni-otpadat-iziskvaniyata-za-vlizane-27-05/
https://bnr.bg/post/101473742
https://bnr.bg/post/101474062/kak-se-harchiha-i-ootchitaha-sredstva-za-anti-covid-merki
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√ Елена Йончева: Обвързването на европарите с върховенството на закона трябва да е ефективен инструмент  
Интервю на Диана Янкулова с Елена Йончева в предаването ''Нещо повече'' 
"България няма да се прости с европейски средства, защото вярвам, че ще има ново правителство, което ще започне 
реални реформи, така че тези пари от Европа да работят действително за българските граждани. Целта на механизма - 
обвързването на отпускането на финанси с върховенството на закона, не е да се наказват гражданите, а да бъде 
превантивен инструмент".  
Това коментира пред БНР евродепутатът Елена Йончева. Група депутати в ЕП, сред които е и тя, изпратиха писмо до 
Европейската комисия, че ако до 1 юни не започне да прилага поне първите стъпки от механизма, ще преминат към 
съдебна фаза на принуда.  
"Искаме този механизъм за обвързване да е ефективен инструмент. Търсим необходимите лостове".  
В предаването "Нещо повече" Йончева коментира случая с приземения пътнически самолет в Минск и ареста на 
журналиста Роман Протасевич:  
"Журналистът трябва да бъде освободен. Трябва да има международно разследване, за да бъдат потвърдени 
фактите. Това е почти безпрецедентен случай и трябва да се намери механизъм той да не се повтаря".  
Елена Йончева изрази позиция и относно коалицията "БСП за България":  
"Дали има широка лява коалиция, ще разберем от резултатите на изборите. В България има около 2 млн. потенциални 
избиратели на левицата, но проблемът е, че те не могат да се припознаят в днешната левица. В БСП трябва да започне 
разговор, че трябва да се промени и да се превърне в лява европейска партия на активните професионално хора. Лявото 
не е ретроградно, то е модерно".  
Интервюто с Елена Йончева можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ ЕЦБ предприема мерки за постигане на устойчива европейска икономика  
Членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Изабел Шнабел заяви в четвъртък, че ЕЦБ предприема 
мерки, които спомагат за ускоряване на прехода към по-устойчива европейска икономика. 
В реч относно ролята на централните банки, Шнабел каза, че ЕЦБ проучва как може да допринесе за стратегическите цели 
на Европейския съюз, като същевременно "твърдо се придържа към основната си цел за стабилност на цените“. 
Освен това тя отбеляза, че централната банка извършва подробен анализ на ефекта от "неконвенционалните инструменти 
на паричната политика" на ЕС и доколко ЕЦБ може да стане "зелена" в своите операции. 
Шнабел засегна и въпроса за инфлацията, като каза, че тя е по-малка грижа за много хора и че това е резултат от напредъка, 
постигнат от централните банки с течение на времето, като добави, че по-дългите периоди на ниска инфлация също са 
"проблем" за обществото. 
Накрая тя коментира и разпределението на доходите, като каза, че ЕЦБ е установила, че "покупките на активи, известни 
като "количествени улеснения", са склонни да компресират, вместо да разширяват разпределението на доходите“. 
 
√ Слабо подобрение на потребителските нагласи в Германия за началото на лятото  
Германските потребителски нагласи за юни се подобриха по-слабо от очакваното, тъй като германците остават в известна 
степен предпазливи въпреки намаляващия брой на новозаразени с Covid-19 и подобряващите се растежни перспективи 
пред водещата европейска икономика. Това показват резултати от последното проучване на немския институт GfK сред 
около 2000 потребители, проведено в периода 6-17 май. 
Индексът на GfK, определящ потребителски нагласи за следващия месец (за юни 2021 г.) се повиши до -7,0 пункта от -86, 
пункта през май, но при очаквания за по-рязко подобрение към -5,2 пункта. 
Потребителите са по-оптимистични по отношение на състоянието на техните лични доходи, както и на цялостното 
икономическо развитие, но при известно влошаване на склонността им да пазаруват, показва последното GfK проучване. 
Според експерта от GfK института Ролф Бюркл спадът в случаите на заразени с коронавирус и по-нататъшният напредък на 
ваксинациите отварят вратата към още стъпки за облекчаване на противоепидемичните мерки през следващите седмици. 
"В момента това подхранва главно икономическия оптимизъм и създава усещане за ново начало", каза Бюркл, добавяйки, 
че възможностите за харчене на пари все още са ограничени в много части на страната въпреки първите стъпки за отмяна 
на ограниченията. 
След като бъдат премахнати всички локдаун мерки, домакинствата са готови да започнат да харчат по-безразборно през 
летните месеци, тъй като заделиха много пари по време на пандемията, допълни той. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101472268/elena-ioncheva-nedopustimo-e-otklonavane-na-samolet-za-arest-na-jurnalist
https://bnr.bg/post/101472058/litva-predlaga-razshiravane-na-sankciite-sreshtu-belaruskite-vlasti
https://bnr.bg/horizont/post/101471557/bsp-podpisa-za-koalicia-s-abv-i-normalna-darjava
https://bnr.bg/post/101474107/elena-ioncheva-obvarzvaneto-na-evroparite-s-varhovenstvoto-na-zakona-trabva-da-e-efektiven-instrument
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GfK индекс на потребителските нагласи в Германия 

 
 
Институтът GfK използва три подиндекса - за икономическите очаквания, очакванията за доходите и склонността да се 
пазарува - за текущия месец (в конкретния случай за месец май), за да определи настроенията за следващия месец (за 
юни), като през май два от трите показателя отбелязаха повишение, а един се понижи след три поредни месеца на растеж. 
GfK индексът на икономическите очаквания на германските потребители скочи много рязко през май до 41,1 пункта от 7,3 
пункта през април, достигайки най-високо ниво от март 2018 г. 
Ролф Бюркл коментира: "Оставяме третата Covid вълна все повече зад себе си, стойностите на заразените намаляват 
значително от няколко седмици. Също така постигаме голям напредък по отношение на ваксинацията. В резултат на това 
е възможно по-нататъшно разхлабване на ограниченията и премахване на стриктния локдаун. Това подхранва преди 
всичко икономическия оптимизъм и създава настроение за икономически оптимизъм в момента". 
Внезапното нарастване на икономическите перспективи подхранва надеждите, че, макар и със закъснение, 
потребителските настроения също ще се възползват повече през втората половина на годината и че частното потребление 
може да се възстанови. В момента германската икономика се подкрепя главно от положителното развитие на износа, 
особено в търговията със стоки и услуги с Китай и САЩ. 
Подиндексът на потребителските очаквания за доходите пък скочи през май до 19,5 пункта от 9,3 пункта месец по-рано, 
компенсирайки част значителна част от неговия спад с 13 пункта през април. 
Разхлабването на ограниченията и отварянето на бизнес наново, например в ресторантьорството и хотелиерството, ще 
изведе редица трудещите се от досегашните схеми за намален работен ден и това също поражда надежди за по-добра 
тенденция на доходите в бъдеще. 
Индексът, измерващ склонността на германските потребители за покупки на скъпо струващи стоки като автомобили, 
мебели и техника за дома, обаче се влоши през май до 10,0 пункта от 17,3 пункта през април - първо понижение след три 
поредни месеца на растеж. 
Въпреки отварянето и разхлабването на мерите, които бяха направени или обявени до момента, редица потребителски 
опции, особено в секторите на услугите, все още не са възможни или са възможни само в много ограничена степен. Това 
вероятно ще забави забележимото възстановяване на склонността към покупка в момента. 
 
√ Брюно льо Мер: Френската икономика ще нарасне с 5% тази година  
Френският министър на икономиката и финансите Брюно льо Мер потвърди в четвъртък прогнозата на правителството, че 
икономиката на страната ще се разшири с 5% през 2021 г., тъй като се наблюдава постепенно облекчаване на мерките, 
наложени за ограничаване на разпространението на Covid-19. 
Льо Мер заяви, че френската икономика се "рестартира бързо и силно" и потвърди, че летните продажби ще започнат на 
30 юни. Въпреки това той подчерта, че остава предпазлив, че ситуацията по отношение на пандемията може да се влоши 
около началото на учебната година. 
Наскоро той заяви, че очаква икономическата продукция на Франция да се "възстанови силно" през 2021 г. и да се върне 
на предпандемичното си ниво през първата половина на 2022 година. 
 
