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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Да спасим бизнеса и летния сезон: АИКБ поиска удължаване на финансовите мерки 
Коментар на Васил Велев и доц. Румен Драганов в "България сутрин" 
Голяма част от финансовите мерките в помощ на бизнеса приключват в края на този месец. Председателят на Асоциация 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) - Васил Велев, настоя за нов дизайн на мярката 60/40, като според него трябва 
да се намерят пари чрез преструктуриране на бюджета. Сектор "Туризъм" също е в тежко състояние, а летният сезон е на 
прага. 
"Епидемиологичната обстановка продължава още два месеца, а днес приключват повечето мерки за подкрепа на 
заетостта и предприятията. Ще бъдем първата страна, която приключва с мерките в подкрепа на заетостта. 
Поискали сме свикване на НСТС и сме внесли текст за конкретни промени за удължаване на мярката за заетостта с 
още няколко месеца", заяви Велев в "България сутрин".  
"Предлагаме в модифициран вид мярката 60/40 да продължи. Когато предприятието е в принудителен престой, 
програмата покрива отсъстващия доход на 75%, така че хората да не останат с ниски доходи. Така функционира в 
цял свят, освен в България", каза още той.  
Според него възстановяването у нас протича много неравномерно. Велев припомни, че ресторантьорският бизнес все още 
работи при ограничения и спадът в продажбите не е преодолян. 
"Икономиката се възстановява по-бързо от очакваното, но възстановяването е много неравномерно. За туризма и 
свързаните с туризма сектори сме още далеч. Въздушният транспорт е с 25% надолу за първото тримесечие. За 
средните предприятия са разплатени само 16% за първата вълна. Повече от година мина от нея. В мярката за 
фиксираните доходи за затворените бизнеси също има забавяне, трябва да се ускорят заплащанията", подчерта 
председателят на АИКБ. 
Велев бе категоричен, че трябва да се рекламираме като безопасна дестинация и действително да бъдем такава.  
"Напълно подкрепяме това, че мерките трябва да бъдат продължени. Изключени са хижите, тъй като попадат в закона под 
друга точка. В момента всички хижари, които кандидатстват за тези мерки, не могат да получат подкрепа", каза на свой 
ред председателят на Института за анализи и оценки в туризма доц. Румен Драганов.  
По думите му е положително и много добро предложението на служебното правителство за ученическия туризъм. 
Служебният кабинет обяви мерки за подпомагане на бизнеса, а една от тях ще подпомогне конкретно туризма - безплатна 
почивка за 30 хил. учители и ученици.  
"Руският пазар миналата година беше 20 000 общо, така че 30 000 не е малко. 15 млн. лв. ще влязат в туристическите 
предприятия, всяко нещо е плюс", посочи доц. Драганов пред Bulgaria ON AIR. 
"Отворихме границата с Румъния като казахме, че може да влизат без PCR тестове. Ще имаме доста туристи, когато се 
отворят "зелените коридори". Имаме доста поляци, в Слънчев бряг е пълно с поляци", отбеляза той. 
И добави, че характерът на туризма в България е индустриализиран - имаме поточност при чартърните полети, които 
започнали веднъж, не може да бъдат прекратявани. Може да постигнем пик, ако върнем чартърния туризъм, убеден 
е той.  
"Туроператорите искат да знаят ще летят ли или няма да летят, дали ще бъдат прекъснати, ако летят, както и какво се случва 
с лице, което вдигне температура и се окаже положителен - къде го карантинираме и за чия сметка", настоя доц. Драганов. 
"Виждаме мудност в правителството. Хоризонтът е между 4 и 6 седмици. Губим конкурентно предимство като не 
даваме хоризонт. Ако с това темпо на костенурка се движим, ще загубим възможност за индустриализиран 
туризъм или ще започнем сезона доста по-късно от други дестинации. Много скоро ще видим в ЕС, че масово ще отворят 
пътуванията. Въпросът е по какъв начин политически ние ще дадем отговор", коментира още той. 
Гледайте целия разговор във видеото.  
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев: Икономиката у нас се възстановява неравномерно 
Голяма част от финансовите мерките в помощ на бизнеса приключват в края на този месец. 
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) - Васил Велев, настоя за нов дизайн на мярката 
60/40, като според него трябва да се намерят пари чрез преструктуриране на бюджета. 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/663850
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Сектор "Туризъм" също е в тежко състояние, а летният сезон е на прага. 
"Епидемиологичната обстановка продължава още два месеца, а днес приключват повечето мерки за подкрепа на заетостта 
и предприятията. Ще бъдем първата страна, която приключва с мерките в подкрепа на заетостта. Поискали сме свикване 
на НСТС и сме внесли текст за конкретни промени за удължаване на мярката за заетостта с още няколко месеца", 
заяви Велев пред Bulgaria ON AIR.  
"Предлагаме в модифициран вид мярката 60/40 да продължи. Когато предприятието е в принудителен престой, 
програмата покрива отсъстващия доход на 75%, така че хората да не останат с ниски доходи. Така функционира в цял свят, 
освен в България", каза още той.  
Според него възстановяването у нас протича много неравномерно. 
 Велев припомни, че ресторантьорският бизнес все още работи при ограничения и спадът в продажбите не е преодолян. 
"Икономиката се възстановява по-бързо от очакваното, но възстановяването е много неравномерно. За туризма и 
свързаните с туризма сектори сме още далеч. Въздушният транспорт е с 25% надолу за първото тримесечие. За средните 
предприятия са разплатени само 16% за първата вълна. Повече от година мина от нея. В мярката за фиксираните доходи 
за затворените бизнеси също има забавяне, трябва да се ускорят заплащанията", подчерта председателят на АИКБ. 
Велев бе категоричен, че трябва да се рекламираме като безопасна дестинация и действително да бъдем такава.  
"Напълно подкрепяме това, че мерките трябва да бъдат продължени. Изключени са хижите, тъй като попадат в закона под 
друга точка. В момента всички хижари, които кандидатстват за тези мерки, не могат да получат подкрепа", каза на свой 
ред председателят на Института за анализи и оценки в туризма доц. Румен Драганов.  
"Руският пазар миналата година беше 20 000 общо, така че 30 000 не е малко. 15 млн. лв. ще влязат в туристическите 
предприятия, всяко нещо е плюс", посочи доц. Драганов пред Bulgaria ON AIR. 
"Отворихме границата с Румъния като казахме, че може да влизат без PCR тестове. Ще имаме доста туристи, когато се 
отворят "зелените коридори". Имаме доста поляци, в Слънчев бряг е пълно с поляци", отбеляза той. 
И добави, че характерът на туризма в България е индустриализиран - имаме поточност при чартърните полети, които 
започнали веднъж, не може да бъдат прекратявани. Може да постигнем пик, ако върнем чартърния туризъм, убеден е 
той.  
 
Fakti.bg 
 
√ Вacил Вeлeв: Зaрaди лoшoтo минaвaнe прeз тeзи кризи cмe нa oпaшкaтa нa EC 
Ниe ce oбявявaмe зa нoв дизaйн нa мяркaтa 60/40, кaзa прeдceдaтeлят нa AИКБ 
Имa приключвaнe нa cрoкoвe зa мeрки, зa кoитo имa прeдвидeни cрeдcтвa. Ceгa cтaвa cъвceм яcнo зaщo прeди пoлoвин 
гoдинa AИКБ ce oбяви кaтeгoричнo прoтив прoeктa зa бюджeтa. Зaщoтo кoгaтo тoгaвa врeмeннaтa рaмкa прeдвиждaшe 
държaвнa пoдкрeпa зa икoнoмикaтa и зa хoрaтa, в нaшия бюджeт имaшe прeдвидeнa пoдкрeпa зa първитe три мeceцa и тo 
нe дocтaтъчнo. Тeзи cрeдcтвa oтдaвнa приключихa. Тoвa зaяви прeд БНТ прeдceдaтeлят нa AИКБ Вacил Вeлeв. 
"C гoлeми уcилия бяхa нaмeрeни рeзeрви зa aприл и мaй и в крaя нa мaй пoвeчeтo прeдвидeни мeрки приключвaт. Зaтoвa 
ниe пoиcкaхмe cпeшнa cрeщa c икoнoмичecкия блoк нa Миниcтeрcтвoтo, зa дa чуят нaшитe прeдлoжeния. Ниe ce oбявявaмe 
зa нoв дизaйн нa мяркaтa 60/40. Първoнaчaлнo тaзи мяркa бeшe нeприлoжимa, пocлe cтaнa твърдe щeдрa. Първитe 2 
кoмпaнии, кoитo ca пoлучили нaй-мнoгo cрeдcтвa пo мяркaтa 60/40. Тoвa зa "Мaрицa Изтoк" - 56 млн. лeвa, "Бългaрcки 
пoщи" - 17 млн. лeвa. Тeзи ceктoри, кoитo дaлeч нe ca излeзли oт кризaтa, кoитo имaт oгрaничeния дa рaбoтят c 50% 
кaпaцитeт, рecтoрaнтитe нaпримeр, ca c нeяcнa пoдкрeпa зa cлeдвaщитe мeceци", кaзa тoй. 
"Мнoгo cмe дaлeч oт излизaнe oт кризaтa в ceктoр Туризъм и cвързaния c нeгo - Трaнcпoрт. В Eврoпa кoнкурeнтитe ни 
пoлучaвaт три видa пoдкрeпa eднoврeмeннo. Ниe нe приeмaмe дa имa caмo eдин вид пoдкрeпa - крeдити. Oщe някoлкo 
мeceцa трябвa дa имa пoдкрeпa или зa фикcирaнитe рaзхoди нa кoмпaниитe, нo пo-cкoрo пoдкрeпa зa oтcъcтвaщия дoхoд 
нa рaбoтeщитe. 
Ниe cмe пocлeдни пo тeмп нa вaкcинaция в EC. В cъщoтo врeмe ce първитe, oттeглили пoдкрeпaтa зa икoнoмикaтa. Бизнecът 
e минaл прeз мнoгo кризи, нo зaрaди лoшoтo минaвaнe прeз тeзи кризи, ниe cмe ceгa нa oпaшкaтa нa EC. 
Трябвa дa ce нaмeрят пaри чрeз прecтруктурирaнe нa бюджeтa, чрeз oрязвaнe рaзхoди зa aдминиcтрaция. Ниe имaмe 
увeличeниe c 30% нa върхa нa aдминиcтрaциятa в кризaтa. A тeзи, кoитo изкaрвaт тeзи зaплaти в икoнoмикaтa - зa тях 
пoдкрeпa нямa. Чaкaмe 1 г. пoдкрeпaтa зa ликвиднocттa нa cрeднитe прeдприятия. Зa мaлкитe прeдприятия oщe нe e 
зaпoчнaлo плaщaнeтo. 
ББР e дaлa нa 2 лицa пoвeчe, oткoлкoтo нa цeлия бългaрcки бизнec cъвкупнo. Бързи, лecни и дocтъпни крeдити ca 
нeoбхoдимa мяркa, нo нeдocтaтъчнa. Дa ce взимaт крeдити, зa дa ce плaщa зaплaти e нaй-бързият път към фaлитa. Внecли 
cмe прeдлoжeниe мяркaтa 60/40 дa cтaнe 100/75. Тaкa c 5 пъти пo-мaлкo cрeдcтвa, мoгaт дa бъдaт пoдкрeпeни тeзи, кoитo 
дeйcтвитeлнo имaт нуждa", кoмeнтирa oщe тoй. 
 
Manager.bg 
 
√ Бизнес и синдикати настояват за промяна на мярката 60/40  
Дизайнът на мярката 60/40 трябва да се промени. Около това мнение се обединиха представители на бизнеса и синдикати 
в ефира на БНТ. 
Според председателя на АИКБ Васил Велев в началото на следващата седмица е абсолютно задължително да се свика 
Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той заяви, че е внесено предложение мярката 60/40 да стане 100/75. 

https://bntnews.bg/news/biznes-i-sindikati-nastoyavat-dizainat-na-myarkata-60-40-da-se-promeni-1157368news.html
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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 
идеята си 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", каза Манолов.  
Той уточни, че проблемът не е толкова, че няма пари, а в механизма на бюджета на тяхното използване. "Предприятията 
трябва да бъдат подкрепяни по различен принцип. Пенсионерите също", каза още Манолов. 
Според председателя на Балканския институт по труда и социална политика 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.  
"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 дефиринцирана подкрепа спрямо доходите и различен 
механизъм за подпомагане на работната сила и бизнеса.  
 
Econ.bg 
 
√ Бизнес и синдикати настояват да се промени мярката 60/40  
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 
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. 
 
