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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
24 часа 
 
√ В София търсят IT-та, журналисти и математици, в Русе и Търново – инженери 
В Пловдив работа си намират специалистите по преработка на храни 
3/4 от филолозите и 2/3 от психолозите работят в районите около двата най-големи града 
В Югозападния район на България, в който е София, живее 30% от населението, но в него работят 49,4% от висшистите, 
завършили в периода 2015-2019 г. В същото време там работят над 70% от няколко професионални направления - 
журналисти, артисти, социолози, политолози; от завършилите философия, математика, науки за земята, металургия. Близо 
до 70-те процента са и архитектите - 67,5%. 
В националната карта на висшето образование, която Министерството на образованието и науката публикува за 30-дневно 
обществено обсъждане, има база данни за разпределение на завършилите през периода 2015-2019 висши училища в 
България социално осигурени български граждани според района за планиране на работното им място (Виж 
картата). Иначе казано - в кой район на България какви кадри наемат най-много. 
В Северозападния район, където работят 5,5% от завършилите висшисти, сравнително висок е процентът на наети 
медицински сестри (11,7% от завършилите здравни грижи) и енергетици (10,5% от всички) - вероятно заради АЕЦ 
“Козлодуй”. В Северозапада са наети и 9,9% от завършилите професионалното направление “Машинно инженерство”. 
В Югоизточния район, където са Бургас и Стара Загора, работят 9,3% от висшистите. Тук висок е делът на наетите висшисти, 
завършили “Животновъдство” и “Ветеринарна медицина”, “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”, 
“Материали и материалознание” и “Химични технологии”. В този район са тецовете “Марица - изток” и “Лукойл 
Нефтохим”. 
Хранителните технологии са номер 1 в Южния централен район, където пък попада Пловдив. Завършилите 
растениевъдство (43,8%) и биологични науки (43,8%) също имат добра реализация тук. 
В Северния централен район с дял 11,1 % от общото население и 7,6% от висшистите, дипломирани за 5 г., сравнително 
високи са стойностите за наетите инженери. Логично, специалистите по “Транспорт, корабоплаване и авиация” са най-
много в Североизточния район с Варна - 38,8%. 
Данните показват драстични разлики между завършилите направление “Обществени комуникации и информационни 
науки”, работещи в Югозападния район (81,7%), и в Северозападна България (едва 2,3%). 
С не толкова голяма ножица, но въпреки това с голяма разлика са и работещите с диплома за “Администрация и 
управление”. Близо две трети работят в Югоизточния и Южния централен район, 
Най-масовото направление в българските университети е икономиката - към април 2020 г. в него се обучават 30 915 
студенти. Къде се реализират? Половината - в Югоизточния район. Общо още една четвърт работят, разпределени поравно 
в Североизточния район и в Южния централен. 
По-равномерно е разпределението във второто най-масово направление - педагогика. Югоизтокът тук не “изсмуква” 
толкова висок дял, като при икономистите, а 33,7%. 
Три четвърти от филолозите намират реализация в същите два района. 
Над 50% от завършилите направленията “Информатика и компютърни науки” и “Комуникационна и компютърна 
техника”, които свързваме с понятието IT специалисти, намират реализация в Югоизточния район. Следват с по-малки 
стойности още два района - Южният централен (съответно 16,7 и 8,8%) и Североизточният (9,1% и 14%). 
Почти поравно са разпределени наетите с “Педагогика на обучението по..”, или т.нар. учители предметници, в Югозападна 
България и в Южния централен район - съответно 32,8% и 30,5%. Едва 5,5% са в Северозапада. 
Интересно е, че психолозите се реализират най-вече в два района - Югозапада със София (всеки втори работи тук) и Южния 
централен с Пловдив - 20%. 
Интересно е също, че в Североизточния и Югоизточния район, където са морските общини, работещите, завършили 
туризъм, са по-малко, отколкото в Югозапада - съответно 22,8% и 18,3% срещу 37,3%. Според експерти обяснението е, че 
сравнително малък дял от завършилите туризъм работят това, за което са учили. 
Почти половината завършили Медицина са в Югозападния район - 43,4%, 
Обяснението, разбира се, е, че в София има най-много болници и медицински центрове. В Южния централен район, където 
попада Пловдив, медиците са 20,3%. Най-малко са в Северния централен район - 5,3%. 