√ БВП на САЩ нарасна с 6,4% през първото тримесечие  
Растежът на американската икономика се ускори през първото тримесечие на 2021 г. благодарение на масивната 
държавна помощ за домакинствата и бизнеса, както и в резултат на облекчаване на мерките, свързани с коронавирусната 
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пандемия, на фона на силното темпо на ваксинация в САЩ, което допринесе за засилване на вътрешното търсене и позволи 
на редица бизнес услуги като ресторанти и барове да отвори отново. 
Брутният вътрешен продукт на САЩ нарасна през първото тримесечие с 6,4% на годишна база след повишение с 4,3% в 
края на 2020 г., отбелязвайки най-силните първи три месеца от дадена година от далечната 1984 г., показват неревизирани 
данни на Министерството на търговията. 
Това е и вторият най-солиден икономически растеж от третото тримесечие на 2003г. насам, след като през третото 
тримесечие на 2020 г. БВП на САЩ нарасна експлозивно с над 33 на сто. 
Икономическият подем, започнал от средата на миналата година, остави БВП на САЩ през първото тримесечие на 2021 г. 
на едва 0,9% под неговото предпандемично ниво в края на 2019 г. 
 

Графика на БВП на САЩ 

 
 
Растежът през първото тримесечие беше подкрепен от силно нарастване с 11,3% на потребителските разходи, тъй като 
американските домакинства купуваха усилено автомобили, мебели, електроника и редица други стоки благодарение и на 
правителствената финансова помощ под формата на два кръга от стимулиращи чекове в отговор на коронавирусната 
криза. 
Министерството на търговията потвърди, че увеличаването на БВП също така отразява нарастването на нежилищните и 
жилищните дълготрайни инвестиции, разходите на федералното правителство, като и разходите на щатските и местните 
власти. Бизнес инвестициите се повишиха с 10,8%, докато бизнес инвестициите само в оборудване скочиха с 13,4%, а 
жилищните инвестиции нараснаха с 12,7 на сто. 
Нетният износ пък се понижи с 2,9%, докато вносът нарасна с 6,7%, като нетният негативен търговски баланс отне 1,2 
проценти пункта от растежа на БВП. 
Очаква се американската икономика да продължава да набира скорост и през второто тримесечие, като повечето 
икономисти прогнозират, че БВП на САЩ може да нарасне със 7% за цялата настояща година, което би представлявало 
най-солидната експанзия от 1984г. насам и след като през пандемичната 2020г. икономиката се сви с 3,5% - най-лошо 
представяне от 74 години насам. 
 
√ Джо Байдън предлага бюджет на САЩ от 6 трлн. долара за фискалната 2022 г. 
Президентът Джо Байдън ще иска федерални разходи в САЩ на стойност 6 трилиона долара за финансовата 2022 година, 
като до 2031 г. те да нараснат до 8,2 трилиона долара, съобщи в четвъртък "Ню Йорк Таймс" -  ден преди Белият дом да 
представи своето предложение за държавен бюджет. 
Позовавайки се на получени от изданието документи, "Ню Йорк Таймс" заяви, че президентът от Демократическата партия 
планира да покрие тези държавни разходи чрез увеличаване на данъците върху корпорациите и хората с високи доходи, 
както и че бюджетният дефицит ще започне да намалява през следващото десетилетие след 2030 г. 
В петък Байдън трябва да представи първия си пълен бюджет от встъпването си в длъжност през януари, като той се опитва 
чрез него да прокара приоритетите си за инвестиране в инфраструктура, грижи за децата и други обществени дейности в 
национални усилия за възстановяване от коронавирусната криза. 
Републиканците разкритикуваха президента, че желае нови разходи за трилиони долари, подготвяйки сцената за спорни 
битки относно неговите приоритети. 
 
√ Още за теорията за появата на коронавируса след инцидент в китайска лаборатория  
Репортаж на Младен Петков 
Американският президент Джо Байдън поиска от разузнавателните служби да потърсят по-конкретен отговор за 
произхода на Covid-19. Байдън очаква службите да предоставят информация в рамките на три месеца.   

https://bnr.bg/horizont/post/101473643/baidan-razporedi-razsledvaneto-za-proizhoda-na-koronavirusa-da-prodalji


15 

 

В изявление, разпространено от Белия дом, Байдън казва, че към момента не се знае със сигурност коя от следните 
възможни версии е реалната – разпространяване от животни или инцидент в лаборатория.   
Байдън посочва, че сегашната позиция е „въпреки че две от организациите на разузнавателната общност клонят към 
първия сценарии и една към втория (всяка с ниско или умерено ниво на увереност), мнозинството организации не смятат, 
че има достатъчно информация да се прецени, че единият е по-вероятен от другия“.    
Американският президент пояснява, че е поискал доклад през март и че е получил заключенията от него по-рано този 
месец, след което е наредил допълнително разследване, което да включва конкретни въпроси към Китай.   
Във вторник от администрацията на Байдън заявиха, че очакват разследване от международната общност, а ден по-късно 
с изявлението си президентът се обърна към разузнавателната общностна САЩ. На въпрос какво е променило курса, без 
да дава конкретика един от говорителите на Белия Дом Карин Жан-Пиер заяви:  
„Това е просто продължение на това, към което президентът е насочил вниманието си“.    
Теорията за появата на вируса след инцидент в китайска лаборатория бе лансирана за първи път по време на мандата на 
президента Доналд Тръмп. Тогава негови критици заявиха, че политически мотиви са довели до прокарването на тази теза. 
Идеята за инцидент в лаборатория постепенно отшумя, но сега вниманието отново е в тази посока, без да има официално 
достатъчно доказателства за това. За промяната спомогна и статия в „Уол Стрийт Джърнъл", която цитира доклад на 
разузнаването, в който се споменава за хоспитализиране на трима сериозно разболели се. Според доклада, цитиран 
единствено от „Уол Стрийт Джърнъл", хоспитализираните са работили в Уханския институт по вирусология. Това се 
предполага, че е станало през ноември 2019. С други думи - месец преди да се появят информации за мистериозни 
симптоми, които по-късно ще бъдат свързани с коронавирусът, отнел живота на близо 3,5 милиона души по света.   
В началото на пандемията основната хипотеза бе, че вирусът се е появил в прилепи и е бил предаден на хората 
посредством някакво животинско същество. По-рано тази година в доклад на Световната здравна организация бе 
посочено, че e „изключително малко вероятно“ вирусът да е тръгнал от лаборатория.   
Сега при Байдън темата за лабораторията излиза отново на преден план и сигнализира ескалация между Вашингтон и 
Пекин по тази тема. 
Китай остро отрича тезата за инцидент в лаборатория и от своя страна обвинява САЩ. Американските Национални 
институти по здраве са финансирали изследвания с прилепи, свързани с коронавирус в Ухан, но от американската 
организация отричат да са провеждали експерименти, които да създават вирус, който да се предава по-лесно на хората. 
Грантът, по който институтите са работили в Ухан, е бил прекратен по времето на Тръмп.  
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Президентът на Сирия Башар Асад беше преизбран за четвърти мандат  
Президентът на Сирия Башар Асад беше преизбран за четвърти мандат, съобщи Франс прес. 
Той е получил 95 процента от гласовете на изборите в страната, за които западните държави твърдят, че не са били „нито 
свободни, нито честни“.  
Посланието на 55-годишния Асад по време на предизборната му кампания беше „Надежда чрез работа“, като по този 
начин държавният глава представи себе си като архитект на възстановяване в раздираната от война арабска държава. 
Междуособиците в страната започнаха през 2011 г., когато под влияние на Арабската пролет в Дамаск се проведоха 
демонстрации с искане за промяна, припомня Франс прес. Асад нареди брутално смазване на протестите, които преминаха 
в гражданска война.  
Досега военните действия за отнели живота на 388 хиляди души, а половината население беше изселено от домовете си. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Започва проверка за финансови злоупотреби в МОСВ 
Видях държавни служители, че са участвали в схеми за усвояване на пари, заяви министър Личев  
Проверки за финансови злоупотреби ще има и в Министерството на околната среда и водите. Това съобщи ресорният 
служебен министър Асен Личев. Той заяви, че бюджетът на министерството е изчерпан, а пропуските са се трупали с 
години. 
"Големите грешки, веднъж като политика, са, че основните политически документи не са придвижвани", смята министър 
Личев. 
Забавянето и натрупаните пропуски може да доведат до сериозни последици. 
"Управлението и гарантирането, че няма да има наводнение, се движи с между 8-16 месеца закъснение. Втората 
грешка, която заварих - видях държавни служители, че са участвали по един или друг начин при създаването на схеми 
за усвояване на пари", посочи той.  
От финансова гледна точка проблеми също има, а за решението им е необходима актуализация на бюджета. Служебният 
кабинет обаче няма такива правомощия. А най-потърпевшо е Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС), където са натрупани най-сериозни дефицити. 
"ПУДООС е с бюджет и приет от Народното събрание за 2021 г. му е сложен разходен лимит от 70 000 лв. Това означава, 
че всички инвестиционни проекти, ако има такива, няма да бъдат платени до ново Народно събрание", категоричен е 
министър Личев. 
От министерството подготвят забрана за внос на отпадъци от Турция и от страни, които са извън ЕС.  
Вижте повече в репортажа. 
 