БНТ 
 
√ Финансовият министър обвини кабинета "Борисов", че е харчил от резервите  
До средата на май предишното правителство е изхарчило 1 млрд. и 164 милиона лева от бюджета, от които 810 
милиона лева като непредвидени разходи чрез преструктуриране, вместо бюджетът да бъде актуализиран. 
Това заяви на брифинг служебният финансов министър Асен Василев. Той посочи, че преструктурирането на националния 
бюджет сега ще търси средства за покриване на новите мерки в подкрепа на бизнеса и заетостта, които се разработват. 
Първата мярка вече е готова. Тя бе обявена от министрите на туризма и образованието 
Асен Василев заяви, че предишното правителство под формата на буфери е изхарчило 283 млн. лева, а от бюджета на МФ 
е и теглило други 22 млн. лева. 
Други 509 милиона лева са дръпнати от централния бюджет чрез неговото преструктуриране под формата на 
непредвидени разходи. Василев се възмути, че кабинетът Борисов е харчил от резервите, вместо да актуализира 
финансовата рамка. 
"Вместо да се актуализира бюджетът, когато през март става ясно, че ще трябва да се продължат мерките и за 
бизнеса, и за пенсионерите и за Ковид, не се актуализира, а започват да се дърпат всички възможни буфери и пера, 
които са налични", каза Василев. 
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Той заяви, че с 0,8% са преструктурират разходите на министерствата, за да се осигурят средства за изплащане на добавките 
към пенсиите до края на годината и увери, че няма да се отрази на възнагражденията на служителите. 
"Това няма да доведе до промяна на заплащането или във функциите на министерствата, защото повечето 
министерства имат свободни бройки над това. Както знаете, бюджетите се отпускат на щат, а се разходват на 
реално заети места", каза министър Василев. 
Бившият премиер Бойко Борисов заяви във Фейсбук, че сметките на Василев не са точни и даде пример: 
"Слушам сега министър Василев да казва, че от началото на май бюджетът имал сериозни проблеми. Веднага съм му 
казал: А бе, сине майчин, ти какви глупости си говорил? Намерен е резерв, как ще намериш резерв от... чакай, думата 
беше "изцеди". От изцедено нещо как ще намериш резерв за 50-те лева. Това са 106 млн. Те не са лев, два. Значи 
резервът си е сериозен". 
Министрите на образованието и туризма обявиха първата мярка в подкрепа на бизнеса, на служебния кабинет, насочена 
към туризма, чрез която държавата ще плаща почивката на определен брой хора от няколко социални групи. 
"Ние ще дадем възможност на 30 000 участници главно ученици, но и учители и други да посетят по определен ред 
туристическите места, хотелите - това ще стане през туристическите оператори. По наредбата за командироване 
на ученици и педагогически персонал трябва да има и медицински лица", каза Николай Денков - министър на 
образованието. 
От едно училище ще могат да почиват до 70 деца. За целта са заделени 15 млн. лв., като всеки туристически пакет ще струва 
500 лв. 
"Децата ще могат чрез тези туристически пакети, както да бъдат придвижени и застрахован паралелно до 
местата за настаняване, така също ще могат да поемат цялото тяхно изхранване по време на този престой, а също 
така се подготвят много интересни програми, които са свързани с арт дейности, експозиции", каза Стела Балтова - 
министър на туризма. 
В подкрепа на педагогическия персонал са заделени 400 хил. лв. за безплатни профилактични прегледи на учители и 
възпитатели. 
А служебният министър на туризма съобщи, че се търсят варианти ПСР тестовете на чуждестранните летовници да бъдат 
безплатни. 
Синдикати и работодатели поискаха удължаване на досегашните мерки и диференцирано подпомагане. 
"Ние не приемаме само този вид подкрепа - кредит, оттук 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", каза председателят на АИКБ Васил Велев. 
"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 от своя страна Димитър Манолов. 
Служебният финансов министър заяви, че следващата седмица ще представи цялостен пакет от мерки в подкрепа на 
бизнеса и на заетостта. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Безгръбначно за "гръбнака на икономиката"  
С голяма доза убеденост може да кажем, че всеки е чувал поне веднъж водещ политик обаятелно да разтяга локуми как 
малкият и среден бизнес са гръбнака на икономиката. Лошото е, че когато пандемията удари икономическият ни гръбнак, 
подкрепата остана само на думи и политиците така и не извадиха паричния мехлем, с който да притъпят болката.  
Да си го кажем направо - извън политическото говорене, подкрепата за дребния и среден бизнес си остана мираж. Което 
бе в абсолютен контраст с шумно рекламираните мерки и лицемерната загриженост, която лъхаше от предишната власт. 
Оказа се, че жизненоважните средства за бизнеса са оковани в тежка бюрокрация и фирмите още си чакат плащанията за 
първата COVID вълна, която ни връхлетя преди повече от година. От друга страна, точно бюрократичната машина се облажи 
с увеличение на заплатите, само за да се откара пред урните и да пусне "правилната" бюлетина, т.е. за тези дето държат и 
хляба и ножа. Горчивият вкус се допълва и от разкритията, че в същото време с държавен ресурс от ББР се е помагало 
основно на фирми от орбитата на политико-олигархични фигури.  
За да обрисуваме най-точно тази мерзост, ще използваме изчисленията на председателя на АИКБ Васил Велев: "Чакаме 
една година средствата за ликвидността на средните предприятия. Само 16% от средствата са платени за 
компенсация на първата вълна, а за малките предприятия още не е започнало плащането. От обявената с апломб 
мярка за портфейлни гаранции - 2 млрд. лв. - до момента до българските предприятия са достигнали 250 млн. лв., т.е. 
една осма, и то година по-късно". 
За сравнение, според разкритията на служебният министър на икономиката Кирил Петков, ББР е кредитирала две фирми 
от корпулентните обръчи със същата сума. Към 8 предприятия са насочени близо 1 млрд. лева, а последните данни на 
Петков показват, че 20 фирми са получили 2 милиарда лева, което е почти целия ресурс на ББР за частни клиенти.  
Ако още не сте започнали да си скубете косите и да се оглеждате за евтини еднопосочни билети, ще добавим още няколко 
факта за неадекватните харчове по време на кризата. Увеличението на заплатите в държавната администрация бе с цели 
30 процента, при все че чиновниците бяха сред малцината, чиито доходи не пострадаха, след като ни връхлетя 
пандемията.  
Заради опитите за легално купуване на гласове през бюджета стигаме и до сегашната парадоксална ситуация, която е 
жалка дори за страна с фасадна демокрация като нашата. Ръстът на средната заплата в администрацията изпреварва този 
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в частния сектор. Цифром: Средната заплата в обществения сектор през първото тримесечие на 2021 г. е със 17.2% по-
висока от тази през същия период на 2020 г, докато в частния сектор нарастването е с 8.8 на сто.  
Да се запита човек къде го има това освен в страната на неограничените абсурди? В същата страна, където накрая винаги 
бизнесът плаща сметката на безхаберните политици. Тъжното в тази история е, че продължим ли да я караме така, никога 
няма да се отлепим от последните места в икономическите индекси на ЕС и от първите в корупционните! 
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ КЕВР предлага токът да поскъпне със средно 3% от 1 юли  
Със средно 3% се очаква да поскъпне токът за бита от 1 юли. 
Това прогнозира в доклада си работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
 

 
 
Предложението предвижда увеличение от 4,7% за клентите на ЧЕЗ, с над 2,3 на сто за ЕВН и малко над 2% за Енерго-Про. 
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Сериозно е увеличението на цените на парното и топлата вода. Най-голямо е в Габрово - 8,76 %. Най-малко е в Сливен – 
близо 2 на сто. Като проценти обаче най-голям е скокът за столичани - над 14 на сто. 
 

 
 
Във Варна и Бургас увеличението е над 10 на сто, а в Пловдив и в Плевен над 8%. 
 

 
 
√ Земеделското министерство търси варианти за подкрепа на розопроизводителите  
Министерството на земеделието, храните и горите търси варианти за подпомагане на розопроизводителите. Стемежът ни 
е да подкрепим сектора в трудната ситуация, в която е поставен. 
Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Крум Неделков, който се включи в честванията на 
Празника на розата в Карлово. 
Зам.-министър Неделков поздрави жителите и гостите на Карлово от името на министъра на земеделието, храните и горите 
проф. Христо Бозуков и им пожела да продължават да съхраняват традицията, отличаващата страната ни. 
В Подбалаканските полета на Долината на розите бе представен ритуалът по розобер, както и демонстрация по 
розоварене. 
В честванията на празника се включиха министърът на транспорта Георги Тодоров и зам.-министърът на културата Пламен 
Славов. 
 
√ Шпионски скандал заплашва да обтегне отношенията между Берлин и Вашингтон  
Американската Агенция за национална сигурност е шпионирала висши държавни лица в Европа. Сред тях германският 
канцлер Ангела Меркел. 
По данни на Ройтерс това е ставало с помощта на датските служби за разузнаване. Според разследването в периода 2012 
- 2014 година американската агенция е използвала датски интернет кабели, за да следи хора във Франция, Германия, 
Швеция и Норвегия. 
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Освен на Ангела Меркел са записвани разговори и на германския външен министър Франк-Валтер Щайнмайер, както и на 
опозиционния лидер Пеер Щайбрук. Разкритията са направени в резултат на вътрешно разследване на датското военно 
разузнаване. 
От американската Агенция за национална сигурност отказаха коментар по темата. Твърдения, че САЩ са подслушвали 
Меркел се появиха още през 2015 г., но по-късно бяха опровергани. 
 
√ Чавушоглу отива в Атина да договаря среща Ердоган-Мицотакис  
Турският външен министър ще се срещне с гръцкия премиер и с външния министър в понеделник, ден след повишаване 
на напрежението в Атина с коментари относно мюсюлманското малцинство в страната, съобщи АФП. 
По-рано Мевлют Чавушоглу заяви, че целта на посещението му е да се подготви за двустранна среща между гръцкия 
премиер Кириакос Мицотакис и турския президент Реджеп Тайип Ердоган по време на срещата на върха на НАТО в 
Брюксел на 14 юни. 
Но в неделя описанието на Чавушоглу на малцинството като "турско" преди посещението на североизточния регион близо 
до турската граница предизвика гневен отговор от гръцкото външно министерство. 
"Мюсюлманското малцинство в Тракия се състои от около 120 000 жители на Гърция", се казва в изявление на 
дипломатическото ведомство на Атина. 
"Постоянните опити на Турция да изкриви тази реалност, както и твърденията за незащита на правата на тези граждани 
или за дискриминация, са неоснователни и се отхвърлят изцяло". 
Статутът на мюсюлманското малцинство в Гърция е една от няколкото спорни точки между двамата съюзници в НАТО. 
Отношенията се сринаха и през миналата година по време на срещата за енергийните находища в източната част на 
Средиземно море. Гърция също обвини Турция в организирането на опит за нахлуване от хиляди търсещи убежище 
миналата година. А ходът на Анкара миналата година да превърне почитаната византийска катедрала „Света София” от 
музей в джамия също предизвика гняв от Атина. 
Турция често твърди, че Гърция не успява да защити правата на своето мюсюлманско малцинство, много от които са от 
турски произход и говорят турско. 
Чавушоглу беше повдигнал въпроса и пред гръцкия си колега Никос Дендиас по време на разгорещена пресконференция 
в Анкара през април. 
На свой ред Дендиас заяви, че Турция "нарушава" международното право и суверенните права на Гърция, като подчерта, 
че турските военновъздушни сили са извършили стотици незаконни полети над гръцка земя. 
 
БНР 
 
√ Проучване на НСИ отчита рязко подобряване на бизнес климата през май 21През май стопанската конюнктура в 
страната се подобри рязко към нивата от преди началото на коронавирусната пандемия в резултат на засилване на 
позитивните нагласи във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги с оглед 
разхлабването на противоепидемичните мерки. 
Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият показател на бизнес климата нараства през май с цели 12,4 пункта спрямо април, когато стабилизира на нивото 
от март. 
 

 
Общ индекс на бизнес климата 
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По този начин показателят на стопанската конюнктура продължава да се възстановява от рекордните дъна през март и 
април 2021 г.  (по време на първия пандемичен локдаун), когато индексът на бизнес климата се срина драматично с близо 
50 пункта. През април 2020 г. той се доближи на едва 4,4 пункта от рекордното си дъно от февруари 1997 година, когато 
беше в сила финансово-икономическата криза след управлението на кабинета "Виденов". 
Със силния си ръст през май индексът на бизнес климата доближи нивата си от първите месеци на 2021 г. (от преди 
началото на коронавирусната пандемия). 
 

 
Бизнес климат в промишлеността 

 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през май с цели 11,3 пункта спрямо април, когато се 
понижи с 1,4 пункта, като последната анкета на НСИ отчита засилване на оптимистичните оценки и очаквания на 
промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата производствена активност 
се подобрява, като и очакванията им за следващите три месеца са тя да се увеличи, 
Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа 
среда, следван от недостатъчното търсене от страната и чужбина. 
По отношение на продажните цени промишлените мениджъри не очакват повишение през следващите три месеца. 
 

 
Бизнес климат в строителството 

 
През май 2021 г. показателят "бизнес климат в строителството" нараства скача с 13,6 пункта след понижение с 1,3 пункта 
през април, както има подобрени оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състояние на техните 
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предприятия. Анкетата на НСИ регистрира и увеличение на получените нови строителни поръчки през последния месец, 
което е съпроводено и с по-оптимистични очаквания за дейността през следващите три месеца. 
Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и 
конкуренцията в бранша. Регистрирано е и нарастване с 11 пункта на негативното влияние на фактора "цени на 
материалите", отчита НСИ. 
По отношение на продажните цени мнозинството строителни предприемачи очакват те да запазят равнището си през 
следващите три месеца, но част от мениджърите предвиждат известно повишение на продажните цени, показва 
последната анкета на НСИ. 
 

 
Бизнес климат в търговията на дребно 

 
През май съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 15,6 пункта след стабилизация през 
предходния месец. И тук повишението се дължи на позитивните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес 
състоянието на техните предприятия. Подобряват се и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките 
към доставчици през следващите три месеца. 
Според търговците на дребно основните пречки за развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната 
икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. 
Относно продажните цени търговците на дребно предвиждат леко повишение, въпреки че по-голямата част от тях очакват 
те да останат без промяна през следващите три месеца. 
Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" пък нараства през май с 10,0 пункта след повишение с 2,3 
пункта през април в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на 
предприятията. 
 

 
Бизнес климат в сектора на услугите 
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Последната анкета на НСИ регистрира и подобрение на мненията на ръководителите относно настоящото и очакваното 
търсене на услуги през следващите три месеца. 
И в този сектор несигурната икономическа среда е най-сериозният проблем, затрудняващ бизнеса, следван от 
конкуренцията в бранша. 
Преобладаващата част от мениджърите в сферата на услугите предвиждат цените да запазят своето равнище през 
следващите три месеца. 
Трябва да се има предвид, че рязкото подобряване на стопанската конюнктура в нашата страна през май е в момент, когато 
вече бяха разхлабени значителна част от ограничителните противоепидемични мерки на фона на затихващата трета вълна 
на коронавирусната пандемия. 
 
√ Без такси от 1 юни ще се плащат данъци и осигуровки в някои офиси на НАП  
От 1 юни плащанията на данъци и осигурителни вноски в офисите на НАП в Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Перник, 
Русе, Стара Загора и Ямбол ще могат да се извършват без такси. Това ще става чрез използване на физическите ПОС 
терминали на приходната агенция, както и чрез е-услуга за плащане в Портала за електронни услуги на ведомството. 
Причината - затварят банковите клонове на една от търговските банки, намиращи се в офисите на приходната агенция в 
тези градове. 
Плащания към НАП ще продължат да се извършват и по банков път от всяка банка в страната или друг доставчик на 
платежни услуги, но съобразно тарифите на съответните финансови институции. 
 