Първенството във “Военно дело” държи Югозападът с цели 73,3%. 
Югозападът е лидер и в професионалното направление “Право” с 53,1%. Второто място е за Южния централен район с 
14,1%, а третото - за Североизточния район с 10,4%. 
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Спортът също е концентриран в Югозападния район. Работещите в това професионално направление са 74,6%. За 
сравнение - в Северозапада процентът е едва 3,8. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Вече има списък на предприятия, които 
сключват договори със студенти, а държавата поема разходи за обучение 
Във всички случаи такава карта би била много полезна, макар че повечето предприятия добре знаят кой къде и какви кадри 
подготвя. Най-голяма полза от такова начинание виждам в помощ на започващия, стартиращия бизнес. 
Ние не спираме да повтаряме, че продължават да са ни нужни позитивни, добре подготвени със знания и умения кадри. С 
подготовка, която да съответства на потребностите на икономиката. 
Това, което ние стартираме тази година и още е малко познато е, че има вече утвърден списък на предприятия, които имат 
право да сключват договори със студенти по утвърдени специалности, включително и за стажове и за реализация, и 
държавата поема разходите за обучението им, включително за горните курсове, а не само началните, включително и за 
частните училища. Това се прави с оглед насърчаване на реализацията в страната и за привеждане в съответствие на 
потребностите на трудовия пазар с предлаганите специалности. 
 
√ Малко по-скъп ток от предвиденото спасява ТЕЦ “Марица-изток 2”  
l Дават на централата да произведе 1 милион мегаватчаса 
за бита, но синдикатите искат да има по-голяма квота 
l Държавата я праща и на свободния пазар 
Токът за бита от 1 юли ще поскъпне с повече от средните 3%, които до момента е фиксирала Комисията за енергийно и 
водно регулиране. За Западна България предвиденото увеличение към днешна дата е 4,17 на сто, за Североизточна 2,13% 
и за Югоизточна – 2,32%. 
Причините за предстоящата промяна в поскъпването е увеличението на цените на природния газ, а оттам и на 
електроенергията на топлофикациите и готвената квота от 1 млн. мегаватчаса на ТЕЦ “Марица-изток 2” за регулирания 
пазар. 
С колко ще се вдигне токът до контакта, още не е ясно. Според експерти заради теца таксата “задължение към обществото” 
ще се увеличи от 4 на 11 лв., което ще се отрази с 0,5% на цената на тока за бита. 
Според други анализатори увеличението трябвало да е към 7%, от които 1-2% ще дойдат от топлофикациите и към 2% от 
квотата на държавната тец. Централата в момента работи с минимално натоварване в изпълнение на заповед на бившия 
министър на енергетиката Теменужка Петкова, която е до 30 юни. За да продължи работа, трябва нова заповед. 
Най-вероятно такава ще има, защото в петък премиерът Стефан Янев заяви, че централата ще работи с възможната 
минимална мощност, но няма да бъде спирана, тъй като е балансираща мощност. “Едновременно с това правителството 
окуражава ръководството на теца да търси и пазарни принципи, да гледат как се движи пазарът и централата да работи, 
когато е изгодно. Не само да чака държавата да помага. Тя помага, но с ограничен ресурс, защото този баланс е много 
сложен. Той не е само въпрос за хората, заети в централата, а е за всички потребители - битови и промишлени”, подчерта 
служебният премиер. 
Заради ситуацията около държавната тец, която засега от 1 юли не е допусната в микса на електроенергията за битовите 
потребители, през миналата седмица имаше срещи на Стефан Янев със синдикатите и с бизнеса, за да се търси баланс. 
Синдикатите обаче плашат с протести, ако тецът спре, и дори искат квота от 3 млн. мегаватчаса за регулирания пазар. 
Бизнесът пък е недоволен, че ще плаща, за да работи централата, защото поскъпването на таксата “задължение към 
обществото” се поема от всички потребители. 
Ротационният председател на Асоциацията на българските работодатели Васил Велев попита защо централата не продава 
на борсата, след като цените са високи. От бизнеса твърдят, че в такива моменти централата би трябвало да продава и да 
печели пари, а не да работи на минимум, служителите да вземат по 3000-4000 лв. заплати. 