https://bnr.bg/post/101473880/oshte-za-teoriata-za-poavata-na-koronavirusa-sled-incident-v-kitaiska-laboratoria
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/227890-ministar-lichev-zavaril-izcherpan-byudzhet-a-propuskite-se-trupali-s-godini
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√ Министър Кацаров: Ваксинационните сертификати ще бъдат преиздадени, има дълъг гратисен период 
Съвестните и неполитизирани служители да бъдат спокойни, другите - не, предупреди той  
Първа рокада в здравното министерство направи служебният министър Стойчо Кацаров. Той смени директора на 
мегаагенцията "Медицински надзор". Досега тя се оглавяваше от д-р Георги Деянов, а на негово място застава д-р Георги 
Христов. 
Междувременно от министерството спряха обществените поръчки на държавните болници. По информация на зам.-
министъра Димитър Петров -  проверява се разходването на пари през 2020 г.  
"Имам свои виждания как да се управлява агенцията. Няма нарушения, но искам да работи по-бързо, да няма 
просрочени преписки на граждани и агенцията да бъде по-активна в трансплантациите. Това са мотивите ми да 
назнача нов директор. Проверка е установила доста забавяне и показва, че е имало само 2 трансплантации. Трябва да 
бъдат около 50-100 годишно, ако искаме да се сравняваме с другите". Това заяви в студиото на "България 
сутрин" служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. 
И увери, че всички, които работят добре и не са политизирани, могат да бъда спокойни.  
"Може и да няма рокади. Моето разбиране е такова - тези хора, които работят добре и съвестно, не участват в 
някакви корупционни схеми, могат да бъдат спокойни, другите - не. Досегашният директор може и да продължи да 
работи в агенцията, просто искам темпото в агенцията да се вдигне", добави здравният министър. 
Спрени обществени поръчки  
"Това е проверка доколко са целесъобразни и полезни парите, които се разходват. Това е временно. Тези, които са 
започнали, не са спрени. С оглед на финансовото състояние, ние сме принудени да се движим в рамките, в които сме в 
момента. Това ни принуждава да търсим всички възможни резерви", каза д-р Кацаров. 
Проверка в "Александровска болница" 
"Проверката е приключила, ще обявя резултатите публично. Навсякъде, където се констатират нарушения в 
управления, тези обстоятелства ще бъдат проверени и ще се предприемат съответните мерки. Възможно е да има 
промени. Проверяваме всички сигнали, които сме получили", посочи той. 
Остава ли в миналото Ковид-19? 
Служебният министър коментира и спада на заболелите от Ковид-19 през последните дни.  
"Истината е, че всяка една епидемична вълна има определена продължителност. Първата и втората имат една и 
съща продължителност.  Мерките не могат да го изменят. Факторът затопляне е основен, който води до 
намаляване, но опасността не е отминала. Не е в резултат на мерките, естественият ход на разпространението е 
такова. И ако хората не желаят да се ваксинират, ще има и трета вълна. Мерките не са толкова ефективни - има 
ефект, но той е слаб", категоричен бе събеседникът на Мария Константинова. 
Удължаването на извънредната обстановка 
"Освен медицински причини, има и други - правителството е обвързало всички мерки с тази обстановка, граничният 
контрол също може да се прилага само в тази ситуация. Ние сме принудени да удължим тази извънредна ситуация", 
обясни служебният здравен министър. 
Ваксинационните сертификати  
"Ще бъдат преиздадени на тези, които вече имат, с новия вид. Това са около 400-500 хил., в рамките на няколко дни 
ще бъдат преиздадени и след това по новия образец ще бъдат издавани. Има много дълъг гратисен период, в който 
ще важат старите, което не налага струпване на хората за преиздаване", увери министър Кацаров. 
А относно ваксините, които ще важат за сертификатите, той посочи, че България признава много широк кръг 
- всички одобрени в ЕС. Този сертификат ще бъде валиден 6 месеца за преболедували, за ваксинираните няма краен 
срок засега. 
Министър Кацаров призова за ваксиниране, особено възрастните хора. 
"Ваксинирайте се, за да можем да се освободим от маски и други. Апелирам възрастните хора: възползвайте се от 
възможността, има мобилни екипи. Влизат чужденци, за да ги ваксинираме, а нашите сънародници имат криворазбрано 
отношение към този процес", заяви още той. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
√ Eксперимент на ЦИK: 75 души са гласували с една машина за един час 
Част от участниците в него нарочно са били помолени да гласуват за партии 
75 души са гласували с една машина за един час. Това показа първият експеримент на Централната избирателна комисия, 
който се проведе днес. 
Част от участниците в него нарочно са били помолени да гласуват за партии, които са на втората и на третата страница в 
електронната бюлетина, да се бавят и да променят вота си, за да може максимално да се доближи експеримента до реална 
ситуация в една изборна секция. 
В неделя ще се проведе още едно пробно гласуване в село Доброславци, а през следващата седмица и трето - в град 
Сливница .Целта е да се разбере дали капацитетът, с който разполагат от ЦИК е достатъчен, за да се осигури гласуването 
на 11 юли, както и от колко още устройства ще има нужда. 
Междувременно стана ясно, че общо 18 партии и 9 коалиции ще се борят за места в парламента на изборите на 11 юли. 
Проверка е установила, че една от партиите, подала документи, няма необходимия брой подписи. Това е Национално 
движение „Единство” . 
 
 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/227831-ministar-katsarov-merkite-ne-sa-efikasni-no-sme-prinudeni-da-udalzhim-izvanredna-situatsiya
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√ Задълбочават се предварителните проверки на чужденци, подали виза за ЕС 
Основната цел на промените е по-доброто противодействие на заплахите за сигурността 
Съветът на ЕС съобщи, че е приел вчера допълнителни правила, с които ще бъдат задълбочени предварителните проверки 
на чужденци, подали искане за виза или право да дълготрайно пребиваване. 
Предвижда се преди издаването на съответните документи да бъдат проверявани няколко европейски бази данни. В този 
списък попадат данните за издадени заповеди за издирване, за забрани за влизане в Шенгенското пространство, за 
пръстови отпечатъци, за откази от издаване на виза, за дата и час на пресичане на външните граници на ЕС. 
Шенгенската визова информационна система занапред ще бъде ползвана не само при издаването на краткосрочни визи. 
Основната цел на промените е по-доброто противодействие на заплахите за сигурността и на възможността за злоупотреби 
с правилата за миграцията. 
Действащата визова система работи от 2011 г. и обхваща консулствата и всички гранични пунктове на ЕС. Одобрените вчера 
промени бяха предложени през 2018 г. от Европейската комисия. Преди да влязат в сила, промените трябва да бъдат 
одобрени от Европейския парламент, се отбелязва в съобщението, пише БТА. 
 
√ Швейцария "дръпна шалтера" на споразумениетo за партньорство с ЕС 
Напрегнатата реакция показва, че отношенията с алпийската държава вървят към турбуленция 
Швейцария "дръпна шалтера" на дългогодишните усилия за подписване на споразумение за партньорство с ЕС, което 
причинява голямо поражение на Европейската комисия (ЕК) и рискува влошаване на икономическите връзки, пише онлайн 
изданието Politico.eu. 
Решението на Швейцарския федерален съвет за прекратяване на преговорите с Брюксел, които продължават от 2014 г., 
означава, че и двете страни няма да могат да надградят пакета от двустранни договори, които обхващат всякакви въпроси – 
от търговия през транспорт до медицински изделия. Някои от договореностите са на над 50 години. 
В изявленията си Брюксел предупреждава, че тези двустранни сделки "неизбежно ще остареят", и заплашва, че без по-
широкия договор за партньорство "няма да бъдат сключени нови споразумения с Швейцария и съществуващите 
споразумения може да не бъдат актуализирани". 
Напрегнатата реакция показва, че отношенията с алпийската държава вървят към турбуленция. Заложено е 
много: Швейцария е четвъртият по големина търговски партньор на ЕС, а за Швейцария ЕС е водещ търговски партньор. 
В здравния сектор решението на Швейцария ще има дори незабавно въздействие. По стечение на обстоятелствата 
споразумението за взаимно признаване на медицински изделия изтече в сряда, което означава, че за производителите ще 
бъде по-сложно да търгуват с такива изделия между ЕС и Швейцария. Споразумението за взаимно признаване щеше да 
бъде подновено като част от договора за партньорство, известен също като институционално рамково споразумение. 
В политически план отхвърлянето на споразумението от Швейцария нанася огромен удар на Комисията, която инвестира 
сериозно на най-високо ниво, за да задейства сделката - първо при бившия председател на Комисията Жан-Клод Юнкер и 
след това неговата наследница Урсула фон дер Лайен, като и двамата лично работеха по досието. През 2019 г. Юнкер 
заяви, неспособността му да финализира сделката с Берн е едно от трите неща, за които съжалява най-много. 
Четете повече по темата в investor.bg. 
 