√ Кирил Петков: Две от топфирмите на ББР получили по-ниски лихви в сравнение с предишни кредити 
Министърът посочи ДКК и БАЗ като „други притеснителни места“ 
Интервю на Силвия Великова с Кирил Петков в предаването „Политически НЕкоректно“ 
„Одитният комитет ми даде информация, че в Търговския регистър се вижда, че две от фирмите от топ 8 на Българската 
банка за развитие са се финансирали на много по-добри лихвени условия от предишните им кредити... Разликата в лихвите 
е около 5%. „Техномаркет“ е получил кредит с лихва 2%, а преди ББР лихвата му е била 7%. При „Транспект“ виждаме 
вместо 9% от предишен техен кредит - 4%“.  
Това съобщи пред БНР служебният министър на икономиката Кирил Петков и поясни, че предложенията за лихвите идват 
от Управителния съвет на банката. По темата за ББР той допълни:  
„Банката е прекалено ликвидна от позицията, която я виждаме. Въпросът е как се използват средствата, и то публични. 
Тази банка има ангажимент към обществото. Целта ѝ е да дава кредити на малки и средни предприятия, които не могат 
да се финансират от търговски банки, защото са прекалено иновативни, прекалено нови. В момента трябва да работим с 
останалия ресурс в банката, за да направим възстановяване на малкия и средния бизнес в България... Когато 1 млрд. лева 
от твоите пари се изхарчват, не е лошо да се загрижиш защо. Като принципал аз вече втора седмица се боря да видя къде 
са отишли 1 млрд. лева от парите на данъкоплатците“.  
В предаването „Политически НЕкоректно“ министърът очерта и пътя по смяна на Надзорния съвет на ББР:   
„Вярвам, че ще имаме възможност за смяна на Надзорния съвет, ще можем да прегледаме работата на УС и да имаме и 
там кадрови решения... Хората за новия Надзорен съвет са големи професионалисти и се надявам, че ще направят 
целесъобразността ѝ да бъде максимално добра за интереса на малките и средните предприятия“.  
Министър Кирил Петков посочи и две други „притеснителни места“, върху които е приоритетният фокус на работа - 
Държавната консолидационна компания и Българската агенция за застраховане.  
Петков сподели още:  
„Единствената ми цел е България да напредне и да направи един завой от тази липса на държавност... Аз оценявам 
обучението си в Харвард. Там съм учил как една страна да се направи от бедна в богата. Институциите са най-важното 
нещо, за да има скок. Има трудности в първите дни, но един път преодолеем ли ги, ще започнем да вършим позитивните 
неща“.  
Интервюто с Кирил Петков можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Здравният министър утвърди образците за Цифров ваксинационен Covid сертификат на ЕС 
Със своя заповед министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров утвърди образците за Цифров Covid сертификат на 
ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за извършена ваксинация срещу Covid-19. 
В заповедта под формата на приложения са посочени образците за Цифрови Covid сертификати на ЕС (EU DIGITAL COVID 
CERTIFICATE) за завършена ваксинационна схема, за незавършена ваксинационна схема и за завършена смесена 
ваксинационна схема. 
Сертификатът се създава в електронния имунизационен регистър след вписване на извършената ваксинация и се 
предоставя по искане на лицето, получило ваксина срещу Covid-19, от медицинския специалист, приложил ваксината или 
от общопрактикуващия лекар. 
Ваксинираните лица ще могат да свалят своя дигитален сертификат в електронен формат от интернет страницата на 
Националната здравна информационна система - https://his.bg 
За всички извършени до 1 юни 2021 г. ваксинации ще бъдат създадени Цифрови Covid сертификати на ЕС, като гражданите 
ще могат да ги получат по общия ред. 
Заповедта влиза в сила от 1 юни 2021 г. 
С пълния текст на заповедта и приложенията можете да се запознаете тук.  

https://bnr.bg/horizont/post/101468868/ministerstvoto-na-ikonomikata-obavi-8-te-drujestva-s-golemi-krediti-ot-bbr
https://bnr.bg/horizont/post/101468868/ministerstvoto-na-ikonomikata-obavi-8-te-drujestva-s-golemi-krediti-ot-bbr
https://bnr.bg/horizont/post/101474443/provali-se-sreshtata-na-ministar-petkov-s-poluchateli-na-golemi-krediti-ot-bbr
https://bnr.bg/horizont/post/101474443/provali-se-sreshtata-na-ministar-petkov-s-poluchateli-na-golemi-krediti-ot-bbr
https://bnr.bg/post/101475301
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/28/zapoved-rd-01-384-28-05-2021.pdf


11 

 

 
√ Елеонора Негулова: Очаквам новото правителство да създаде мрежа от бизнес-центрове за подкрепа на малкия и 
среден бизнес  
Интервю на Диана Дончева с Елеонора Негулова 
„Имам данни за отказ от страна на Българската банка за развитие за кредитиране на малък бизнес, към ББР има 
микрофонд за малко кредитиране до 50 хиляди лева и една от моите фирми получи отказ, тъй като според банката 
бизнесът на фирмата няма достатъчна ефективност, който се предлагаше за финансиране, но има и такива други случаи в 
нашето сдружени", каза пред БНР Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и среден 
бизнес. 
„Проблемът е още по- сериозен, защото самата банка няма клонове в провинцията и хората там трябва да правят разходи 
да идват в София. Самата банка за развитие и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, 
които са двата основни инструмента на държавата за прилагане на някакви подкрепящи политики на нашия сектор – и 
нито банката, нито агенцията имат клонове“, каза още Негулова. 
„По време на пандемията нараснаха и проблемите на малкия и среден бизнес, този проблем е и сега – междуфирмена 
задлъжнялост и други. Очаквам новото правителство да създаде система от бизнес-центрове за подкрепа на място на 
малкия и среден бизнес, хората да се подкрепят на терен и изработване на механизъм за бърз достъп до свеж финансов 
ресурс - създаване на фондове за микрокредитиране, създаване на фондове за рисков капитал, други механизми за 
подкрепа, освен грантовите, смесени схеми и т.н.", каза още Няголова. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Последен ден, в който кандидатстват доставчиците по "Училищен плод" и "Училищно мляко"  
Днес изтича срокът, в който доставчиците по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" могат да кандидатстват за 
участие в тях през следващата учебна година, напомнят от Фонд "Земеделие". 
Над 28 милиона лева е бюджетът за учебната 2021/2022 година. 
Над 430 000 деца от 3329 училища и детски градини от цялата страна бяха обхванати от двете схеми през настоящата 
учебна година. Идеята на двете европейски схеми е у децата да се създадат навици за консумация на свежи плодове и 
зеленчуци и на млечни продукти. 
Въпреки че пандемията наложи известни ограничения, тази година фондът не организира доставка на продуктите по 
домовете или еднократно раздаване на цялото предвидено количество, тъй като тази миналогодишна практика доведе до 
доста недоразумения. 
Тази година доставките бяха подновявани при всяко връщане на децата в учебните заведения като просто се променяше 
предварително изготвеният график. 
През новата учебна година децата ще получават 50 доставки по схемата "Училищен плод" и още толкова по схемата 
"Училищно мляко". 
В програмата вече са включени биопродукти и пчелен мед. 
 
√ Експерти от 3 министерства обсъждат туристическия сезон  
Възможностите за успешно протичане на летния туристически сезон ще обсъждат днес експерти от три министерствата - 
на туризма, външните работи и здравеопазването. 
Сред темите за дискусии е облекчаването на условията и сроковете за издаване на визи, също и  чартърните полети и 
осигуряването на зелени коридори за превоза с автобуси.  
Затова се очаква в срещата да се включат и експерти от румънското министерство на туризма. 
Поводът е случай с притежаван от български туроператор автобус от Украйна, който беше задържан на румънската граница 
за 3 часа и върнат обратно към Украйна. 
Служебният министърът на туризма Стела Балтова и българското посолство в Букурещ са оказали съдействие за 
транзитното преминаване на автобуса през друг граничен пункт на Румъния, уточняват от министерството. 
 
√ В Кюстендилско ваксинират заетите в туристическия бизнес  
Върви кампания по ваксиниране на заетите в туристическия бизнес и се организират срещи с медиаторите в ромските 
махали относно имунизацията, обявиха от РЗИ на среща при областния управител на Кюстендил Александър Пандурски на 
ръководители на болничните заведения и здравните служби и звена от региона. 
Освен на заетите в туристическия бранш и по ромските квартали на срещата е коментирана и възможността да се прави 
ваксиниране и на ГКПП със Северна Македония - така, както го направиха на два от пунктовете в област Благоевград с 
Фондация „Българска памет“, каза за БНР областният управител Александър Пандурски: 
„Ваксини има достатъчно и се търсят различни форми, с които да бъде активизирано населението, за да може да бъдат 
приложени. Ще търсим и вариантите, които идват от съседната Благоевградска област“. 
До днешна дата ваксинираните в Кюстендилския регион наближават 25 хиляди, а с втора игла са около 10 хиляди, сочат 
данните на Единния информационен портал. 
 
√ Медийната грамотност е най-перспективният начин за борба с фалшивите новини  
„Танбих“ е проект, който показва на потребителите какво четат, а на журналистите – как да разпознават фалшивите новини 
още преди да са написани. Той е разработен от Катарския институт по компютърни изследвания в сътрудничество с 
Масачузетския технологичен институт и преподаватели и студенти от Софийския университет. 

https://bnr.bg/horizont/post/101474443/provali-se-sreshtata-na-ministar-petkov-s-poluchateli-na-golemi-krediti-ot-bbr
https://bnr.bg/post/101475487/eleonora-negulova
https://bnr.bg/horizont/post/101475380/ministarat-na-turizma-e-okazal-sadeistvie-za-tranzitno-preminavane-na-balgarski-i-ukrainski-turisti
https://bnr.bg/horizont/post/101469259/blizo-2000-jiteli-na-severna-makedonia-se-zapisaha-za-imunizacia-sreshtu-covid-19
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„Идеята е всъщност да промотираме медийна грамотност“, сподели за „Мрежата“ д-р Преслав Наков, ръководител на 
проекта. Той и екипът му вярват, че именно тя е най-перспективният начин за борба с фалшивите новини. 
„Танбих“ разкрива пропагандните техники, използвани за написването на текстовете. И макар в класическата литература 
да са познати 7 такива, а „Уикипедия“ да говори за 67, екипът, създал системата, работи с около 20 утвърдени и 
често употребявани техники. Половината от тях са логически противоречия, а другата част, по-съществената, апелират към 
емоции. 
Според Преслав Наков, който освен ръководител на проекта е и старши научен сътрудник I степен в Катарския институт по 
компютърни изследвания, доктор по компютърни науки от Калифорнийския университет в Бъркли, автор на 
стотици публикации в световни научни издания и първият носител на наградата „Джон Атанасов“, ако човек 
си взаимодейства достатъчно време с „Танбих“, той ще опознае пропагандите техники и ще започне да чете новините по 
нов начин. 
Системата използва изкуствен интелект, или както казва д-р Наков – машинно себеобучение, за да подготвя данните, които 
разпознават техниките. Те обаче стъпват на човешки анализ. Също както фалшивите новини се създават от човешка ръка и 
от нея се разпространяват. Те все още нямат точна дефиниция, но водещото, което ги определя, е умисълът, с който са 
написани. С днешна дата фалшивите новини са преди всичко политическо оръжие. Причина, която провокира Преслав 
Наков да призовава към разграничаване на термините „фалшиви новини“ и „дезинформация“, тъй като проблемът е 
много по-голям от това дали нещо е вярно, или не. 
Според експерта с правилните политики и инструменти е напълно постижимо дезинформацията да бъде преборена в 
рамките на няколко години. Добър пример в тази битка е Финландия, която с активна кампания по медийна грамотност, е 
овладяла проблема за 5 години. Като пример д-р Наков дава и борбата със спама, разпространението на който днес е 
ограничено. 
„Дезинформацията няма да изчезне, тя винаги ще бъде с нас, по начина, по който спамът продължава да бъде с нас, но 
може да бъде поставена под контрол.“ 
Още за това как проверката на твърденията за фактологична точност може да става предварително и навреме, как се 
идентифицират източниците на информация и как всъщност се случва автоматизираното разбиване на слухове, неверни 
твърдения и фалшиви новини – чуйте в звуковия файл. 
 
√ Мария Ивановска е най-добрият млад учен в България  
Как стресът влияе върху имунната ни система? Отговор на този въпрос търси д-р Мария Ивановска, която преди броени 
дни беше удостоена с най-престижното отличие за наука у нас – Голямата награда „Питагор” за млад учен. Годишната 
награда се връчва от Министерството на образованието и науката за съществен принос в развитието на науката. 
Мария Ивановска е родена в северномакедонския град Куманово, но от 2006 г. живее в Пловдив, където завършва 
медицина и в момента работи в Катедрата по микробиология и имунология към Медицинския университет. Насочва се 
към имунологията, защото е бързо напредваща наука. В продължение на четири години тя проучва имунологичната 
реактивност при остър и хроничен стрес и това става тема на нейната дисертация.  
„Успяхме да изготвим алгоритъм на поведение при остър и хроничен стрес, който намира приложение в изследването не 
само на тези групи, но и на хора със стрес индуцирани заболявания като тревожни разстройства и депресии – разказва 
пред БНР-Пловдив д-р Мария Ивановска за работата си в лабораторията. – Нещата, които правим, са много комплексни и 
не е просто изследване на имунната система. Започва се с проверка на психо-емоционалното състояние, с 14 въпроса на 
Коен за оценка на стресовото състояние – как ние се възприемаме и преценяваме дали сме в състояние на стрес. След това 
се изследват показателите, включващи хормони, които се свързват с рецептори на имунните клетки – кортизол, 
норадреналин, адреналин, допамин, нашумелите покрай Covid пандемията Т-клетки и много други параметри. Надявам 
се в бъдеще да надградим това проучване.” 
За да научните си цели д-р Мария Ивановска изследва 82 души, разпределени в три групи. В първата попадат практикуващи 
йога, за които се смята, че се намират в идеален баланс и не възприемат стреса като останалите хора. Докато в останалите 
две групи са разпределени студенти в изпитна сесия, както и лекари и представители на други стресиращи професии. 
„Имаше случаи на хора, които твърдяха, че се намират в състояние на стрес от по-продължителен период – например 
повече от четири седмици – казва д-р Мария Ивановска. – Накрая се оказа, че те са в идеален баланс. Т.е. не всеки човек 
успява да прецени добре дали е под стресово състояние. Всъщност излиза, че най-често хората, които твърдят това, нямат 
промяна в имунната система. Докато при другите се установява точно обратното – колкото повече си мълчим, толкова по-
значителни промени се оказват налице.” 
Според младия учен т.нар. добър стрес ни прави по-компетентни, докато лошият се отразява върху имунната ни система и 
може да отслаби нашия имунитет. Д-р Мария Ивановска дава пример с радио интервюто, което за нея представлява остър 
стрес. И ако това се случва всеки ден, в крайна сметка ще доведе до промени в имунната й система и ще боледува по-
често. 
„Мечтите се сбъдват”, каза д-р Мария Ивановска на церемонията по случай научните награди „Питагор”. И призова повече 
млади хора да се занимават с наука, последвайки нейната сбъдната мечта. 
 
√ ОИСР преразгледа икономическата си прогноза за Испания  
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) преразгледа последните си икономически прогнози за 
Испания, приближавайки се до оценката на други международни организации, които сочат бързо възстановяване на 
брутния вътрешен продукт за тази и следващата година. Испанската икономика е най-пострадалата от пандемията сред 
страните от Eврозоната. 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101473035/mlad-uchen-ot-mu-plovdiv-e-nositel-na-golamata-nagrada-za-nauka-pitagor
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"От съществено значение е бързото предприемане на адекватни и социално приемливи мерки, за да се гарантира 
финансовата устойчивост на пенсионната система", се казва в прогнозата на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие и се призовава за "надеждна" стратегия за коригиране на високото ниво на публичния дълг. 
Ако разходите за пенсии не бъдат контролирани, той може да скочи до 171% от БВП до 2050 г. Прогнозата за растеж през 
тази година е до 5,9%, а през следващата 6,3 на 100 . 
 Правителствената прогноза и тази на МВФ са по-оптимистични, но и трите са категорични, че възстановяването на 
испанската икономика ще настъпи в края на следващата година. 
ОИСР препоръчва на правителството незабавно да изплати пряката помощ за компании, които изпитват финансови 
затруднения заради пандемията, но имат добри шансове да бъдат отново печеливши. Настоява и стимулите за 
преждевременно пенсиониране да бъдат намалени, а броят на вноските за пълна пенсия увеличен. 
Прогнозата за дефицита е 5,4% през 2022 г., а съотношението на публичния дълг, което достигна 120% от БВП през 
миналата година,  се очаква да не падне повече от 117,4% през следващата. Рекордната в момента безработица най-
вероятно ще спадне до 14,7% през 2022 година, но все още ще е по-висока от времето преди пандемията. 
 
√ Г-7 подчерта важността на глобалната многостранна търговия за възстановяването от Covid кризата 
По време на виртуална двудневна среща финансовите министри и централните банкери от групата на седемте най-силно 
развити икономики Г-7 подчертаха важността на глобалната многостранна търговия за нейния принос към икономическото 
възстановяване и изхода от коронавирусната пандемия. 
"Пандемията от Covid-19 даде още по-голяма яснота колко са важни свободната търговия и отворените пазари и колко е 
важно за нас да се справим с модернизацията на нашите търговски правила, особено що се отнася до здравето, 
дигиталната търговия и околната среда“, заяви германският икономически министър Петер Алтмайер. 
Един от акцентите на двудневната среща на Г-7 беше обмена на мнения по въпросите за справедливостта и 
равнопоставеността в световната търговия, включително индустриални субсидии и принудителен трансфер на технологии. 
Участниците във виртуалната среща поискаха да продължат да работят в тясно сътрудничество в тази област. 
Беше обсъдена и модернизация на търговските правила с оглед на въпросите на търговията и здравеопазването, 
дигиталната търговия и екологичните проблеми. 
Проведе се и задълбочена дискусия относно реформата на Световната търговска организация и 12-ата конференция на 
СТО на министерско ниво, която трябва да се проведе през ноември. 
Американският министър на финансите Джанет Йелен заяви пред своите колеги и управителите на централните банки от 
Г-7, че е важно да се осигури допълнителна фискална подкрепа, "за да се насърчи стабилно и трайно възстановяване след 
пандемията". 
По време на виртуална среща на финансовите лидери на развитите икономики Йелън подчерта, че САЩ са ангажирани да 
решават глобалните проблеми на многостранно ниво, включително да си сътрудничат за справяне с изменението на 
климата и околната среда. 
"Тя изрази подкрепата си за текущата работа по въпросите на цифровите плащания, включително проучване на 
потенциалните съображения на политиката на централната банка в областта на цифровите валути“, се казва в изявление 
на Министерството на финансите. 
Британският финансов министър Риши Сунак пък призова за по-голям напредък в осигуряването на подкрепа на 
финансовите пазари за намаляване на емисиите на парникови газове. 
"Беше страхотно да говоря днес с колегите си от Г-7 за действията, които трябва да предприемем за постигане на 
амбициозната ни програма за климата“, каза Сунак след края на срещата. 
Великобритания ще бъде домакин на среща лице в лице на финансовите министри от Г-7 в Лондон на 4-5 юни. 
 
√ С бюджет от 95 милиарда евро "Хоризонт Европа" е най-амбициозната рамкова програма на ЕС  
Европейският парламент и Съвета по Хоризонт Европа (Horizon Europe) - най-голямата транснационална програма в 
подкрепа на научните изследвания и иновациите, постигнаха споразумение за бюджет от близо 95,5 милиарда евро за 
следващия програмен период 2021-2027 г. Така новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 
Европа“ се превръща в най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации в света. 
Основният приоритет за България ще бъде участието в петте мисии, както и в клъстерите за цифрови технологии, в 
здравеопазване, околна среда и климат, енергия, биоикономика, селско стопанство, култура и други области, обясни Юмер 
Коджаюмер, националният координатор по Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" 
/2021-2027 г./, главен експерт от Министерството на образованието и науката. Приоритет за България ще бъде и 
насърчаването на участието на малки и средни предприятия в цялата програма, особено в схемите на Европейския съвет 
по иновации и в Европейския институт за иновации и технологии. 
Становища на Членове на ЕП:   
Christian EHLER: „Единственият отговор може да бъде по-голямо сътрудничество, обща стратегия и повече инвестиции за 
научни изследвания и иновации." 
Philippe LAMBERTS: „С насока към по-открита система на знания и на околна среда, ето това е нужно на Европа да въвежда 
иновациите по-бързо.“  
От Министерството на образованието и науката припомнят, че през март  2021 г. Европейската комисия прие първия 
Стратегически план за "Хоризонт Европа". Стратегическият план е новост, която се въвежда с "Хоризонт Европа" и задава 
стратегическите насоки за инвестициите през първите четири години на програмата. Планът гарантира, че действията на 
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ЕС в областта на научните изследвания и иновациите допринасят за приоритетите на ЕС, включително неутрална по 
отношение на климата и зелена Европа, Европа подготвена за цифровата ера, както и за икономика в полза на обществото. 
Комисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви 
тогава: "Насоките в стратегическия план ще гарантират, че общите политически приоритети на ЕС се постигат 
чрез нови знания, идеи и иновации. Този нов подход е начин да се гарантира, че научните изследвания и иновациите, 
финансирани от ЕС, ще отговорят на предизвикателствата, пред които са изправени европейците". 
Приоритетите, заложени в Стратегическия план на "Хоризонт Европа", ще бъдат изпълнени чрез работната програма на 
Рамковата програма. В работната програма са определени възможностите за финансиране на научноизследователски и 
иновационни дейности чрез тематични покани за проектни предложения. Първите покани за представяне на проектни 
предложения ще бъдат обявени в началото на месец юни.  
Репортаж на Тошка Събева.  
 
√ ЕК одобри финансова помощ от 10 млрд. евро за германските фирми, засегнати от Covid кризата  
В петък Европейската комисия одобри държавна схема за 10 милиарда евро, целяща да помогне на компаниите в 
Германия да смекчат негативното въздействие на мерките, целящи ограничаване на коронавирусната пандемия. 
Според изявление, публикувано от Комисията, средствата ще бъдат на разположение на компании от всички германски 
сектори и ще покрият щети, настъпили в периода между 16-и март 2020 г. и 31-ви декември 2020 г. 
"Тази схема за 10 млрд. евро позволява на Германия да компенсира поне отчасти предприятията от всички сектори за 
претърпените щети от предприетите спешни мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса. 
Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с държавите членки, за да намерим работещи решения в подкрепа на 
компаниите в тези трудни времена, в съответствие с правилата на ЕС", заяви изпълнителният вицепрезидент на ЕК 
Маргрете Вестагер. 
 
√ ЕЦБ прогнозира масови фалити и висока безработица в Гърция заради Covid-19  
Масови фалити и висока безработица в резултат на загубите от пандемията от коронавирус - това са  прогнози за гръцката 
икономика в анализ на Европейската централна банка (ЕЦБ). 
От фалит в Гърция са застрашени 20% от фирмите, посочва анализ на ЕЦБ. Проблемните сектори за бизнеса са: туризъм, 
услуги, търговия и товарни превози, както и всички други отрасли, свързани с тези сектори. 
Според анализи на гръцки икономически експерти досега само изплащането на държавна помощ към бизнеса спасява 
фирмите от пълна катастрофа. 
Председателят на Търговската камара на Гърция Йоргос Каватас прогнозира, на база на реалното състояние на бизнеса в 
Гърция, че 40% от фирмите или над 200 хиляди ще фалират в резултат на щетите от пандемията. 
Въпреки оптимистичните сигнали за туристическия сезон това лято много хотели все още не са отворили поради липса на 
резервации. 
Затова от съюза на хотелиерите в Гърция се обърнаха с писмо до правителството за намаляване на данъците, за да се 
избегнат фалити. 
Положителни са оценките за възстановяване на отраслите промишленост и селско стопанство в гръцката икономика по 
информация на финансовото министерство. 
 
√ Седем партии влизат в парламента на Кипър  
Седем партии си поделят 56-те места в парламента на Кипър за следващите 5 години. Трите големи традиционни партии 
в дясното и лявото пространство губят електорална подкрепа, възход бележат крайнодесните националисти. Това показват 
обявените късно вечерта в неделя официални резултати при преброени 100% от бюлетините на парламентарните избори. 
Победител в изборите с почти 28% от гласовете е управляващата дясноцентристка партия Демократически сбор (ДИСИ). Тя 
печели първото място въпреки силната критика на кипърското общество към правителството заради поредицата 
корупционни скандали в последните месеци и при загуба на близо 3% от вота си от 2016 г. 
На второ място е лявата АКЕЛ, която са предпочели малко над 22% от избирателите. Партията не само не можа да се 
възползва от антиправителствените настроения, но и регистрира най-голям спад в гласовете с повече от 3% от исторически 
най-ниското си ниво преди 5 години. 
И двете партии ще имат в новия парламент по 1 депутат по-малко в сравнение с досегашния мандат. 
За разлика от тях крайнодясната националистическа партия ЕЛАМ, свързана със забранената в Гърция "Златна зора", прави 
голям политически пробив. Тя почти удвоява привържениците си и вече е четвърта сила в парламента с близо 7% от 
гласовете и 4 депутати. 
Правото си на вот в неделя упражниха почти 66% от кипърските избиратели, малко под активността на изборите преди 5 
години. Делът на въздържалите се – над 34% -  е вторият най-голям на параламентарни избори от основаването на 
републиката насам. 
След свикването на новия парламент и избора на негов председател президентът Никос Анастасиадис ще призове 
лидерите на парламентарно представените партии "да търсят заедно, в климат на консенсус и помирение, пътната карта 
за бъдещето на Кипър", заяви той след обявяването на резултатите от вота. 
 
√ Байдън представи бюджета на САЩ през 2022 г. за 6 трлн. долара  
Президентът на САЩ Джо Байдън представи бюджета за финансовата 2022г. с разходи от 6 трлн. Долара. Това е първият 
официален бюджет по време на неговото управление. 

https://bnr.bg/post/101474380/s-budjet-ot-95-miliarda-evro-horizont-evropa-e-nai-ambicioznata-ramkova-programa-na-es
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Бюджетът включва неговите планове за американските семейства и за американската заетост, заедно с над 36 милиарда 
долара за борба с глобалното изменение на климата, наред с други акценти. 
"Взети заедно, тези предложения формират бюджет, който е за силен, траен икономически растеж и широко споделен 
просперитет. Той ще осигури силна икономика сега и в продължение на десетилетия в бъдещето", заяви бюджетният 
директор на Белия Дом Шаланда Йънг. 
Параметрите на бюджета показват, че дефицитът за финансовата 2022 г. ще достигне 1,837 трлн .долара спрямо дефицит 
за 3,669 трлн. долара през настоящата година и негово свиване до 1,372 трлн .долара през 2023 г. 
Байдън също така призова за увеличение с 16,5% на приходите от данъци през 2021 г. 
Бюджетното предложение на президента на САЩ предвижда федералният дълг да нарасне до 117% от БВП до 2031 г. 
В бюджетната средносрочна рака се залага нарастване на БВП с 5,2% през тази година, с 4,3% през 2022 г. и с 2,2% през 
2023 г. Инфлацията пък се очаква да нарасне с 2,1% през тази и през следващата година и с 2,2% през 2023 г. 
Залага се също така средното ниво на безработица от 5,5% през 2021 г. преди да последва понижение до 4,1% през 2022 г. 
и до 3,8% през 2023 г. 
Трябва обаче да се има предвид, че не се очаква Конгресът на САЩ да приеме изцяло бюджетното предложение. 
 
√ Руските круизни компании очакват рекорден туристически поток  
Руските круизни компании очакват това лято рекорден поток от пътници за последните 15 години, съобщава вестник 
„Известия“. 
Операторите на речни пътешествия отчитат голямо търсене на този вид екскурзии - за летния период вече са разпродадени 
между 75 и 100 процента от местата. 
Според директора на круизния център „Инфофлот“ Андрей Михайловски има шанс до края на годината браншът да се 
върне към нивата преди коронакризата. 
Броят на местата е увеличен заради по-голямо търсене на вътрешния пазар, но дори така местата бързо се запълват, 
твърдят туроператорите.  
 
Икономически живот 
 
√ Накъде с новите мерки за туризма  
Коментарът на Адриан Георгиев е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
С официалното начало на туристическия сезон по морето на дневен ред отново излизат предложенията за държавна 
помощ към пазарните участници, които вече втора година срещат тежки затруднения заради covid-19 и рязкото свиване 
на международните пътувания. Предложените решения обаче няма как да се справят с фундаменталните проблеми на 
сектора, който е изправен пред необходимостта да предефинира себе си и в дългосрочен план. 
За разлика от много случаи, в които компетентните органи се втурват да предлагат спасение от имагинерни проблеми 
колкото да оправдаят съществуването си, българският туризъм наистина е изправен пред една от най-тежките си кризи. 
Миналото лято в резултат на изчезването на почти всички международни туристи броят на посетителите в морските 
общини се сви почти наполовина. Тази година ограниченията за пътуване са по-малко, но пък това означава и че много от 
българите, които през 2020 г. предпочетоха да летуват в страната заради високата несигурност, рискове и карантини ще се 
ориентират към международни дестинации. С други думи, 2021 г. (а и следващите) несъмнено ще са трудни както за 
туристическия бизнес, така и за свързаните с него доставчици на стоки и услуги. 
На този фон, основното предложение на министерство на туризма за привличане на туристи е… намаляване на цените на 
чадърите и шезлонгите по плажовете в рамките на сезона. Срещу това концесионерите получават отстъпка от 
концесионната си такса, пропорционална на свиването на цените на плажните приспособления. Сама по себе си, 
отстъпката от таксата не е лоша идея – тя със сигурност няма да навреди на най-остро засегнатите от кризата бизнеси. По-
ниските цени на чадърите и шезлонгите обаче в никакъв случай не са достатъчно силен фактор, който да привлече 
значително повече посетители по Черноморието това лято. От една страна, точно този разход далеч не е определящ за 
ориентирането на българските туристи към местните курорти, особено на фона на задграничните им алтернативи. От друга, 
дори и всички българи да се насочат масово към черноморските курорти това лято, те няма да успеят да заместят 
липсващите чужденци, на които разчитат големите хотели и комплекси. 
Тази мярка прилича много на останалите, предлагани и/или приложени в хода на последната година и половина – 
обсъждани бяха, между останалите, субсидии „на седалка“ за чартърните полети за туристи, въвеждане на „купони за 
море“ за българите, днес субсидирани почивки за учители и ученици, но за малко от тях има анализ на ефектите. Подходът 
е един и същ – предоставя се държавна финансова подкрепа на дребно, колкото да се демонстрира загриженост към 
отрасла. 
Истинският проблем, който възпрепятства връщането на туристите обаче е другаде. Докато миналото лято от значение 
беше най-вече самото допускане на чужденци и изискванията за карантина при връщане в държави на произход, то днес 
широкото разпространение на ваксините означава, че основната пречка пред пътуване е преодоляна. На този етап обаче 
тази възможност за България е по-скоро пропусната, тъй като основни туристически партньори на страната 
(Великобритания, да речем) я поставят извън групата на онези, където пътуването е безопасно, а рискът от заразяване – 
нисък. Доколкото ваксинационната кампания у нас продължава да е хаотична и бавна, няма изгледи скоро да се наредим 
в списъците на „зелените“ държави. С други думи, ако иска наистина да помогне на туризма – заедно с цялата останала 
икономика –  държавата трябва значително да увеличи усилията си за ваксиниране на максимално голяма част от 
населението максимално бързо. 

https://segabg.com/category-economy/kabinetut-shte-uveshtava-koncesionerite-za-evtini-plazhni-chaduri
https://segabg.com/category-economy/kabinetut-shte-uveshtava-koncesionerite-za-evtini-plazhni-chaduri
https://ikj.bg/novini/30-hilyadi-uchenitsi-letuvat-na-darzhavna-izdrazhka-v-nashi-kurorti/
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://ime.bg/bg/articles/vreme-li-e-za-svryhreakciya-pri-vaksinite/
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В средносрочен план обаче възникват и други проблеми. Различни прогнози сочат, че международният трафик ще се 
възстанови до предкризисните си равнища чак към средата на десетилетието, а преди това не можем да говорим и за 
възстановяване на туристическия сектор. Общините по морето, където заетостта надхвърля половината от работната сила 
ще са в тежко икономическо положение дотогава. По тази причина е редно да се мисли за диверсификация на местните 
икономики, зависими по-сериозно от туризма, което би ги направили и по-държеливи на бъдещи сходни шокове. 
Сериозна критика търпи и самото „управление“ на туристическия сектор. Дори и преди кризата основната функция на 
администрацията, чиято роля е да подкрепя отрасъла предимно харчеше бюджетни пари за реклама със съмнителен 
ефект. В хода ѝ обаче тя доказа, че не е в състояние да отстоява интересите му и да предприеме мерки, които да омекотят 
удара. Това е и добър повод да започне и дебат дали има нужда изобщо от такава структура, в който аргументите „за“ са 
доста трудни за откриване. 
 