√ Над 50% от европейците искат замяна на депутатите с изкуствен интелект 
Извън Европа, около 75% от анкетираните в Китай подкрепят идеята  
Проучване установи, че повечето европейци биха искали някои от членовете на парламента в отделните държави да бъдат 
заменени от алгоритми (от изкуствен интелект). 
Изследователи от Центъра за управление на промяната на частния испански университет IE University попитаха 2769 души 
от 11 държави по света как биха се почувствали относно намаляване на броя на депутатите от националните парламенти 
на техните страни, като тези места бъдат предоставени на Изкуствен интелект (ИИ или AI), който ще има достъп до техните 
данни. 
Резултатите, публикувани в четвъртък, показват, че въпреки ясните и очевидни ограничения на ИИ, 51% от европейците 
казват, че са за подобен ход, пише БНР. 
Проучването установи, че идеята е особено популярна в Испания, където 66% от анкетираните хора я подкрепят. В Италия 
пък 59% от респондентите бяха за тази идея, а в Естония - 56%. 
Не всички държави харесват идеята за предаване на контрола на машини, които могат да бъдат хакнати или да действат 
по начин, по който хората не искат от тях. Във Великобритания цели 69% от анкетираните бяха против идеята, докато 56% 
бяха против в Холандия и 54% в Германия. 
Извън Европа, около 75% от анкетираните в Китай подкрепиха идеята парламентаристите да бъдат заменени с изкуствен 
интелект, докато 60% от американските респонденти се противопоставят на това. 
 
Мениджър 
 
√ Министър Петков: Днес ще обявим нови мерки в помощ на бизнеса  
„Днес ще обявим нови мерки, които измислихме заедно с браншовите организации, профсъюзите и банките за това как 
да има максимално голяма ликвидност в пазара плюс максимално голяма помощ в етап, в който малките и средните 
предприятия трябва да се възстановяват”. Това заяви пред Нова телевизия служебният министър на икономиката Кирил 
Петков. 
Той уточни, че никакви помощи от тези, които трябва да се изплатят на бизнеса, не са спрени. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/otnosheniiata-mejdu-es-i-shveicariia-sa-v-zadynena-ulica-328591/
https://nova.bg/
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„Въпросът е, че в бюджета до този момент са заложени помощи само до май месец и в юни месец няма заложени нови 
помощи. Тези пари, които се чакат, ще бъдат получени по най-бързия ред. Няма абсолютно никакво спиране по никакъв 
начин“, добави служебният министър. 
Министър Петков подчерта, че при новите мерки ще има много повече ликвидност за малките и средните предприятия. „ 
За да може това да се случи, трябва да съберем частния капитал в банките, плюс помощта на държавата заедно да влезе в 
пазара, защото ако трябва да се разчита само на бюджета, след май месец няма никакви заложени мерки“, обясни той. 
Служебният министър заяви, че идеята е одобрението по новите мерки да става страшно бързо, като добави, че в процеса 
ще се включат и търговски банки. По-късно днес новите мерки ще бъдат обявени от финансовия министър Асен Василев и 
вицепремиера Гълъб Донев. 
Той коментира и скандала с Българската банка за развитие. „Процедурата работи много странно. Преди някой да бъде 
сменен за нов Надзорен съвет, трябва сегашният да предложи нови кандидати към БНБ. Това е странно, но е факт - за да 
се самоуволниш едва ли не трябва първо да одобриш потенциални нови кандидати. Т.е. без сегашния надзор е трудно да 
се подадат нови кандидати за одобрение в БНБ”, обясни той. 
По думите му одобрението на БНБ отнема до 60 дни. Министър Петков добави, че когато оттам се одобрят нови кандидати, 
не е задължително те да бъдат сменени. „Т.е. имаме един нов отбор, одобрен от БНБ, но ако решиш да ги смениш – те са 
в готовност”, посочи още Петков. 
„В деня на указа – 11-ти аз подадох документи към БНБ за надзор с питане може ли тези хора потенциално да участват в 
смяната на бъдещ надзор, за да не губя тези 60 дни. Оказа се, че указът е от 11-ти, но моето встъпване в длъжност е на 12-
ти”, допълни служебният министър на икономиката. 
„В БНБ хората до момента си карат по протокол. Нямам оплакване от тях. Единствено ги моля да вземат максимално бързо 
решене за оценка на кандидатите, които се входират днес в тяхната банка”, коментира Петков. 
По думите му целта на съществуването на Българската банка за развитие е да подпомага микро, малки и средни 
предприятия, които в някаква степен допринасят за конкурентоспособността на България. 
„В никакъв случай целта й не е да раздава по 100 млн. кредити на някакви хора, които си имат бизнеси. Надзорът трябва 
да е пазител на публичния интерес, но те не са единствени. Другите трябва да са министерството и правителството. Те са 
директно отговорни дали спазват закона, но реално принципалът – Министерството на икономиката е трябвало да се 
намеси много по-рано”, категоричен бе служебният министър на икономиката. 
„Според мен някой, който е решавал да се дадат тези заеми на тези фирми, не е следвал закона за ББР, който казва, че те 
се дават на малки и средни предприятия. Това е очевидно”, допълни той. 
 
√ Конституционният съд отмени законови поправки във връзка с КТБ  
Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредби от Закона за банковата несъстоятелност, които бяха 
въведени във връзка с фалита на Корпоративна търговска банка. Това е станало по искане на Висшия адвокатски съвет. 
Текстовете, за които става въпрос, бяха внесени в парламента преди 3 години от депутатите от ДПС Йордан Цонев, Хамид 
Хамид и Делян Пеевски. 
Според решението на Конституционния съд текстовете противоречат на Основния закон на републиката, защото е 
въведено законодателство специално за КТБ, което накърнява принципите на правовата държава, равенството пред 
закона и неприкосновеността на частната собственост. 
Става въпрос за поправки, според които се обявяваха за нищожни заличавания на учредени в полза на банката 
обезпечения. С тях също така се спираха законовите срокове за действието на учредените в полза на банката обезпечения 
за времето на поставянето й под специален надзор до изтичане на 6-месечен срок. 
 
√ “Виртуални дни на кариерата” свързва за седми път работодатели и опитни кадри на 10 юни  
Записванията за работодатели и търсещи работа за седмото издание на „Виртуални дни на кариерата вече са в активна 
фаза. След първите за годината кариерни събития на живо в три града и едно виртуално, JobTiger реализира „Виртуални 
дни на кариерата“ като още една онлайн възможност компаниите да намерят своите подходящи специалисти, а търсещите 
работа – да скъсят дистанцията с работодателите. 
За разлика от форумите за студентски стаж и кариера, това събитие е по-подходящо за хората с повече професионален 
опит. Участието може да е полезно за квалифицирани и опитни кадри, чиято цел е да сменят настоящата си работа, да се 
преориентират кариерно или просто да разберат повече за актуалните възможности на пазара на труда. 
И за работодателите, и за търсещите работа, събитието предлага безценна възможност да спестят време като участват от 
всяка точка на света. Участниците ще могат да се свържат посредством чат, но вече е възможно да се използва и новата 
функционалност на платформата за аудио и видео. 
Десетки работодатели ще бъдат представени по време на събитието, а интересът традиционно е голям – както от страна 
на компаниите, така и от страна на посетителите. Представители на работодатели от секторите банки и финанси, 
информационни технологии, аутсорсинг, търговия, телекомуникации, логистика, човешки ресурси и др. ще бъдат онлайн 
на 10 юни от 11:00ч. до 17:00ч. 
Регистрираните компании могат да бъдат разгледани на сайта на събитието. 
Участието като посетител на „Виртуални дни на кариерата“ става след бърза безплатна регистрация на този адрес. 
 
√ Апостол Минчев е новият шеф на АПИ  
Апостол Минчев е назначен за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съобщи 
пресцентърът на МРРБ. Заедно с него са назначени и нови членове на Управителния съвет на АПИ след като по-рано днес 

http://virtual.careerdays.bg/
http://virtual.careerdays.bg/
http://virtual.careerdays.bg/
https://app.brazenconnect.com/a/jobtiger/e/ODr9Y
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ръководството ѝ бе освободено. Според съобщението на МРРБ мотивите за рокадата са заради "плащане на аванси за 
строително-монтажни работи за обекти, които нямат проектна готовност и разрешение за строеж към 26.05.2021 г." 
Апостол Минчев е строителен инженер по транспортно строителство със степен магистър. Има дългогодишен опит в 
проектирането и строителството на пътища. Ръководил е екип при изготвяне на проекти за пътни обекти и съоръжения. 
Бил е директор на Областно пътно управление Шумен. 
За член на Управителния съвет на агенцията е назначен Веселин Пейков, също строителен инженер по образование, но в 
направление изграждане на писти и магистрали с опит по специалността и в други държави. Инж. Пейков има опит в 
управлението на мащабни транспортни проекти, управление и проектиране на летища, проектиране и изграждане на 
пътни настилки. 
За член на УС на АПИ е определен и Ивайло Денчев, който също е инженер по пътно строителство. Досега е бил директор 
на Областно пътно управление Плевен, като преди това е бил и на други позиции в него. Работил е и в частния сектор. 
 