√ Парите ни за "Балкански поток" - "изхвърлени в чужбина"  
От унгарската страна научаваме какви предварителни ангажименти е поемала България в пътната карта за строежа на 
„Балкански поток“. Това обяви пред бТВ енергийният експерт Иван Хиновски, който определи като скандално, че този 
документ не е бил предоставен от бившия министър Теменужка Петкова на искания от 45-тия парламент. 
Според унгарците страната ни е поемала ангажименти, които не са изгодни за нас и без да е направена оценка за бъдещите 
приходи. Хиновски припомни, че за реализирането на „Балкански поток“ Булгартназгаз е поела кредит от 2.6 млрд. лева, 
който ще бъде изплащан десетилетия. 
Хиновски остро критикува и това, че за строежа на газопровода не са използвани наши фирми и работници, а чужди, по 
думите му – „парите за изхвърлени в чужбина“. Той е категоричен, че страната ни разполага с отлични и опитни 
професионалисти в изграждането на подобни съоръжения, а неизползването им определи като престъпно пренебрегване 
на българския интерес. 
Експертът предупреди, че не сме защитили проекта от евентуални рискове през годините. Един такъв е отказът на Унгария 
да ползва природния газ от този транзит поне до 2025 година. Към това се добавя и намаляващите количества транзитиран 
газ, от което ние губим, защото получаваме по-малко такси. 
Хиновски определи и като много сериозен пропуск това, че от газопровода „Балкански поток“ няма никакви връзки към 
българската газопреносна мрежа. Той минава през северозапада – най-бедната част на България и няма едно отклонение, 
критикува още експертът. 
 
√ Интерконекторът с Гърция се строи с "добри темпове", уверяват от компанията  
В пространно съобщение до медиите екипът на ICGB, осъществяващ изграждането на интерконектора Гърция – България, 
информира, цитиран от Blacksea-Caspia, че “проектът продължава с добри темпове, като всички основни дейности по 
изпълнението му напредват значително от началото на годината, въпреки усложнената обстановка, предизвикана 
от глобалното разпространение на COVID-19”. 
В същото време обаче става ясно, че от 182-километровото трасе готовите участъци, положени в траншеята, са едва 90 км. 
Съобщава се, че към края на месец май заварените участъци достигат 145 км от общата дължина на трасето. Теренът е 
изцяло разчистен, разнесени са над 170 км тръби в подготовка за последващи дейности. Обратното засипване и 
провеждането на тестове за непрекъснатост на изолацията в готовите участъци протичат по план. 
Потвърждават се и прогнозите, че съоръжението ще бъде въведено в търговска експлоатация през лятото на следващата 
година, най-късно до 1 юли. Прави се уточнението, че договорът за проектиране, доставка и строителство се изпълнява 
спрямо одобрения актуализиран график с краен срок за завършване през декември 2021 г. 
След това обаче предстоят редица задължителни процедури и изпълнение на законови задължения преди въвеждане в 
търговска експлоатация, които отнемат между 4 и 6 месеца: процедура по издаване на разрешение за ползване, 
изграждане на система за търговско диспечиране, пълно лицензиране на проектната компания за дейността по пренос на 
газ на територията на двете държави (Гърция и България), сертифициране на ICGB като оператор на преносна  мрежа и 
въвеждане на модела на независим преносен оператор. 
От компанията отново обръщат внимание, че предстои преминаването на газопровода под коритото на река Марица и под 
язовир „Студен кладенец“, което е една от най-трудните дейности по изграждане на интерконектора. Сложният процес ще 
бъде извършен посредством хоризонтално насочено сондиране – той е определен по проект като най-благоприятен метод 
от екологична гледна точка. 
Дейността е възложена на подизпълнител, с който има съответен договор – френската компания 
Horizontal Drilling International (HDI), световен лидер в бранша. 
Разбираме още, че времевият прозорец за извършване на дейността е съобразен с изискванията по ОВОС и с естествения 
жизнен цикъл на животинските видове в региона. Подготвителните дейности за първия сондаж при река Марица вече са 
стартирали и се очаква в началото на лятото екипите да започнат със самото пресичане. 
В съобщението си ICGB припомнят, че сключването на договора за строителство на интерконектора е от края на 2019 
година. И тук е редно да обърнем внимание, че проектът IGB е обявен за национален проект по смисъла на Закона за 
държавната собственост, получавайки подкрепата на българското правителство още през далечната 2011 година, като 
един от поводите е газовата криза от зимата на 2010-та, а ОВОС-ът (оценка на въздействието върху околната среда) отнема 
повече от две години, но все пак е окончателно приключен през ноември 2013 г. 
В заключение от компанията обясняват отново, че забавянето на строителните дейности и одобреното актуализиране на 
строителния график със срок края на 2021 г. се дължи на обективни причини, свързани с глобалната пандемия от 
коронавирус, и не води до преки загуби. 

http://www.265obshtini.bg/map/37
http://www.265obshtini.bg/map/37
https://www.investor.bg/analizi/85/a/ipi-dyrjavata-reklamira-turizma-vmesto-da-podobri-usloviiata-v-kurortite-187922/
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Създаденото алтернативно обходно трасе през гръцката система и Сидерокастро дава временно решение за обслужване 
на договора с Азербайджан до пускане на IGB в търговска експлоатация. 
Припомняме обаче, че прогнозираното сериозно увеличение на цената на природния газ от юни месец е мотивирано и с 
факта, че „Турски поток“ ще бъде в ремонт и намалените количества суровина ще увеличат търсенето, а с това и цената. 
 
√ До месец Турция започва строежа на канала, дублиращ Босфора  
Строителството на канала „Истанбул“ започва в края на месец юни. Това става ясно от изявление на турския президент 
Ердоган, който обяви, цитиран от ТАСС, че за края на следващия месец е планирана церемонията, откриваща строежа. 
Сигурно е, че ще се намерят хора, заявяващи своето притеснение от този проект, но той ще повиши 
геостратегическото значение на Турция, подчертава държавният глава. Ердоган информира, че на левия и десния бряг 
на канала ще бъдат построени два нови града. 
Турският президент анонсира идеята за канала още през 2011 година. Той трябва да се превърне в новата артерия за 
плавателни съдове в западната част на град Истанбул, съединяваща Черно и Мраморно море. 
Специално се изтъква, че новият канал няма да попада под действието на конвенцията от Монтрьо. Тя е приета през 1936 
година и осигурява свободното преминаване през проливите само за търговски съдове. Режимът за военни кораби на 
черноморските и нечерноморските държави се различава, като за последните са въведени съществени ограничения за 
класовете е тонажите. 
Каналът „Истанбул“, който се предвижда да бъде готов през 2028 година ще струва около 10 млрд. долара. Той ще е дълъг 
45 км (Босфора е 30 км), минималната му широчина ще е 275 метра (Босфор – 698 м), минимална дълбочина – 20 м. 
(Босфор – 20,75 м), пропускателна способност – до 185 съда дневно (Босфор – 120 съда). 
 
√ Бъдещето на парите  
Анализ на Владимира Димитракова и Сашо Предев[1] 
Всички разчитаме на парите в ежедневието си. Те са част от нашия живот и винаги ще бъдат средство за размяна. Лесно е 
да забравим колко много се е развило обращението на парите ни в обществото през последните няколко десетилетия. В 
крайна сметка онлайн банкирането започва да придобива все по-голяма сила в края на 90-те години. А в наши дни, то 
набира ключова популярност и хората предпочитат да го използват като начин за разплащане. Подемът на електронното 
банкиране и цифровите валути може да е доказателство, че вървим към безкасово общество[2]. Смята се, че 
криптовалутите имат потенциала да се развиват през следващите години. С над 3000 дигитални валути, това е област пълна 
както с възможности, така и с противоречия. Несъмнено, светът на парите ще се променя, а с него и нашите възгледи към 
финансите и банковите операции. 
В следващите редове ще споделим предвиждания за бъдещето на парите, основани на две алтернативни представи за 
паричната политика, осъществени в реалния живот от Швейцария (от паричната й политика) и Италия (банковата криза там 
с нейните последици). 
Шест предвиждания 
1: Цифровото банкиране става норма: 
Дигитализираното банкиране, банковите услуги и операции се извършват онлайн с цел намаляване на риска, подобряване 
на ефективността и по-доброто обслужване на клиентите. Забелязва се как банкирането „лице в лице“ постепенно 
намалява, особено след пандемията от COVID-19. Голяма част от клоновете на търговските банки стават безконтактни и 
автоматизирани. Твърденията на икономическите експерти са, че бъдещето на парите ще продължи в тази посока. Освен 
това, те прогнозират повече банки да станат напълно цифрови в предлаганите от тях услуги. 
От друга страна, банките са на мнение, че дигиталното банкиране е печеливша услуга, тъй като клиентите намаляват 
времето и неприятностите при банковите трансакции, а банките спестяват пари за офис пространство, като прехвърлят част 
от своите трансакции изцяло онлайн. Също така е по-лесно да се осъществи синхронизиране с приложение за 
бюджетиране, което спомага за придържане към целите на клиентите за техните месечни разходи и спестявания. 
Дигиталното банкиране позволява на клиентите да правят всичко, което биха могли да направят с традиционна сметка. 
2: Криптовалутите стават основнa валута: 
Въпреки че криптовалутите все още са непознати за мнозина, те са актуална глобална тема вече две десетилетия. 
Криптовалутите като Bitcoin използват технологията blockchain, за да се стигне до децентрализация, прозрачност и 
неизменност във вселената на онлайн банкирането. Въпреки това хората не бързат да им се доверят. Те са непостоянни и 
често се чака регулирането им. 
Светът еволюира към системи за финансов обмен, които възнаграждават удобството на ползването им. Основаната на 
блокчейн цифрова валута, е жизнеспособен път към бъдещето на парите. Големите банки, счетоводни фирми, софтуерни 
компании и правителствата вече са инвестирали милиони в криптовалутни изследвания или поне в блокчейн проекти. 
Немалка част от централните банки в света следят отблизо частните цифрови валути (криптовалути), обмисляйки 
възможността да издават собствени цифрови пари. Това би било от полза за тях, за да контролират и в бъдеще паричното 
обращение. 
За означаване на тези пари се използва съкращението ЦВЦБ (Цифрова валута на централните банки). Според доклад на 
Банката за международни разплащания[3] (БМР), публикуван през юни 2020 г., 40% от централните банки вече 
експериментират с цифрови пари. И още 10% са завършили обучението или стартират пилотни проекти по ЦВЦБ . От 
основните централни банки най-решителната готовност за започване на издаване на ЦВЦБ e обявенo от Китай, Южна Корея 
и Швеция. 
3: Страните преминават към безкасово общество: 
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Много страни се движат по посока на цифровите плащания вместо в брой. Звучи футуристично да се живее в свят без 
физически пари, но не е твърде трудно да се повярва, като се има предвид лекотата и удобството на цифровите платежни 
системи като Apple Pay[4]. Има важни съображения за неприкосновеност на личния живот и антидискриминация, които, 
предполага се, икономическите лидери ще имат предвид, докато се придвижват повече към безкасово общество, но тази 
алтернатива не е невъзможна за бъдещето. 
Например, някои развити икономики възприемат нов начин на живот без пари в брой по-бързо от други. Европейски 
държави като Швеция използват цифрови трансакции за 98 % от търговията на страната. Потенциалните ползи от 
цифровите платежни инфраструктури въодушевяват, но засега се смята, че други страни няма да се преминат толкова 
бързо към безкасово общество. 
Вижда се как голяма част от дигиталните платформи – Facebook, Google, Alibaba и Tencent са постигнали пазарна сила при 
плащанията през изминалата година. Графика № 1[5] от годишния икономически доклад на БМР показва с точност какво 
е активното състояние на плащанията в дигиталните платформи през юни 2020 г.: 
 

 
 
Тъй като платформите и техният набор от дейности се разрастват, по-голямото привличане на платформата стимулира 
обратна връзка от страна на потребителите, които се възползват от пазарните им услуги. Вземайки предвид това, може да 
се отбележи, че дигиталните плащания ще се развиват и в бъдеще. 
4: Валутата, управлявана от данни се разширява(или т.нар икономическа система“ Надзорен капитализъм“): 
Парите, управлявани от данни, които могат да бъдат програмируеми, е вероятно да изглеждат необичайни, но също така 
може да не са толкова пресилени, колкото си мислим. Живеем в глобално общество, където надзорният капитализъм[6] е 
широко разпространен и базираната на данни икономика е норма. Новите изследвания за данни вероятно ще променят 
начина, по който мислим и взаимодействаме с валутата. Естествено е бъдещето на парите да включва данни. Данните са 
валута сами по себе си в днешно време. 
Надзорният капитализъм „едностранно усвоява човешкия опит като безплатна суровина за превръщане в поведенчески 
данни, които се декларират като патентован поведенчески излишък, вкарват се в усъвършенствани производствени 
процеси, известни като„ машинен интелект“, и се произвеждат в продукти за прогнозиране, които предвиждат какво ще 
направят потребителите сега, скоро и в бъдеще.”[7] Тези нови стоки „се търгуват на нов вид пазар, наричан поведенчески 
„фючърсни пазари“. 
Данните като потребителски харесвания или антипатии, събрани при достъп до платформа като Facebook или от всякакъв 
друг сензор, който служи като точка за допир в интернет към потока от данни, е информация, която може да се използва 
от тази компания, за да подобрят опита на потребителя. 
5: Управлението на парите става по–целенасочено 
През следващото десетилетие е вероятно нововъзникващите финансовите технологии да накарат парите да работят 
повече за банките. Това означава, че банката може да ги влага в инициативи, които спестителите всъщност не подкрепят. 
(Това може да става и сега, въпросът е в мащаба, постоянството и информираността на клиента като собственик на даден 
паричен ресурс.) 
6: Интерфейси за приложно програмиране (АPI) и изкуственият интелект ще трансфoрмират банкирането 
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Тези взаимни връзки ще продължат да оформят бъдещето на парите, създавайки това, което през миналата година 
експертите нарекоха „хипер-персонализирана екосистема“[8], в която „ще бъдат прогнозирани нуждите на потребителите, 
автоматизирани проверки на достъпността, проектирани спестявания на пари“. Въпреки че приемането може да е по-
бавно от очакваното, едно изследване на Единбургския университет показва, че банковата революция в Обединеното 
кралство, започнала през януари 2018 г., не е напразна: „милиони хора вече имат отношения с трета страна и използват 
протокол за отворено банкиране“, защото им е от полза и изгрежда сигурно. Junta Nakai, лидер в индустрията за финансови 
услуги в Databricks казва, че :„Отворените приложни програмни интерфейси създават възможност за банките да 
вземат далеч по-цялостни решения относно физическите лица, позволявайки на банкирането да стане много по-
персонализирано и приобщаващо“. 
Криптовалутите – история, същност, предимства и заплахи 
Според различни анализатори тези валути могат отново да стигнат високите си стойности от края на 2017-та година. 
Биткойн е несъмнено най-популярната цифрова валута и въпреки, че мненията за нея си противоречат, не малко 
потребители смятат, че цифровите валути могат да заменят стандартните пари. 
История на криптовалутите 
През 1998 г., Wei Dai (Компютърен инженер ) публикува описание на „б-пари“ – анонимна, разпределена, електронна 
система за пари в брой. Малко след това Ник Сабо създава BitGold. Подобно на биткойн и други криптовалути, битголд е 
електронна система, при която от потребителите се изисква да изпълняват функция „Доказателство-за-работа“ и да 
публикуват криптирани решения. 
Първата децентрализирана криптовалута биткойн е създадена през 2009 г. от разработчик с псевдоним Сатоши Накамото. 
Той използва SHA-256 криптографска хеш-функция за функцията „Доказателство-за-работа“. Kъм 2015 година в обращение 
има 14 милиона биткойна. През април 2011 година е създаден неймкойн като опит за формиране на децентрализирана 
система за имена на домейни, която да затрудни интернет цензурата. Скоро след това, през октомври 2011 година, е пуснат 
Litecoin. Това е първата успешна криптовалута, която използва крипт като своя хеш-функция вместо SHA-256. Друга значима 
криптовалута е пиъркойн (Peercoin). Тя е първата, която използва функция-хибрид между „Доказателство-за-работа“ и 
„Доказателство-за-дял“. Създадени са много криптовалути, макар малко от тях да са успешни, тъй като предлагат малко 
технически иновации. 
След 2014 година се появява така наречените криптовалути „второ поколение“ като Monero, Ethereum, Dash, NXT и 
Dogecoin. Те са с разширени функционалности като прикрити адреси, умни договори, странични вериги или активи. 
Какво представляват криптовалутите? 
Криптовалута е средство за размяна, основано на блокчейн технология и криптография за отчетност на трансакциите и 
осъществяването на контрол върху създаването на нови единици. Криптовалутата разчита на peer-to-peer (P2P) технология 
и като такава е децентрализирана по своята същност. С други думи, нито една централна банка или правителство не 
регулира криптовалутите. Купувачите превеждат средства директно на продавачите без трета страна да обработва 
плащанията. 
Криптовалутите на практика отстраняват посредника в сделката. Вместо потребителите да съхраняват парите си някъде, 
където са зависими от организация, за да ги защитят, те ги държат чрез криптиране, за което имат ключ. 
Първата децентрализирана криптовалута става биткойн през 2009 г. Оттогава са създадени множество други криптовалути. 
Наричани са често алткойн като смесица от биткойн алтернативи. 
Единиците криптовалута се произвеждат в цялата криптовалутна система чрез изчисления с публично известна скорост. За 
разлика от централизираната банкова система, която контролира паричното предлагане или чрез печатане на фиатни пари, 
или чрез цифровите банкови регистри. При децентрализираната криптовалута – фирмите или правителствата не могат да 
произвеждат единици криптовалута. 
Към март 2015 година съществуват стотици криптовалутни спецификации. Повечето от тях са подобни на или произлизат 
от първата напълно възприета криптовалута „биткойн“. Сигурността, цялостта и балансът на регистрите в криптовалутните 
системи се поддържат от група независими хора, наречени копачи, които извършват чрез компютрите си съответни 
операции по валидиране на датата и часа на трансакциите според конкретната схема, като ги добавят към счетоводната 
книга. Сигурността на счетоводната книга се основава на предположението, че повечето от копачите се стараят да я 
поддържат често, защото имат финансов стимул за това. Повечето криптовалути са замислени така, че скоростта на 
добиване да намалява с напредването на процеса, като така се поставя ограничение за общия брой единици. По този начин 
се имитира оскъдното наличие на благородни метали, които са покритие за традиционните пари. В сравнение с 
обикновените пари, съхранявани в банки или държани в брой, криптовалутите не са така податливи на изземване от 
правоохранителните органи. Всички те са псевдоанонимни, макар че се предлагат варианти като зирокойн, за да се даде 
възможност за истинска анонимност. 
Според Прайс Уотърхаус Купърс повечето криптовалути имат следните атрибути: 

• кодът е устойчив на фалшифициране; 

• съществуват механизми, предотвратяващи харченето на единици, които потребителят не притежава; 

• ограничено предлагане, съчетано със способност на пазара да разбива на по-малки части единиците в обращение, 
ако е нужно; 

• светкавичен и необратим трансфер на реална стойност през интернет, без намесата на финансови посредници; 

• децентрализирана мрежа за размяна, която предлага сигурност и проверка на трансакциите; 

• вътрешни механизми, насърчаващи нови участници да се включат чрез компютрите си, предоставяйки 
изчислителна мощ в подкрепа на функционирането на мрежата; 
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• публично достъпна информация за трансакциите, поместена в глобален публичен регистър – еквивалент на главна 
счетоводна книга; 

• персонална сигурност, осигурена от публични и частни криптографски ключове; 

• съществуващо ядро от програмисти и копачи, които развиват кода, осигурявайки стабилност и сигурност на 
мрежата. 

Предимства? 
Криптовалутите предлагат няколко основни предимства: 
– По-ниски такси за сделки:  отсъствието на централен посредник намалява драстично таксите. Малките фирми, 
приемащи плащания с кредитни карти, често се сблъскват с доста високи такси за всяко прекарване на картата плюс 2 до 
4 % от общата сума на трансакцията. 
– Търговска защита: децентрализираната настройка на криптовалутите предпазва търговците от измами, сделките са 
окончателни, тъй като никоя трета страна не може да ги отмени. 
– Увеличени продажби: децентрализираната природа на криптовалутите позволява на малкия бизнес да се разшири и 
отвори вратите си за международни купувачи. 
Обслужване на потребителските предпочитания: криптовалутата предоставя на клиентите допълнителен начин за 
плащане, а същевременно осигурява допълнителен слой за защита на тяхната информация. 
Заплахи? 
Зак Фрийдман, основател и главен изпълнителен директор на Make Lemonade (водеща компания за лични финанси), 
отбелязва, че инвеститори като Рей Далио, основател на инвестиционната фирма Бриджуотър, наричат биткойна “балон”, 
докато Джейми Димон, главен изпълнителен директор на JPMorgan, критикува неплатената криптирана валута, която не е 
подкрепена от правителство. Преди да инвестира в криптокомпозиции, Фрийдман казва, че инвеститорите трябва да 
разгледат и няколко рискове, включително колебанията на цените и регулаторната намеса. 
Според Фрийдман ще очакваме постоянна нестабилност на цените и криптовалутите ще представляват нова граница. 
Инвеститорите на дребно е възможно да очакват колебания и значителни промени в цените при развитието на пазарите. 
Докато криптоваутите са имали експлозивен растеж, в момента остават относително малка част от световната финансова 
екосистема. Регулаторите и създателите на политики ще продължат да наблюдават този вид валути, за да определят всяко 
потенциално въздействие върху финансовата стабилност или по-широкия системен риск. Бъдещето на дигиталната валута 
означава, че позволява на потребителите да имат краен контрол над парите. 
Според ENTERPRISE криптовалутите крият следните основни рискове: 
Технически бариери: цифровият портфейл на обмен на цифрова валута може да не е по силите на собствениците на малък 
бизнес, които не са запознати с технологията. Криптовалутата е гъсто информационно поле с относително висока крива на 
обучение. Товa е препятствие пред управлението на собствен бизнес. 
Волатилност: най-високият риск е нестабилността на цените, което прави стойността изключително непредсказуема. 
Биткойнът е чудесна илюстрация: цената му от първоначално центове сега се колебае около 40 хил. щ.д. (40 077,80) за 
брой[9]. Ползващите криптовалути разработват системи за редовен трансфер, използвани от малки компании за незабавна 
размяна на цифровата валута според действащия курс; така плащанията се извършват в реално време. 
Сигурност: макар да премахват киберзаплахите като откраднати номера на кредитни карти, криптовалутите не са 100% 
безопасни. Засега няма начин напълно да се попречи на киберпрестъпниците да крадат потребителски портфейли. Това е 
особено опасно, защото за разлика от фиатните валути като щатския долар и еврото, криптовалутите не са обезпечени или 
застраховани. Някои компании за криптовалути работят, за да променят това. Coinbase например държи по-малко от 2 
процента от цифровата валута на клиентите онлайн и в случай на нарушение компанията напълно застрахова загуби. 
Всички фиатни валути, поддържани в Coinbase, подлежат на FDIC[10] застраховка до 250 000 долара, точно както при 
националните и държавните банки, които са членове на федералната резервна система. 
Регулаторна несигурност: законодателите ще създават законова уредба, към която бизнесът ще трябва да се нагажда. 
Много страни подготвят пълна забрана на криптовалутите. Например управителят на централната банка на 
Норвегия твърди, че биткойнът изисква твърде много ресурси, твърде скъп е и най-вече – „не удържа стабилност“. Според 
него основната задача на една централната банка е да осигурява стабилност в стойността на парите и в системата, което 
не става чрез биткойн. Индия също готви пълна забрана на криптовалутите. Нов закон ще забрани криптовалутите под 
всякаква форма и ще санционира позвателите им. Смятаме, че с времето обаче все повече хора ще се интересуват от 
възможностите, които предоставят финансовите технологии. 
Два казуса с адаптивността на паричните системи 
Швейцария има една от най-конкурентоспособните икономики, радва се на стабилен и умерен растеж, с кратки 
прекъсвания като по време на пандемията през 2020 г. Ето някои основи на стабилността и развитие на швейцарската 
икономика и в частност на паричната й политика. 

• Икономическата политика се характеризира с различни механизми, благодарение на които държавата успява да 
поддържа своя икономически растеж. Един от тях е водената от миналия век протекционистка политика, която се 
изразява в поддържането на картели и монополи, като основни бенефициенти са фермерите, които се защитават 
от глобалната конкуренция чрез строги тарифи и нетарифни бариери, както и малките и средни предприятия и 
доставчици на услуги, произвеждащи стоки за нуждите на вътрешния пазар. Друг механизъм, който значително 
подсилва икономическия растеж е чуждестранната работна ръка. Освен това швейцарската икономика е 
изключително диверсифицирана. 

• Политика на пазара на труда: правителството не се намесва пряко в дейността на работодателите, с изключение 
на случаите, в които това е необходимост и става дума за национални интереси. Изключително нисък процентът 

https://enterprise.bg/search?q=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82
https://ikj.bg/glasove-mneniya/badeshteto-na-parite/#_ftn9
https://ikj.bg/glasove-mneniya/badeshteto-na-parite/#_ftn10
https://www.investor.bg/kriptovaluti/491/a/za-norvejkata-centralna-banka-bitkoinyt-vse-oshte-ne-e-alternativa-324437/
https://www.investor.bg/kriptovaluti/491/a/indiia-gotvi-pylna-zabrana-na-kriptovalutite-323885
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на безработица, който варира между 2-3% през 2019 г. Значителна част от новопристигналите емигранти са 
висококвалифицирани и полагат труд съгласно националните стандарти за наемане на работна ръка. И не на 
последно място, забелязва се полагането на труд да се извършва на непълно работно време. Разликата в 
заплащането между мъжете и жените в страната е значителна, като средната заплата на работещите жени е 88% 
(2016 г.) спрямо тази на техните колеги от мъжки пол. Изследванията обаче показват, че тази разлика се дължи на 
обективни аспекти като образователен ценз и натрупан опит през годините. 

• Данъчна политика: Данъчното облагане в Швейцария е едно от най-ниските измежду всички държави-членки на 
ОИСР, а данъчните ставки, особено за бизнеса, са умерени. Данъчното облагане може да се различава значително, 
тъй като отделните кантони имат правомощия да определят самостоятелно регионални данъчни равнища. 

• Бюджетна политика: Тя е финансово устойчива. Брутният публичен дълг нараства от ниските 29% от БВП през 1990 
г. до връх от 52% през 1998 г. ,но отново бележи спад, достигайки 28% през 2018 г. Структурно коригираните 
бюджети се балансират, дори по време на кризата от 2008 и 2009 г. От началото на века, федералният бюджет на 
държавата винаги е в излишък или поне балансиран, като държавните разходи са по-малко от държавните 
приходи. 

• Политика за научноизследователска и развойна дейност: Постиженията на Швейцария по отношение на 
иновациите са значителни. Тя изразходва 3.4% от БВП (2017 г.) за научни изследвания, в сравнение със средната 
стойност за ЕС от 2%. В периода между 2000 и 2017 г. темпът на растеж на разходите за научноизследователска и 
развойна дейност надвишава темпа на растеж на БВП. Стандартизирана по броя на населението, държавата е 
международен лидер в заявките за патент, със силни позиции в биотехнологиите. Политиката на страната по 
иновации не е централизирана, а по-скоро залага на сътрудничеството от страна на отделните учебни заведения 
и научни звена да обменят идеи и практики, като намесата на федералното правителство не е задължително 
приложима. 

• Глобална финансова система: Швейцария е един от най-значимите финансови пазари в света. Нейната валута е 
една от най-стабилните и най-търгувани в света и е с най-нисък процент на инфлация. Федералното правителство, 
банкерите и международните организации като ОИСР твърдят, че швейцарските частни и публични участници са 
активни на глобално ниво в реформирането на международната банкова система, по-специално, във 
взаимодействието с регулаторните органи с Обединеното кралство, САЩ и Европейския съюз. 

ШНБ: за разлика от много други национални банки, Швейцарската национална банка издава акции на частни инвеститори, 
на което дължи и своят успех. През 2017 г. отделни акционери притежаваха 23, 6% от банката. Кантоните, швейцарският 
еквивалент на държава, и държавните банки притежават около 55% от акциите. Швейцария работи по система за частичен 
резерв. При такава система, въпреки че банките все още трябва да отговарят на изискванията за поддържане на 
определена сума пари в брой, само част от банковите депозити са подкрепени с действителни пари или активи, налични 
за теглене. По същество банката създава пари, докато отпускат повече пари от това, което е физически в техните каси. 
Швейцарската национална банка представлява около 10% от предлагането на пари в страната, а останалата част е 
създадена от кредитори под формата на кредит. 
Италианската банкова криза и нейните последиците 

• Икономическа политика е белязана от неуспешно провеждане на реформи и липса на стратегическо планиране 
на очакваните рискове, включително понастоящем. Първоначално правителството дава обещания за съществени 
промени в икономическата и социалната политика, предлага по-високи дефицити в бъдеще, вследствие на по-
високи социални и пенсионни разходи, съчетани с намаление на данъците. След 2018 г. декларираната цел на 
правителството да се пребори с бедността и да осигури силни стимули за икономиката прилага две основни 
политики – увеличение на доходи и на пенсиите, но без ясна връзка с производителността. 

• Политика на пазара на труда: политиките на това поприще са неадекватни и през последните десет години 
допълнително влошават конкурентността. Докато възрастните служители в публичния сектор и в големите фирми 
от частния сектор се радват на достатъчна защита, то младите хора и като цяло трудещите се в малки частни 
предприятия са по-уязвими. Равнището на безработицата се увеличава драстично, особено след икономическата 
криза през 2008 г. и в частност младежката безработица остава една от най-високите сред европейските държави. 