√ Расте делът на жените начело на компании в цял свят  
Макар и все още малцинство, все повече и повече жени управляват бизнеси по целия свят. Това сочи проучване, 
публикувано днес от младежката организация Уай Пи Оу (YPO), "Файненшъл таймс" и "ООН Жени", предаде Франс прес.  
От над 2000 отговора от 106 държави, получени през март от около 30 000 членове на YPO, една четвърт от които жени, 
мнозинството (57 на сто) посочват, че "тяхната организация е по-разнообразна по пол, отколкото преди пет години".  
Напредъкът обаче е бавен. Според друго неотдавнашно проучване на Хейдрик енд Страгълс (Heidrick & Struggles), цитирано 
от YPO, "в момента едва 5% от изпълнителните директори в света са жени". Положението не е по-балансирано и в САЩ, 
където само 6 на сто от 500-те компании в индекса Стандард енд Пуърс се оглавяват от жени, предава БТА.  
"При всички се наблюдава силно осъзнаване, че трябва да се движим напред", каза пред АФП главният изпълнителен 
директор на YPO Ксавие Муфраги.  
Според него има и "осъзнаване на стила на управление, привнесен от нашите членове от женски пол с по-цялостен подход 
към лидерството, който е в по-голямо съзвучие с новите поколения".  
Близо една от две главни изпълнителни директори жени казва, че е преодоляла предразсъдъците и че са нужни средно с 
две години повече, за да се изкачи една дама до върха на бизнес пирамидата, сочат данните от проучването.  
"Обобщаването на практиката на менторство в Европа, която от доста време е широко разпространена в САЩ, улеснява 
издигането на жените до най-високите отговорности", подчерта Муфраги.  
Освен това, според него, по-гъвкавите начини на работа, с масовото въвеждане на дистанционен труд, вероятно също ще 
са от полза за по-голямо равенство между половете в края на здравната криза. 
 
√ Брентът се приближи до прага от 70 долара на фона на икономическите данни от САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, подкрепени от данните за икономиката на САЩ и 
очакванията за силно възстановяване на световното търсене на горива през третото тримесечие на годината, предаде 
Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време цената на сорта брент се повиши с 0,32 долара, или 0,46% ,до 69,78 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,334 долара, или 0,51%, до 67,19 долара за барел. 
И двата сорта са на път да регистрират седмични повишения от 5% до 6%, докато анализаторите очакват глобалното 
търсене на петрол да достигне близо 100 млн. барела на ден през третото тримесечие на фона на пътуванията през летния 
сезон в Европа и САЩ. 
„Петролът върви нагоре на фона на добрите икономически данни от САЩ и нагласите, че ако иранската ядрена сделка 
бъде съживена, това няма да включва незабавно премахване на санкциите и петролния пазар няма да бъде наводнен с 
допълнителни доставки“, коментира Едуард Моя от OANDA. 
Силните икономически данни от САЩ също подкрепиха петрола. Министерството на търговията потвърди, че брутният 
вътрешен продукт на САЩ е нараснал с 6,4% на годишна основа през първото тримесечие на 2021 г. 
Ръстът на цените обаче бе ограничен от потенциала за връщане на иранските доставки на пазара. Иран и световните сили 
водят преговори във Виена за съживяване на ядрената сделка от 2015 г. Анализаторите очакват Иран да добави между 500 
хил. и 1,5 млн. барела на ден към пазара, ако санкциите срещу страната бъдат премахнати. 
 
√ Европейските борси не намират единна посока  
Основните индекси на водещите борси в Европа не намираха единна посока в ранната търговия в четвъртък, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете 0,39 пункта, или 0,09%, до 445,61 пункта, задържайки се малко под 
достигнатото във вторник рекордно ниво от 445,76 пункта. 
Немският показател DAX се понижи с 52,28 пункта, или 0,34%, до 15 398,44 пункта, след като акциите на Bayer поевтиняха 
с 4%. До понижението се стигна, след като съдия в САЩ отхвърли споразумение за евентуални бъдещи искове срещу 
компанията, свързани с препарата срещу плевели Roundup, за който се подозира, че причинява рак. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 остана почти без промяна, регистрирайки спад от 0,2 пункта до 7 026,73 
пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 26,19 пункта, или 0,41%, до 6 417,79 пункта. 
Европейските акции регистрират сравнително вяла търговия тази седмица, но в началото й те достигнаха рекордни нива 
на фона на обещанията за запазване на благоприятна парична политика от ЕЦБ и намаляващите притеснения относно 
инфлацията. 
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На корпоративния фронт, акциите на самолетостроителя Airbus поскъпнаха с 6,30%, след като компанията си постави 
амбициозни цели за разширяване на производството на фона на възстановяването на авиокомпаниите от пандемията 
COVID-19. Компанията си поставя за цел да произвежда по 64 самолета на месец до второто тримесечие на 2023 г. 
Цената на книжата на HSBC се понижи, след като британската банка съобщи, че се отказва от бизнеса си на дребно в САЩ, 
за да се фокусира върху най-големия си пазар – Азия. 
Акциите на Puma поевтиняха, след като френската компания за луксозни стоки Kering обяви, че ще продаде 52,35 дял в 
германската фирма. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в сряда, след като акциите, свързани 
икономическото отваряне, отново подкрепиха пазара, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 10,59 пункта, или 0,03%, до 34 323,05 пункта. в сряда бенчмаркът отбеляза 
и 125-ия си рожден ден. Индексът дебютира през 1896 с 12 компании. Най-добрата му година е 1915, когато индексът 
напредва с 81,7%, а най-лошата - 1931 г., когато се срива с 52,7%. 
Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 напредна със 7,86 пункта, или 0,19%, до 4 195,99 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 80,82 пункта, или 0,59%, до 13 738 пункта. 
Цените на книжата на компаниите, свързани с възстановяването на икономиката, отново се повишиха. Акциите на 
операторите на оператора на крузини кораби Royal Caribbean поскъпнаха с 3,91%, увеличавайки ръста си за седмицата до 
над 11%, след като компанията получи получи одобрение за тестови круизи с пътници доброволци. Акциите на нейния 
конкурент Carnival поскъпнаха с 2,76%. 
Оптимистичните нагласи за икономиката на САЩ идват от факта, че среднодневният брой на новите случаи на заразени с 
COVID-19 в страната падна под 25 хил. души. Освен това близо половината от населението на САЩ вече е получили поне 
една доза от ваксината срещу короанвируса. 
Акциите на Ford поскъпнаха с 8,55 , след като автомобилния гигант съобщи, че ще увеличи инвестициите си в електрически 
превозни средства с до 30 млрд. долара до 2025 г. 
„Продължаваме да очакваме силно възстановяване на икономическия растеж през 2021 г., ниски лихви и умерен ръст на 
инфлацията“, коментира Рен, старши пазарен стратег на Wells Fargo. „тези условия би трябвало да подкрепят световните 
фондови пазари, особено тези пазари и сектори, най-близко свързани с икономическия растеж“, добави той. 
Биткойнът продължава силното си възстановяване, завършвайки търговията в сряда при ниво от около 38 500 долара. На 
19 май криптовалутат достигна дъно от 30 хил. долара, следвайки срив от 30%. На този фон акциите на Tesla поскъпнаха с 
2,39%. 
Цената на книжата на Nordstrom падна с 5,84%, след като финансовият доклад на компанията не отговори на очакванията 
на анализаторите. 
Смесени резултати в Азия 
Водещите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в четвъртък на фона на данните 
за печалбата на промишления сектор в Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Днес Националното статистическо бюро на Китай съобщи, че печалбата на промишления сектор в страната е нараснала с 
57% през април спрямо същия месец на миналата година. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 93,18 пункта, или 0,33%, до 28 549,01 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 15,49 пункта, или 0,43%, до 3 608,85 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Compositе отчете ръст от 18,72 пункта, или 0,79%, до 2 399,27 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng изтри 52,81 пункта от стойността си, или 0,18%, завършвайки сесията при ниво от 29 113,2 пункта. Акциите на 
Xiaomi поскъпнаха с 3,2%, след като производителят на смартфони отчете ръст от близо 55% на приходите си през първото 
тримесечие в сравнение със същия период на предходната година. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 2,92 пункта, или 0,09%, до 3 165,51 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се повиши с 2,4 пункта, или 0,03%, до 7 094,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишнеия в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,09 пункта, или 0,02%, до 531 пункта. BGBX40 се повиши с 0,10 пункта, или 0,08%, до 119,90 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,81 пункта, или 0,14%, до 573,25 пункта. BGREIT се повиши с 0,51 пункта, или 0,34%, до 151,97 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2188 долара  
Курсът на еврото се задържа под прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2188 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2198 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ Стефан Янев разпредели ресорите на вицепремиерите  
Министър-председателят Стефан Янев разпредели между тримата вицепремиери функциите по координация на общата 
политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет. 
Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Бойко Рашков ще 
координира работата на министрите на енергетиката, на отбраната, на правосъдието, на регионалното развитие и 
благоустройството, на околната среда и водите и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
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Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Държавна агенция „Електронно управление", 
Държавната агенция за българите в чужбина, Държавна агенция „Архиви", Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси", Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция за бежанците и 
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата". 
Заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната 
политика Гълъб Донев ще координира работата на министрите на културата, на здравеопазването, на икономиката, на 
туризма, на младежта и спорта, на земеделието, храните и горите, на образованието и науката. В ресора на вицепремиера 
са Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, 
Националния компенсационен жилищен фонд, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Агенцията за публичните 
предприятия и контрол, Агенцията за ядрено регулиране и Патентното ведомство. 
В ресора на заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов са Националният 
статистически институт и Държавната агенция за научни изследвания и иновации. 
Министър-председателят Стефан Янев лично ще наблюдава дейността на министъра на финансите, на министъра на 
външните работи и на държавните агенции „Разузнаване", „Национална сигурност" и „Технически операции". 
 
√ НАП пуска нова е-услуга за стоките с висок фискален риск  
Нaциoнaлнaтa aгeнция пo пpиxoдитe (HAΠ) пycĸa нoвa eлeĸтpoннa ycлyгa – зa дeĸлapиpaнe нa дaнни зa пpeвoзи нa cтoĸи c 
виcoĸ фиcĸaлeн pиcĸ. Tя щe бъдe aĸтивнa oт 1 юни в пopтaлa зa eлeĸтpoнни ycлyги нa пpиxoднaтa aгeнция, в гpyпa 
„Фиcĸaлeн ĸoнтpoл“. Πoтpeбитeлитe мoгaт дa я изпoлзвaт чpeз ĸвaлифициpaн eлeĸтpoнeн пoдпиc (KEΠ). 
Hoвaтa ycлyгa e c пълeн и чacтичeн дocтъп зa вcичĸи физичecĸи и юpидичecĸи лицa, ĸoитo ca пoдaли зaявлeниe зa пoлзвaнe 
нa eлeĸтpoннитe ycлyги нa HAΠ oт зaдължeнo или yпълнoмoщeнo лицe и ca избpaли oпциятa зa пoлзвaнe нa гpyпaтa ycлyги 
„Фиcĸaлeн ĸoнтpoл“, дoпълвaт oт HAΠ. 
Звeнoтo зa фиcĸaлeн ĸoнтpoл бe cъздaдeнo пpeз 2014 г., зa дa cлeди зa дaнъчнитe pиcĸoвe пpи внoc и тъpгoвия cъc cтoĸи 
ĸaтo плoдoвe и зeлeнчyци, зaxap, бpaшнo, мeco и мecни пpoдyĸти, oлиo (пълния cпиcъĸ мoжe дa нaмepитe тyĸ). 
Движeниeтo им нa тepитopиятa нa cтpaнaтa ce cлeди oт eĸипи нa пpиxoднaтa aгeнция нa вcичĸи гpaници c дъpжaви oт 
Eвpoпeйcĸия cъюз и oт мoбилни гpyпи във вътpeшнocттa нa cтpaнaтa. Инcпeĸтopитe нa HAΠ paбoтят и пo външнитe гpaници 
нa cтpaнaтa cъвмecтнo c eĸипи нa Aгeнция „Mитници“ и Бългapcĸaтa aгeнция зa бeзoпacнocт нa xpaнитe. 
Hoвaтa e-ycлyгa нa HAΠ пoзвoлявa: 

•     пoпълвaнe и пoдaвaнe нa дaнни зa пpeвoз нa pиcĸoви cтoĸи; 

•     гeнepиpaнe и изпpaщaнe нa yниĸaлeн нoмep нa пpeвoз (УHΠ); 

•     ĸopeĸция нa пoдaдeни дaнни; пoдaвaнe нa yвeдoмлeниe зa нeпoлyчeнa cтoĸa; 

•     пoдaвaнe нa yвeдoмлeниe зa aнyлиpaнe нa УHΠ, пpeглeд и тъpceнe нa пoдaдeни дaнни зa пpeвoз нa pиcĸoви 
cтoĸи и издaдeни УHΠ. 

Ocвeн пoдaвaнe нa дaнни зa пpeвoз нa cтoĸи c виcoĸ фиcĸaлeн pиcĸ, ĸлиeнтитe щe мoгaт дa извъpшвaт и cпpaвĸa зa 
ocъщecтвeния ĸoнтpoл въpxy пpeвoзa нa pиcĸoвитe cтoĸи oт opгaнитe пo пpиxoдитe. 
Eлeĸтpoннaтa ycлyгa дaвa двe oпции зa избop: 1) ĸoгaтo пpeвoзът зaпoчвa oт тepитopиятa нa дpyгa дъpжaвa члeнĸa нa EC и 
зaвъpшвa нa тepитopиятa нa cтpaнaтa; 2) ĸoгaтo пpeвoзът зaпoчвa oт тepитopиятa нa cтpaнaтa и зaвъpшвa нa тepитopиятa 
нa дpyгa дъpжaвa члeнĸa нa EC. 
B ceĸция „Aдpecи" пъĸ мoжe дa ce peдaĸтиpaт дaнни, ĸoитo cлeд зaпиc ce впиcвaт aвтoмaтичнo в пoлeтaтa зa aдpecитe зa 
пoлyчaвaнe/paзтoвapвaнe или изпpaщaнe/нaтoвapвaнe нa cтoĸитe. 
 
√ Скандал във ВСС заради арестите в президентството  
Във Висшия съдебен съвет скандал след решението на Софийския административен съд, че арестите в президентството от 
миналата година са били незаконни. Остри реплики си размениха председателят на Върховния касационен съд Лозан 
Панов и главният прокурор Иван Гешев, разбраха от NOVA. 
Скандалът между двамата големи стана заради доклада на прокуратурата за 2020 г. Панов отбеляза, че в него нямало дума 
за шумните арести. По-конкретно той визира акцията в президентството, когато бяха задържани двама души от екипа на 
Румен Радев. Панов напомни и за летните протести с искане за оставката на Гешев. 
От своя страна главният прокурор му отговори, че няма да влиза в политически дебат. Той заяви, че застава зад колегите 
си, които разследват висша корупция, и призова Панов за такъв разговор, когато и ако двамата станат политици някой ден. 
„Много е лесно да се каже, че дебатът е политически. По тази причина, видите ли, няма да отговарям на въпроси. А по 
отношение на арестите, особено по шумните дела, мисля, че вече има достатъчно произнасяне на съдебните органи. 
Господин Гешев трябва да си направи справка", каза Панов. 
„Ако говорите за произнасяне по реда на Закона за МВР - дали те са се осъществявали едно административно правомощие, 
правилно или неправилно, тези действия, законосъобразни или не, са на МВР, а не на прокуратурата", подчерта Гешев. 
Минути преди 12 часа от заседанието на Пленума на ВСС си тръгна правосъдният министър Янаки Стоилов, който отказа 
да отговаря на журналистически въпроси. 
 
√ Министър Янаки Стоилов се срещна с посланика на Обединеното кралство Роб Диксън  
На 27 май 2021 г. в Министерството на правосъдието се проведе среща между служебния министър на правосъдието проф. 
Янаки Стоилов и извънредния и пълномощен посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в 
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България Н. Пр. Роб Диксън. По време на разговора служебният министър на правосъдието представи основните 
приоритети на работа си. 
Обсъдени бяха и въпроси като взаимното признаване на съдебни решения след напускането на Европейския съюз от 
страна на Обединеното Кралство, проблеми с уеднаквяване на търговската и нотариалната практика. Бяха обменени и 
мнения по различни въпроси, свързани със съдебната система и правната рамка в страната. 
Двете страни изразиха желание за продължаване на дългосрочното си сътрудничеството в областта на правосъдието. 
 