• Данъчна политика: Италианската данъчна система е много сложна и следва необходимостта от покриване на 
високите публични разходи и лихвите върху огромния публичен дълг, натрупан през последните десетилетия. Тази 
система не е способна да намали значително високите нива на укриване на данъци или размера на сивата 
икономика. 

• Бюджетна политика: през последните години, италианските правителства се стремят да консолидират бюджетите 
в условията на продължителна стагнация и висока (особено младежка) безработица. Фискалните политики 
постепенно намаляват годишните дефицити и създават силен първичен излишък. Рецесията не позволява 
намаляване на огромния дълг (чрез продажба, например, публични имоти или акции на държавни компании), а 
периодите на икономически растеж са краткотрайни или на ниски равнища от БВП. 

• Политика за научноизследователска и развойна дейност: През последните години политиката на италианските 
правителства за научни изследвания и иновации са слаби, недофинансирани и не са стратегически координирани. 

• Глобална финансова система: Правителството и Италианската банка, като цяло подкрепят международни и 
европейски политики и се насочват към подобряване на регулирането и надзора на финансовите пазари, но не 
управляват добре необслужените кредити и други вътрешни рискове. 
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[1] Авторите са студенти IV курс „Публична администрация“ в СУ, статията е съкратен вариант на курсова работа в рамките 
на дисциплината „Банки и кредитно дело“. 
[2] Безкасово общество – отказ на наличните пари в полза на електронните разплащания. Общество, което извършва 
своите разплащания по електронен път. 
[3] Годишен икономически доклад на БМР/ Annual Economic Report 2020 / – Central Banks and payments in the digital era 
–  https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2020e.pdf 
[4] Безконтактни плащания с Apple Pay – https://support.apple.com/bg-bg/guide/iphone/iphbd4cf42b4/ios 
[5]  Annual Economic Report (p.78 -79 ) -https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2020e.pdf –   Companies’ websites; Refinitiv Eikon; BIS 
elaboration, building on M Brunnermeier, H James and J-P Landau, “The digitalization of money”, NBER Working Papers, no 26300, 
August 2019. 
[6] Надзорен капитализъм (терминът е въведен за пръв път от проф. Шошана Зубоф от Харвардския университет в книгата 
й „The Age of Surveillance Capitalism“, видяла бял свят през 2019 г.) е стопанска система, съсредоточена около 
кодифицирането на лични данни с основна цел печалба. 
[7] Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. 2019. 
[8] Система прогнозираща от какво се нуждаят потребителите на онлайн услугите. 
[9] 1 Bitcoin = 40,077 щатски долара по последни данни ( 20.05. 2021 г. ) – Данните се предоставят от 
Coinbase: https://www.coinbase.com/ 
[10] Федералната корпорация за застраховане на влоговете в САЩ. 
 
Мениджър 
 
√ Стела Балтова: Обмисляме облекчения при влизане на туристи в страната  
Много е важно да се знае, че България е една сигурна и безопасна дестинация. Страната ни обмисля облекчения при 
влизане на туристи в страната. Това заяви в ефира на Нова телевизия служебният министър на туризма Стела Балтова. По 
думите й е от съществена важност от икономическа гледна точка почивката трябва да е изгодна.   
"Обмисляме да има безплатни антигенни тестова на граничните пунктове. В началото това най-вероятно ще бъде за 
определени държави, за определен период от време и то на летищата, защото това е много трудна организация. Поставя 
се и въпросът за PCR тестовете за деца при влизане в страната. До момента са освободени от такива децата до 5 години. 
Работи се много активно и очаквам съвсем скоро министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров да издаде нова 
заповед, с която да се увеличи възрастта до 12 години. Тече кампания за ваксиниране за деца над 12 години. Ситуацията 
е изключително динамична", подчерта министър Балтова.  
"Важно е за българските туристи плажните принадлежности да бъдат на приемливи цени. Утре ще имаме информация с 
колко процента ще бъде намалението на концесиите, за да може те от 50% до 100% да намалят цените на плажните 
принадлежности. Има очаквания дори на нулева цена. Дори преди да отправим предложението имаше концесионери, 
които тръгнаха в тази посока. Това ще бъде много сериозно облекчение за българския турист и за хотелиерите. Те вече 
откликнаха. Минава 10-дневният срок утре, в който те изпратиха нашите предложения и ние веднага ще преподпишем и 
търговските условия, така че те да влязат в сила", каза още тя.  
Министърът на туризма обяви, че от 1 юни започват проверките по Черноморието. Предвидени са 266 проверки на 
концесионерите. Балтова обясни още, че Програмата "Отново заедно" ще бъде национална и ще финансира напълно 
безплатно почивката на 30 000 ученици и техните учители.  
"Тя е насочена към учениците след този период на затвореност, но има и за цел да подпомогне социализацията на децата, 
но и да повиши знанията им в различни области. Туристическият пакет ще включва не само пътуване със застраховка, 
изхранване и нощувка, но ще бъдат включени и участия в различни арт събития, посещения на музеи и участие в други 
събития в населените места. Така полза ще имат всички туристически части, за да бъде подпомогнат и туристическият 
бизнес. Министерството на образованието и науката ще постави тези критерии и ще направи подбора. Това е на принципа 
на зелените училища. МОН ще го организира", посочи Балтова. 
 
√ Вижте кои 13 български плажа получиха статут „Син флаг“  
Международната Фондация за образование за околната среда, която присъжда сертификатите „Син флаг“ за чистота на 
плажовете, удостои 13 български плажа с въпросното звание за 2021 г. 
Това са плажът на „Златни пясъци“, „Слънчев ден”, Свети Влас, източният плаж на Поморие, „Дюни”, „Дюни-юг”, 
„Аркутино”, трите плажа на „Слънчев бряг”, южният плаж на Несебър,  централният на Созопол и Харманите. 
Сертификатът гарантира, че плажовете се управляват екологосъобразно и са налични съответните съоръжения. 
Броят на българските „Сини плажове“ обаче е много малък за дължината на нашата брегова линия, простираща се на 380 
км. 
Най-много такива плажове има в Испания – 614. След това се нареждат съседните Гърция с 545 и Турция с 519. Във Франция 
410 плажа са отличени, в Италия 416, в Португалия 372. 
След това в класацията се появяват и държави, които меко казано не са популярни с морски туризъм – Дания с цели 168 
плажа Син флаг, Ирландия 83, Нидерландия с 56, Германия с 44. 
Мексико, въпреки огромната си брегова ивица има само 66 плажа Син флаг. Хърватия има цели 53, а Кипър 68. Дори Черна 
гора, която има 295 км брегова линия, по-малка от нашата, дълга 380 км, има близо три пъти повече такива плажове – 37. 
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https://nova.bg/news/view/2021/05/31/328514/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5-%D1%87%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://www.blueflag.global/all-bf-sites
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√ Ваксинираните българи вече могат да посещават Турция без PCR тест  
Българските граждани, които имат сертификат за поставени две дози ваксина срещу COVID-19, вече могат свободно да 
посещават Турция, съобщи местната Анадолска информационна агенция. 
Изискването е да са изминали поне 14 дни от поставянето на втората доза. 
Деца под 18 години, които пътуват с родителите си, които са били имунизирани, също ще могат да преминават границата, 
без да предоставят негативен PCR тест или да попадат в карантина. 
Това важи и за турските граждани, които пътуват за България. 
„Нашите граждани ще могат да пътуват до България без PCR тест, ако имат имунитет или ваксинационен сертификат за 
поставени ваксини Sinovac или Pfizer“, се казва в официално съобщение на областния управител на област Одрин. В него 
се казва, че същото важи за българските граждани с ваксинационен сертификат. 
От съобщението на Анадолската агенция обаче не става ясно дали има някакво ограничение за ваксинираните български 
граждани с други ваксини – Moderna, AstraZeneca, Janssen. Според съобщение на българското Министерство на външните 
работи подобно ограничение за типа ваксина, при наличието на изряден сертификат, няма. 
 
√ Турската лира сe срина до рекордно ниско ниво  
Турската лира потъна до рекордно ниско ниво, след като понесе нов удар от опасенията за ръст на инфлацията по света и 
очакванията, че централната банка скоро ще намали основния си лихвен процент. 
Към 16:35 часа българско време лирата, която е най-слабо представящата се валута на развиващ се пазар от началото на 
годината, достигна равнище от 8,59 лири за долар. 
През април потребителската инфлация в Турция се ускори до над 17%, но от централната банка на страната изразиха 
увереност, че тя ще се стабилизира и ще тръгне надолу. Очаква се финансовата институция да понижи водещата си лихва, 
която в момента е 19%. 
Докато светът се възстановява от пандемията, инфлацията нараства. Този ръст подкрепя доходността на американските 
държавни ценни книжа, които приличат инвестиции, насочени преди това към развиващите се пазари, включително и 
Турция. Това поставя под натиск лирата и местните цени заради по-високите разходи за внос. 
„Най-големият риск за Турция е по-ранно от очакваното затягане на паричните политики в развитите икономики на фона 
на инфлационния натиск.“, коментира Хакан Кара, бивш главен икономист на централната банка, който сега преподава в 
Bilkent University. 
„Ако има ранно намаляване на покупките на активи от Федералния резерв на САЩ, това няма да е добра новина за 
развиващите се икономики“, добави той. 
Турската лира е поевтиняла с 16% от средата на март, когато президентът Реджеп Ердоган внезапно уволни шефът на 
централната банка и Наджи Агбал и го замени с Шахап Кавджъоглу, който критикува своя предшественик за повишаването 
на водещата лихва. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на очакванията за ръст на търсенето  
Цените на петрола се повишиха в началото на азиатската търговия в понеделник, подкрепени от перспективите за ръст на 
търсенето на гориво през следващото тримесечие, предаде Ройтерс. Вниманието на инвеститорите е насочено към 
решението за предлагането от срещата на ОПЕК+ тази седмица. 
Към 9:20 часа българско време цената на сорта брент се повиши с 0,37 долара, или 0,54% ,до 69,09 долара за барел, след 
като завърши търговията в петък при най-високата си стойност за последните две години. Американският лек суров петрол 
WTI поскъпна с 0,41 долара, или 0,62%, до 66,73 долара за барел. 
И двата сорта са на път да регистрират втори месечен ръст на фона на очакванията, че търсенето на петрол ще нарасне и 
ще надмине предлагането, въпреки потенциалното завръщане на иранските доставки. 
Иран води преговори със световните сили от Април за съживяване на ядрената сделка от 2015 г. и премахване на санкциите 
на Вашингтон върху износа на петрол. 
„Прогнозираме, че търсенето ще надмине предлагането с около 650 000 барела на ден през третото тримесечие и 950 хил. 
барела на ден през четвъртото тримесечие. 
 
√ Силно представяне на европейските борси в края на седмицата  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в петък, след като 
представител на Английската централна банка намекна за повишаване на лихвите, предаде Ройтерс. На пазара се отрази 
и потенциала за увеличение на фискалните разходи на САЩ. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,83 пункта, или 0,41%, до нов рекорден връх от 448,27 пункта. 
Бенчмаркът е на път да запише седмичен ръст от 0,8%. Немският показател DAX се повиши със 75,33 пункта, или 0,40%, до 
рекордните 15 482,06 пункта, след като германският канцлер Ангела Меркел обяви, че в началото на юни в страната ще 
започне ваксинация срещу COVID-19 на деца на възраст между 12 и 16 години. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 12,58 пункта, или 0,18%, до 7 032,25 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 30,16 пункта, 
или 0,47%, до 6 465,87 пункта. 
Банковият индекс SX7P се повиши с 0,29% до 15 месечен връх, следвайки повишаването на доходността по облигациите в 
Еврозоната. Британските кредитори също записаха печалби, след като представител на АЦБ намекна, че финансовата 
институция може да повиши основния си лихвен процент по-рано от очакваното. 

https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-bulgaria-mutually-recognize-vaccination-certificates/2257386
https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/Turkey
https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/Turkey
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На позитивните нагласи на пазара се отрази и оптимизма около икономическото възстановяване, след като няколко 
икономики разхлабиха ограничителните си мерки срещу разпространението на COVID-19 на фона на добре протичащата 
ваксинационна кампания. 
„Подобряващите се очаквания подчертават бързото възстановяване на икономическата активност през идните 
тримесечия, докато икономиките отново се отварят“, коментират анализатори от TS Lombard 
„Еврозоната има достатъчно място за възстановяване от икономическите загуби, натрупани заради пандемията.“, добавят 
те. 
Пазарите намериха подкрепа и в перспективата за по-голяма ликвидност, след като доклад разкри, че американският 
президент Дож Байдън ще иска федерални разходи в САЩ на стойност 6 трилиона долара за финансовата 2022 година. 
Очаква се той да представя пълния бюджет по-късно днес.   
На корпоративния фронт, акциите на Sabadell поевтиняха с 4,20%, след като испанската банка представи планове за 
допълнителни съкращения на разходите с цел подобряване на рентабилността. 
Акциите на европейският производител на самолети Airbus продължиха силното си представяне от вчера, записвайки ръст 
от 2,47%. Те достигнаха близо 15 месечен връх на фона на плановете на компанията за сериозно повишаване на 
производството. 
Печалби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха предимно повишения в четвъртък на фона на по-добрите от очакваното 
данни за пазара на труда, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши със 141,59 пункта, или 0,41%, до 34 464,64 пункта, след като акциите на Boeing 
поскъпнаха с 3,87% благодарение на оптимизма около възстановяването на икономиката. Широкообхватният измерител 
Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 4,89 пункта, или 0,12%, до 4 200,88 пункта.  Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq остана почти без промяна, записвайки минимален спад от 1,72 пункта, или 0,01%, до 13 736,28 пункта.   
Печалбите на пазара обаче бяха ограничени, тъй като инвеститорите се пренасочиха от технологичните акции към 
цикличните. Цените на книжата на Microsoft, Alphabet и Apple се понижиха с 0,87%, 0,74% и 1,24% 
Вчера министерството на труда съобщи, че подадените за първи път заявления за помощи при безработица са паднали до 
406 хил. през седмицата до 22 май. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 425 хил. заявления. 
„Данните за безработицата показват тенденция за намаляване, като данните за последната седмица представляват най-
ниското ниво на показателя от началото на пандемията“, коментира Али Джафари от Validus Risk Management 
„Докато икономиката на САЩ напредва заедно с ваксинационанта програма и премахването на ограничителните мерки, 
заетостта и участието на трудовата сила се очаква да се повиши през следващите месеци“, добави той. 
В отделен доклад министерството на търговията потвърди предварителните данни за ръст на американската икономика с 
6,4% на годишна база през първото тримесечие . 
Акциите на Nvidia поевтиняха 1,35%, въпреки че финансовите резултати на компанията надминаха очакванията на 
Уолстрийт. Гиганта в сферата на чиповете отчете 88% ръст на приходите сярмо предходната година. 
Печалби регистрираха и книжата на компаниите, любими на инвеститорите на дребно от Reddit. Акциите на GameStop 
и  AMC Entertainment поскъпнаха съответно с 4,77% и 35,58%. 
Цената на книжата на  Ford се повиши с 7,05%, след като компанията разкри стратегията си за електрически автомобили. 
В четвъртъкчетвъртък републиканците в Сената представиха своята контра-оферта за инфраструктура от 928 млрд. долара 
в отговор на предложения от президента Джо Байдън план от 1,7 трлн. долара. Републиканците отново отхвърлиха призива 
на Байдън за повишаване на корпоративните данъци, като заявиха, че могат да покрият инфраструктурните разходи със 
средства, вече отпуснати от Конгреса, или с транспортни такси. 
Ръст в Азия 
Азиатските борсови индекси регистрираха предимно повишения в петък на фона на силния борсов дебют на JD Logistics в 
Хонконг, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с цели 600,4 пункта, или 2,1%, до 29 149,41 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 8,07 пункта, или 0,22%, до 3 600,78 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Compositе изтри 5,79 пункта от стойността си, или 0,24%, завършвайки сесията при ниво от 
2 393,49 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 11,21 пункта, или 0,04%, до 29 124,41 пункта. Търговията на 
акциите на JD Logistics започна при цена от 46,05 хонконгски долара, като в един момент книжата на компанията бяха 
поскъпнали с 18%. По-късно обаче тези печалби бяха ограничени, като акциите завършиха сесията с 3,32% на 
първоначалната цена. Същевременно с това книжата на китайския гигант в онлайн търговията JD.com поевтиняха с 0,70% 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 23,22 пункта, или 0,73%, до 3 188,73 пункта. . 
В Австралия индексът ASX200 записа ръст от 84,6 пункта, или 1,19%, до 7 179,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 2,15 пункта, или 0,40%, до 529,42 пункта. BGBX40 се понижи с 0,09 пункта, или 0,08%, до 119,71 пункта. 
BGTR30 остана почти без промяна, напредвайки с 0,04 пункта, или 0,01%, до 573,65 пункта. BGREIT се понижи с 0,62 пункта, 
или 0,41%, до 151,57 пункта. 
 