√ Фонд на фондовете стартира процедура за избор на посредници за изпълнение на финансов инструмент 
„Микрокредитиране със споделен риск“  
Публичните средства в размер на 9 млн. лв. са насочени към стартиращи и социални предприятия  
Фонд на фондовете (ФнФ) стартира трета процедура за избор на финансови посредници за изпълнение на инструмента 
„Микрокредитиране със споделен риск". Ресурсът е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" 
(ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд. Общият бюджет в размер на 9 млн. лв. е разделен 
на три обособени позиции, съответно с ресурс от 1 млн. лв., 2 млн. лв. и 6 млн. лв.  
Финансовият инструмент има за цел да подобри достъпа до финансиране на стартиращи предприятия, в това число на 
лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания) и на социални 
предприятия. Средствата ще се предоставят под формата на микрокредити в размер от 5000 до 48 895 лв. или 
равностойността им в евро. Срокът на погасяване е до 10 г. и до 2 г. гратисен период за главницата по кредита. 
Инструментът ще привлече допълнителен частен капитал, насочен към постигане на публичните политики на пазара на 
труда. В новата процедура е разширен обхвата на крайните получатели като допустими предприятия са и такива 
регистрирани до 5 г. преди датата на кандидатстване. Въведените допълнителни облекчения са с цел преодоляване на 
последиците от кризата, свързана с COVID - 19. 
Максималното финансиране от Фонда на фондовете е до 90% от сумата на всеки индивидуален кредит. Финансовите 
посредници следва да осигурят останалите 10 %. Средствата от ФнФ са с нулева лихва, а съфинансирането от посредника 
е на пазарни нива, като крайните получатели ще заплащат средно претеглена лихва, която е значително по-благоприятна 
от пазарната. 
Чрез „Микрокредитиране със споделен риск" ще се финансира придобиване на материални и нематериални активи; 
работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице; развитието и 
повишаването на уменията на работниците и служителите на микропредприятието или на предприемача в случай на 
самостоятелна заетост. 
За допълнителна информация и въпроси относно стартиралата процедура, може да се свържете с екипа на Фонд на 
фондовете на e-mail: office@fmfib.bg  
 
√ България е готова с въвеждането на европейския цифров зелен сертификат  
България има пълна готовност за въвеждане на Европейския цифров зелен сертификат за ваксинация срещу COVID-19. Това 
стана възможно след като Националният системен интегратор „Информационно обслужване" проведе успешни тестове и 
завърши интеграцията на българската система с тази на Европейската комисия, което означава, че българските 
сертификати са съвместими със системите на другите държави от ЕС. По регламент сертификатът влиза в сила от 1 юли 
2021г., Централната система се очаква да започне работа още на 1 юни 2021г., което ще даде възможност на държавите-
членки, които имат техническа готовност, да издават зелени сертификати още от следващия месец. Очаква се зеленият 
сертификат да улесни значително пътуването в европейските държави. 
„Щастливи сме, че България е една от първите страни в ЕС, която успешно интегрира системата си с тази на ЕК и от 1 юни 
2021 г. ще можем да издаваме валидни европейски сертификати", каза изпълнителният директор на „Информационно 
обслужване" Ивайло Филипов. По думите му българският документ е съобразен със всички препоръки на експертния съвет 
към Европейската комисия Е-Health Network. 
По регламент цифровият зелен сертификат е безплатен. Европейската комисия определя три варианта на документа - за 
наличие на завършен ваксинационен цикъл с една от одобрените от ЕК ваксини срещу COVID-19, при негативен тест за 
наличието на вирус или при преболедуване. Трите варианта съдържат специален QR код, чрез който оторизираните власти 
в държавите от ЕС ще могат да проверяват валидността му. 
Сертификатът за ваксинация съдържа информация за имена и датата на раждане на ваксинираното лице, кода по 
международната класификация на лекарствените средства, търговското наименование на продукта, производителя, 
партидата, датата на поставянето на ваксините, държавата на поставяне, ваксинационния център и други задължителни 
атрибути. 
При документа за наличие на негативен тест за наличие на вирус е описан вида на теста, датата на тестване, резултатите, 
производителя, лабораторията, която е извършила теста и др,, а сертификатът за преболедуване включва информация за 
датата на първия положителен тест за COVID-19 и валидността на сертификата. Важно е да се отбележи, че според 
изискванията на ЕК валидността на сертификата за преболедуване е не повече от 180 дни след първия положителен тест. 
Първоначално ще бъдат издавани само сертификати за ваксинация, а документите за преболедуване и негативен тест се 
очаква да влязат в сила след средата на юни. 
Европейският зелен сертификат ще бъде част от електронното медицинско досие на пациента. Всеки български гражданин 
има достъп до своето досие през здравно-информационния портал на НЗИС www.his.bg чрез квалифициран електронен 
подпис (КЕП) и има достъп до него навсякъде по света, по всяко време. 

mailto:office@fmfib.bg
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Разработената от „Информационно обслужване" система ще прегенерира автоматично всички издадени до сега 
сертификати в новия европейски формат, когато регламента влезе в сила. Старите сертификати ще продължат да бъдат 
валидни на територията на България, като е предвиден гратисен период до 12 август 2021 г, за да се избегне струпването 
на хора за преиздаване. 
В момента експертите на „Информационно обслужване" разработват апликация за мобилни устройства, която ще позволи 
на притежателите на здравни сертификати да разполагат с тях на мобилния си телефон или таблет, без да е необходимо 
да ги разпечатват на хартия и да се струпват пред личните лекари или ваксинационните центрове за издаване на 
документа. Това значително ще улесни гражданите при пътувания. 
 
√ От 1 юни границите ни са отворени за румънците без ограничения  
От 1 юни румънските граждани, пристигащи от Република Румъния, могат да влизат в България през всички гранични 
контролно-пропускателни пунктове, без да е необходимо да предоставят документ за отрицателен резултат от PCR или 
антигенен тест, сертификат за ваксинация или положителен резултат, удостоверяващ преболедуване. Това разпореди 
министърът на здравеопазването със Заповед № РД-01-374, издадена днес, 27 май. 
Със същата заповед временно се забранява влизането у нас на лица, пристигащи от Индия, Бангладеш, Непал, Мианмар, 
Бутан, Шри Ланка, Пакистан, Малдиви, Бразилия и държави и територии в Африка. Изключение са лицата, които са 
български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на 
Република България и членовете на техните семейства. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, 
дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, пристигащи от тези места, се 
поставят под 10-дневна карантина. В заповедта са посочени държави и територии, които не попадат в обхвата на забраната 
за влизане у нас. 
С други две заповеди министърът на здравеопазването удължава временните противоепидемични мерки, въведени в 
страната, до 31 юли. 
 
√ Липсата на физически офис е пречка за по-бързото придобиване на умения при стартиращите кариерата си  
Как да направим по-лесна адаптацията и обучението на новопостъпили колеги при дистанционен режим на работа? 
Ерата на Covid-19 създаде както предизвикателства, така и много възможности за пазара на труда. Цяло едно ново 
поколение започва първата си работа от вкъщи и се среща с колегите само през компютърния екран. Променените условия 
попречиха на мнозина да се възползват от обучение в реална офис среда. В същото време новият световен ред създаде 
гъвкави условия за работа и безброй възможности за служителите. Поколението Z, което сега навлиза на пазара на труда, 
е идеално подготвено за успехи в един предимно дигитален свят. 
Значимостта на обучението на работното място 
Традиционно първият работен ден започва с обиколка на офиса, представяне и запознанство с новите колеги, може би 
дори бърз обяд с новия мениджър. Работата във физически офис има своите предимства, особено за по-младите 
служители или за новодошлите, защото така те по-бързо могат да усвоят ценни умения, свързани с преговори, управление 
на времето, комуникации, корпоративна култура и др. Освен това има възможност за директна среща с мениджъри и 
колеги и комуникация на едно по-различно ниво. По време на пандемията тази социална среда се измести онлайн към 
видео разговори и чатове. 
Нещо повече, хората, за които това е първа работа, никога не са усещали какво е да си в реална корпоративна среда и не 
знаят какво пропускат. А онези, които живеят сами, имат още по-силна нужда от жив контакт. От социална гледна точка те 
изпитват дефицити, тъй като нямат възможност да изградят лични приятелства в службата или да прекарват време в 
обичайните сладки приказки. Според проучване на Microsoft, близо 60% служителите се чувстват по-слабо свързани с 
колегите си, откакто са преминали към работа от вкъщи. В Китай този дял е близо 70%. Все пак, разбира се, е напълно 
възможно да се създадат добри отношения с екипа, просто те са виртуални. 
Съвети за по-добра интеграция в новата реалност 
За да е по-плавен преходът към новата работна среда, експертите от лидера в HR услугите Adecco Group препоръчват: 

• Виртуално въвеждащо обучение: Помислете за даването на структурирани и ясни насоки при виртуалното 
обучение. Там може да включите достатъчно информация за компанията, нейните ценности, стратегия, ръководни 
екипи и други. Това създава на новодошлия чувство за принадлежност. 

• Бъдете ясни с целите и резултатите: Представянето на план за 30, 60 и 90 дни е чудесен начин да зададете 
очаквания. Започнете първите няколко седмици с точни и конкретни задачи. 

• Индивидуални срещи: При дистанционната работа е изключително важно да се организират чести индивидуални 
и екипни срещи. Това улеснява комуникационния поток, дава възможност за навременна реакция при различни 
проблеми и в същото време може да държите благосъстоянието на екипа под око. 

• Система за приятели: Създайте система, при която новопостъпилият да бъде прикрепен към човек от екипа, който 
да отговаря на въпросите му и да му помага с адаптацията. 

• Документи с често задавани въпроси: Документите с често задавани въпроси помагат на новите членове на екипа 
да разберат как да използват различни виртуални инструменти. Например: поддръжка на Teams, приложения на 
Microsoft за управление на времето, използване на чат вместо имейли за осигуряване на постоянна свързаност и 
др. Контакти на IT и други отдели също биха били от полза. 

 
√ Путин и Лукашенко се срещат в Сочи  
Президентите на Русия и Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко ще разговарят днес в Сочи. 
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Това е третата от началото на годината среща между двамата лидери. 
Очаква се Путин и Лукашенко да обсъдят двустранното сътрудничество в енергетиката и в културно-хуманитарната сфера, 
както и интеграцията в рамките на Съюзната държава. 
Александър Лукашенко пристига в Сочи на фона на изострянето на отношенията между Беларус и Европейския съюз. 
След принудителното приземяване в Минск на самолета на авиокомпанията Ryanair и ареста на опозиционния активист 
Роман Протасевич и неговата приятелка София Сапега Европейският съюз наложи на Беларус авиационна блокада и 
заплаши с въвеждането на икономически санкции. 
В същото време Русия декларира подкрепата си за съседната страна. 
На среща в Минск с беларуския си колега Роман Головченко руският премиер Михаил Мишустин се обяви против 
едностранните санкции и призова да не се политизира инцидентът със самолета на Ryanair. А министърът на външните 
работи на Русия Сергей Лавров настоя да бъде прекратено „демонизирането на хора, които не се харесват на Запада". 
 
√ Критичната точка в глобалното затопляне може да бъде достигната скоро  
Шансът глобалните температури да достигнат временно 1,5 градуса над доиндустриалните нива през следващите пет 
години вече е 40 процента, като се повишава, съобщиха световните информационни агенции, цитирани от БТА. 
Това не означава, че светът ще премине критичната граница, поставена от Парижкото споразумение за климата, която 
според специалистите е таванът, за да бъде избягнат катастрофален ефект. Парижкото споразумение разглежда 
температурите за 30-годишен период, а не през индивидуални години. 
Прогнозата в доклада на Световната метеорологична организация (СМО) обаче показва, че "се доближаваме измеримо и 
неумолимо" до тази граница, каза генералният й секретар Петери Талас. Той определи изследването като още едно 
предупреждение да бъдат намалени парниковите емисии. 
Всяка година от 2021 до 2025 вероятно ще бъде с един градус Целзий по-топла, установи изследването. Шансът поне една 
от тях да стане най-топлата, откакто се води статистика, е 90 процента. Досега рекордът принадлежи на 2016 г. 
През 2020 г. - една от трите най-топли, средната температура беше 1,2 градуса Целзий над доиндустриалнте нива. 
Затоплянето ще засегне почти всички райони. 
СМО използва данни от няколко източника, сред които на НАСА и на американското Национално управление по 
изследване на океаните и атмосферата. 
Докладът прогнозира увеличена вероятност за тропически циклони над Атлантическия океан, повече валежи в Сахел в 
Африка и в Австралия и засушаване в югоизточна Северна Америка. 
Като погледнем топлинните вълни в морето и на сушата, топенето на ледовете, затоплянето на океаните и миграцията на 
видовете към по-прохладни райони, "това са повече от температури" - каза Ръсел Воуз от центъра за климатични анализи 
на Националното управление по изследване на океаните и атмосферата. - Има промени в атмосферата, океаните, ледовете 
и биосферата, които показват затоплящ се свят." 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- От какви нови кризисни мерки има нужда бизнесът?; 
- Предизвикателствата пред машинното гласуване - председателят на ЦИК Камелия Нейкова; 
- Какво се случва в сектор „Сигурност" - коментар на бившия вътрешен министър Емануил Йорданов; 
- Как ремонтът на пътя за Владая задръсти Драгичево. На живо: има ли алтернатива и какви са опасенията на 

хората в селото?; 
- Самораново на протест заради мътна вода и ежедневни аварии - кога ще бъдат решени проблемите на хората; 
- На старта на сезона - за чистотата на плажовете и притесненията на хотелиерите; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Скандал и рокади в Банката за развитие - докъде ще стигне проверката. Гостува министърът на икономиката 

Кирил Петков; 
- Позицията на уволнените - проговарят отстранените членове на Надзора на държавната банка; 
- На живо - родители твърдят, че децата им са подложени на системен тормоз в квартал „Филиповци" в София; 
- Безсъние и изгорели уреди заради редовно спиране на тока - Румен Бахов по зрителски сигнал. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Санирането не спира, но държавата ще дава 80% от парите, останалите собствениците; 
в. Труд - Кабинетът отряза парите за бизнеса; 
в. Телеграф - Ковид ни качи в спалния вагон; 
в. Монитор - Езиковите гимназии с най-високи заплати; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Кметът Фандъкова предлага компенсация за родители дори ако откажат детска градина в съседен район; 
в. 24 часа - Опит на ЦИК с чиновници: 75-има успяват да гласуват на една машина за час; 
в. Труд - Бойко Борисов зададе тон срещу мощна анти-ГЕРБ вълна: Налагат страх, искат война? Имат я!; 
в. Труд - Българската банка за развитие остава без надзор; 
в. Телеграф - Шефът на ДАНС махнат заради пристрастност; 
в. Телеграф - Суперкомпютърът влиза в топ 500 по бързина; 
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в. Монитор - Министерският съвет потвърди: Бойко Рашков с отнет допуск до тайни, но получил нов по право; 
в. Монитор - Над 30 000 души дадени на съд миналата година; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - "Златен век' е законен и няма правни пречки да бъде завършен; 
в. 24 часа - Мариета Райкова, шеф на Специализирания наказателен съд: Не сме разрешавали СРС спрямо политици. Да 
се "промуши" друг телефон, означава да се извърши престъпление; 
в. Труд - Доц. д-р Веселина Вачкова пред "Труд": Българската държава съществува още от 481 година; 
в. Телеграф - Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите: Най-много са оплакванията 
от дефектни стоки; 
в. Монитор - Тодор Капитанов, експерт по трудово право и секретар на отдел "Защита на синдикалните права и трудови 
конфликти" към КНСБ: 50 % от служителите напускат заради претоварване; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Виденов се връща, чакаме едрата шарка; 
в. Труд - Данъчните игри на министър Петков; 
в. Монитор - Нужен е нов Нострадамус за първолаците; 
в. Телеграф - Лотария за здраве. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 май 
София 

- От 9.30 до 13.00 ч. КНСБ и фондация „Фридрих Еберт" организират дискусионен форум за разработването и 
реализирането на териториалните планове за справедлив преход. 

- От 10.30 ч. в Министерство на икономиката служебният министър Кирил Петков ще проведе среща-разговор с 
едни от най-големите кредитополучатели на ББР. 

- От 12.00 ч. в Южния парк ще се състои церемония по засаждане на дървета по повод националния празник на 
Азербайджан. 

- От 16.00 ч. от НДК ще тръгне шествието „РОДЕНИ ГОТОВИ", което ще продължи по бул. Витоша и ще стигне до НТ 
"Иван Вазов". 

- От 13.00 ч. в Министерството на околната среда и водите ще бъде представена „Зелената книга". 
*** 
Благоевград 

- От 09.30 ч. в зала „22-ри Септември" на общината ще се състои заседание на Общинския съвет. 
- От 11.00 ч. на площад „Георги Измирлиев" ще се проведе ритуал по полагане на цветя в знак на признателност 

по повод 145 години от смъртта на видния български революционер Георги Измирлиев-Македончето. 
*** 
Бургас 

- В 16.45 часа ще бъде открит Общински турнир по плуване „За голямата награда на Бургас" - Купата на кмета. 
*** 
Велико Търново 

- От 19.00 ч. в голяма зала на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов" ще се играе комедията 
„Лъжата". 

*** 
Видин 

- От 17.00 ч. ще бъде направена символична първа копка по проект "Реставрация и адаптация на Синагога – Видин 
в туристически обект "Културен център "Жул Паскин". 

- От 09.00 ч. в заседателната зала ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Добрич 

- От 16.00 ч. в АЕМО „Стария Добрич" ще бъде открито Регионалното изложение „Земята - наш дом". 
*** 
Стара Загора 

- От 11.00 ч. в зала 2 на Областната администрация ще се състои пресконференция на областния управител Иван 
Чолаков и председателя на НСИ Сергей Цветарски. 

*** 
Чирпан 

- От 14.00 ч. на жп гарата служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги 
Тодоров ще даде старт на строителните дейности по проект „Модернизация на железопътен участък Оризово - 
Михайлово". 

 

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. 