√ Eврото се задържа близо до прага от 1,22 долара  
Курсът на еврото се задържа близо до прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2199 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,2142 долара. 
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√ Ръст на резервациите от румънски туристи след отпадането на изискването за PCR тест  
Броени дни след отпадането на ограниченията у нас за влизане на румънски граждани, наплив от туристи по южното ни 
Черноморие. Летовници от северната ни съседка започнаха да пълнят хотелите в Слънчев бряг и бяха празнично 
посрещнати. 
Часове, след като станало ясно, че България премахва задължителните PCR тестове за румънските граждани, завалели 
резервациите в този хотел в Слънчев бряг. 
"От 92-ра година съм в този бранш. Такъв бум за няколко часа, за записвания на туристи аз не съм виждал. Преди това 
имахме записани 300 човека, които отказаха, казаха, че няма да дойдат щом ще плащат по 80 евро за PCR тест за два дни. 
И когато направиха това на 27-ми май, в рамките на четири часа всичките тези хора потвърдиха. Направихме и още около 
250-300 резервации, които станаха факт, точно от същия ден хората започнаха да пристигат", разкри Венелин Ташев, 
хотелиер. 
Въпреки отпадането на PCR теста, някои от румънците не били разбрали и се тествали за COVID, преди да дойдат на 
почивката си в България. 
"Ние трябваше да си направим задължителния лабораторен тест и едва след това хората на границата ни казаха, че от 
петък не е задължително. Това ми е първото посещение тук, но не се страхувам. Харесвам времето, харесвам хората, това 
беше важна промяна за мен и съм много доволен", споделя Калин Александро, туристи от Румъния. 
"Ще отида до плажа, харесвам партитата около басейна. Аз съм ваксинирана и не се притеснявам. Влязох в България само 
с личните си документи", каза Александра Мари, турист от Румъния. 
Междувременно продължава и ваксинацията на туристическия бранш в Слънчев бряг. 
А хотелиерите настояват да паднат COVID рестрикциите и за другите държави в Европа, на които бранша разчита за 
спасяване на летния сезон. 
 
√ Измами с тестове в Германия за десетки хиляди евро  
В Германия частни центрове за тестване никнат като гъби след дъжд през последните месеци. Критиците обаче от самото 
начало твърдят, че системата е уязвима към измами. Сега тези предвиждания се сбъднаха. 
Откакто германското правителство въведе възможността за безплатно тестване за всички граждани като една от мерките 
в началото на март, центрове за тестване започнаха да се появяват в цялата страна. Освен в аптеките и при лекарите, 
тестове могат да се извършват и в един от многото центрове, които се намират например в търговски центрове, на паркинги 
до тях, в нощни клубове или в обикновени контейнери в близост до гарите. Масовото тестване се превърна в един от 
приоритетите и основните механизми в борбата срещу пандемията. 
Направени 70 теста, платени 1000? 
За мнозина с нюх за добър бизнес създаването на тестова фирма скоро се оказа много доходоносен бизнес. Тези центрове 
взимат 18 евро на тест от държавата. Те струват на държавата над 660 милиона евро само през април и май. 
Но както изследователският екип на обществените служби WDR и GDR и "Зюдойче Цайтунг" вече разкриха, тази система 
без прекомерна възможност за контрол буквално живее от манипулации. 
Журналисти от вестника тайно извършиха проверка на броя на тестовете, направени в няколко произволно избрани 
тестови центъра. В център в Кьолн журналистите преброиха 70 теста, извършени за един ден. Компанията, която стои зад 
този тестов център, е отчела пред държавата 1000 теста за деня. Това означава, че тя е откраднала от държавата 16 740 
евро. Заключения за подобни фалшиви отчитания бяха направени чрез проследяване на подобни центрове в Есен и 
Мюнстер. 
Започна разследване 
След критиките, министърът на здравеопазването Йенс Шпан беше принуден да реагира. „Независимо дали става въпрос 
за маски или тестове - всеки, който използва пандемията, за да забогатее по престъпен начин, трябва да се срамува", 
обясни политикът от ХДС . Той добави, че "сега е на ход държавната прокуратура". 
Държавната прокуратура за икономическа престъпност започна разследване срещу две водещи лица на компания в Бохум, 
където бяха установени неверни изчисления. Шпан обяви "произволен контрол" и заяви, че компаниите, които провеждат 
тестовете, трябва да пазят документацията до 2024 г., докогато се планира извършването на тестовете. 
Грешна картина на епидемиологичната ситуация? 
От здравната служба в Кьолн се опасяват, че това е само „върхът на айсберга" и че скоро ще излязат на бял свят нови случаи 
на грешни изчисления. 
Здравните служби се страхуват от поредния негативен ефект. Три центъра, наблюдавани от изследователски екип, 
съобщават за 25 000 теста в рамките на една седмица, нито един от които не е положителен. 
След последните констатации относно реалния брой тествани хора, има опасения, че тези погрешни данни биха могли да 
създадат фалшива картина на действителната епидемиологична ситуация на място. 
Социалдемократическата партия на Германия (СДП), по-малък коалиционен партньор на съюза ХДС/ХСС, остро 
разкритикува министър Шпан за, както беше посочено, "катастрофалното управление" в борбата срещу пандемията. 
„След маските сега има скандал с бързи тестове. Министър Шпан пренебрегна предупрежденията на коалиционния 
партньор, че условията, при които се провежда тестването, са неприемливи", каза Карстен Шнайдер от СДП. 
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През последните месеци имаше обвинения срещу няколко членове на съюза ХДС/ХСС, че са забогатели по време на 
поръчката на защитни маски, след което няколко от тях подадоха оставки. Те са получили комисионни от няколко милиона 
евро при набавянето на маски. Тази афера нанесе значителни щети на съюза и изборната година. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кой кого подслушва. За скандалите в сектор „Сигурност" и темите преди изборите - разговор с лидера на 
„Движение 21" Татяна Дончева; 

- Какво се случва в българския политически живот? Погледът на журналистите Валерия Велева и Петьо Цеков; 
- След акцията в Белодробната болница в Благоевград: Какво откри прокуратурата - говори управителят д-р Петър 

Георгиев; 
- Как се доказва умисъл при катастрофи, предизвикани от дрогирани и пияни шофьори? Полемика с адвокатите 

Христо Ботев и Людмил Рангелов; 
- По зрителски сигнал: Защо не работят асансьорите, които водят към новата метростанция "Горна баня"?; 
- Кога да очакваме летни температури? Прогнозата на синоптика Анастасия Стойчева; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ученици и учители на море с пари от държавата. Какви ще са другите мерки за спасяване на туристическия 

сезон? Разговор със служебния министър Стела Балтова; 
- Съюзът на артистите с остра реакция срещу служебния министър на културата Велислав Минеков. Ще се стигне 

ли до закриване на театри заради натрупани загуби? Гост в студиото Христо Мутафчиев; 
- В „Пълен абсурд” с Румен Бахов. Как да спасите колата си от кражба на катализатор? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Как се арестува (бивш) премиер; 
в. Монитор - По закон: Шефът без право да глобява; 
в. Монитор - Машинното гласуване на село - двойно по-бавно от София; 
в. Монитор - Нелегално сметище тормози Кюстендил с миризми и крясъци; 
в. Труд - Ставаме нация от пенсионери; 
в. Труд - Борисов: Фабрикуват компромати срещу ГЕРБ; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Опашка за инжекции в парка, десетки търсят еднодозовата; 
в. 24 часа - Магистралите в България вече са над 800 километра; 
в. 24 часа - Малкият бизнес не бърза да излиза на свободния пазар на ток; 
в. 24 часа - След решението на КС за КТБ юристи очакват стотици дела за милиони, плащани от данъкоплатците; 
в. 24 часа - Как 6 PR агенции станаха най-добрите у нас в пандемията; 
в. Монитор - Всеки пети заем у нас става лош; 
в. Монитор - Бум на продажбите на луксозни имоти; 
в. Телеграф - Сваляме с ЕГН сертификата след ваксина; 
в. Труд - Масови отводи отложиха пленума на "Позитано" 20; 
в. Труд - Повече пари напуснали страната от влезлите в нея; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Емил Хърсев, финансист: Леката инфлация показва, че икономиката излиза от изкуствената кома; 
В. Монитор - Калин Каменов, кмет на Враца: Най-важният житейски урок е този по родолюбие; 
в. Телеграф - Петър Статев, председател на надзора на "София Тех Парк": Суперкомпютърът с първи задачи от октомври; 
в. Труд - Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, пред "Труд": Събрахме 164 хил. 
лв. от санкции на търговци на кредити; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ако държавата раздаде по 1400 лв. на калпак в кризата, как ще ги похарчим; 
в. 24 часа - Виденов по-близо до Орбан и "Атака", а Дърева до Станишев; 
в. Монитор - Идва ли началото на новото женско царство?; 
в. Телеграф - Контролът над децата в нета - важен, но с мярка; 
в. Труд - За мутациите на тоталитарния вирус. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 31 май 
София 

- От 11.00 ч. онлайн ще бъдат представени резултатите от изследванията за въздействието на 5G мрежите върху 
човешкото здраве и околната среда. 

- От 11.00 ч. в пресцентъра на БТА ще бъдат представени промените в нагласите за организиране на лятото 
вследствие на дистанционното обучение в навечерието на последния учебен звънец. 

- От 13.00 ч. Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе среща с 
представители на медии по проект: „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен 
център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021". 
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- От 17.00 ч. в галерия „Контраст" ще бъде открита изложбата „Да овладееш пространството". 
- От 18.00 ч. в големия салон на БАН ще бъде представена книгата на акад. Пламен Карталов „Моят Вагнер". 
- От 20.00 ч. в зала 1 на НДК ще се състои концерт на Ричард Клайдерман. 

*** 
Благоевград 

- От 11.30 ч. в Летния театър ще се играе представлението ,,Златка, Златното момиче". 
- От 17.30 ч. в ЦЛТРДБ ще бъде представена обща изложба на школите по изобразително изкуство, керамика, 

декоративно-приложно изкуство, мода и дизайн и школа. 
- От 18.00 ч. в ЦЛТРДБ ще се състои концерт на ДЮФА "Пиринска китка". 
- От 18.00 ч. в Драматичен театър „Н. Вапцаров" ще се играе постановката „Красавицата и звярът". 
- От 18.00 ч. в Камерната опера ще се състои премиера на „Капелмайсторът". 
- От 19.00 ч. в Аудиториума на АУБ ще се състои концерт на Градския детски хор при НЧ „Н. Й.Вапцаров -1866". 

*** 
Бургас 

- От 6.00 до 10.00 часа в Централната градска част и ж.к. „Възраждане" ще се извършва профилактична 
дезакаризация на градини, детски площадки и междублокови пространства 

*** 
Видин 

- От 11.00 ч. на паркинга пред магазин „Лидл" представители на общината ще раздадат над 3 200 фиданки. 
- От 11.30 ч. в Драматичния театър кметът на общината д-р Цветан Ценков и директорът на видинския театър 

Дейвид Славчев ще дадат съвместна пресконференция във връзка със започващата процедура по връщане на 
старото име на културния институт и промяна на статута му от общински в държавен. 

*** 
Добрич 

- От 10.30 ч. в Художествената галерия ще се състои Лятна работилница за въображение. 
*** 
Перник 

- От 14.00 ч. в зала "Ерма" областният управител д-р Симеон Василев ще проведе среща с кметовете на общини в 
областта във връзка с организационния процес за провеждане на предсрочните парламентарни избори на 11 
юли. 

*** 
Пловдив 

- От 11.00 ч. в Регионалния природонаучен музей ще се състои официалното откриване на обновената зала 
„Тропик" с живи тропически пеперуди. 

*** 
Разград 

- От 09.00 ч. в местността „Пчелина" ще се проведе спортно-туристическото мероприятие под мотото „Децата и 
природата". 

- От 17.00 ч. на площад „Възраждане" пред мавзолея-костница ще бъдат поднесени венци и цветя и ще бъдат 
произнесени слова за подвига на Таньо войвода. 

- От 17.30 ч. в Дома на учителя ще се проведе среща на учители и общественици с проф. Христо Матанов от СУ 
„Климент Охридски" на тема: „Македонският въпрос - минало, настояще, бъдеще". 

- От 17.30 ч. в Общинския културен център ще се проведе Празничен детски фестивал. 
*** 
Русе 

- От 11.00 ч. в зала „Свети Георги" на Областната администрация ще се състои тържествена церемония по 
връчване на почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски". 

*** 
Стара Загора 

- От 11.00 ч. пред общината в близост до Парк „Пети октомври", ще бъде разположен Изнесен консултативен 
кабинет за отказ от тютюнопушене. 

- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе постановката „Уважаема госпожице Марта". 
*** 
Търговище 

- От 17.00 ч. в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще се състои клавирен концерт на Музикална школа 
„Доминанта" с ръководител Ваня Иванова. 

*** 
Хасково 

- От 17.30 ч. в галерия „Форум" ще бъде открита изложбата „Преминаване". 
*** 
Шумен 
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- От 12.00 ч. до 14.00 в централното фоайе на ДКТ "Васил Друмев" - Шумен ще се състои поклонение пред паметта 
на актьора, драматург и постановчик Кольо Михайлов. От 15:00 ч. ще се извърши полагане на урната в Гробищен 
парк - Шумен. 

- От 16.00 ч. в зала "Сава Доброплодни" на НЧ "Добри Войников - 1856" ще се състои официална церемония по 
награждаване на победителите от Националния конкурс "Пролетта събужда отново за живот света". 

- От 18.30 ч. в концертната зала на Общински младежки дом ще се проведе Конкурс за красота и таланти „Мини 
Мис и Мистър Шумен и Кралица на красотата 2020/21". 

 

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. 