Велев заяви, че централата има да получава едни 100 млн. лв. от фонд “Сигурност на електроенергийната система” и тези 
пари щели да стигнат за заплати, дори тецът да не работи. Ако пък се приемело предложението квота от 3 млн. 
мегаватчаса, токът за бита трябвало да поскъпне с 15%. 
Изчисления на база потреблението показват, че надали квотата от 3 млн. мегаватчаса ще бъде приета. Домакинствата 
ползват на година малко под 11 млн. мегаватчаса ток. Те идват от двете американски централи, малките възобновяеми 
източници, топлофикациите, от АЕЦ “Козлодуй” и вецовете на НЕК. Така се получава приемлива цена за битовите 
потребители. Защото КЕВР е определила прогнозна пазарна цена от 1 юли 2021 до 30 юни 2022 г. от 119 лв. за мвтч., а ТЕЦ 
“Марица-изток 2” има цена 210,33 лв., или със 76,75% над пазарната. Точно затова тя засега не е включена в микса за бита. 
И баланс най-вероятно ще се намери, като държавната централа бъде включена с квота от 1 млн. мегаватчаса. 
Допълнителна натовареност може да дойде при поддържане на работа на един блок, а токът от него да се продава, когато 
цената на борсата е висока и покрива разходите на ТЕЦ “Марица-изток 2”. А те включват основно купуването на емисии 
въглероден двуокис и въглища. Ще може да участва и на балансиращия пазар и да се ползват услугите ѝ от 
Електроенергийния системен оператор. Така ще се покрият или намалят загубите на дружеството от условно постоянните 
разходи – заплати, ремонти и т. н. 
Ситуацията с ТЕЦ “Марица-изток 2” илюстрира какво ще се случи и с другите две централи в Маришкия басейн, ако 
продължат да се бавят решенията за зелената трансформация в енергетиката. До 2024 и до 2026 г. двете американски 
централи имат с НЕК дългосрочни договори за изкупуване на електроенергията им по определени формули, а квотите 
въглероден двуокис, които представляват все по-голям разход, се плащат от фонд “Сигурност на електроенергийната 
система”. И все още няма категоричен отговор каква ще е съдбата на въглищните централи след изтичането на сроковете 
по договорите за изкупуване на ток. 
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√ Кабинетът пред тежка дилема за държавната ТЕЦ и цената на тока 
Служебното правителство е изправено пред тежко решение за цената на електроенергията за бита от 1 юли 2021 г., поради 
необходимостта на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" да бъде разрешена квота за производство за домакинствата. Според 
количеството, което бъде определено за въглищната централа, поскъпването на тока от следващия месец може да е между 
5 и 15 на сто при изчислено към момента от енергийния регулатор средно повишение с 3 процента. 
Разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), изготвени в края на май, режат ТЕЦ "Марица Изток 2" от 
достъп до пазара на бита, тъй като нейните цени идват над 210 лв./МВтч при положение, че прогнозната пазарна цена е 
определена на около 120 лв. 
Държавната централа има натрупани колосални загуби и евентуалното ѝ излизане на свободния пазар я обрича на фалит. 
Затова правителството е решило да ѝ отпусне все пак квота, каза миналата седмица служебният енергиен министър 
Андрей Живков. 
Той не се ангажира с размер на квотата за бита, но увери, че това няма да повиши цената над планираните вече 3 процента, 
тъй като централата щяла да работи по-ефективно. Миналата година обаче КЕВР отново не смяташе да дава квота на 
държавната ТЕЦ и при това положение токът трябваше да поевтинее с половин процент, но след като ѝ бе наредено да 
стори това, електроенергията поскъпна с близо 3 на сто. 
Сега също е ясно, че няма как едновременно и централата да работи, и токът да не скочи с повече от вече обявените средно 
3 процента. Затова и спорът за разчетите на квотите и цените между синдикати и работодатели в сряда и в четвъртък е 
обект на разговорите на премиера Стефан Янев съответно с КТ "Подкрепа" и КНСБ, и с индустриалните потребители на ток 
и работодателските организации. 
От правителствената пресслужба дават информация само, че такива срещи се провеждат, но не и какво е съществото на 
дискусиите. 
Зад тях обаче се крие спор каква да е квотата на ТЕЦ "Марица Изток 2" за домакинствата, разказа пред Mediapool Васил 
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), който е участвал в разговора при 
премиера в четвъртък. 
По думите му синдикатите искат на централата да се дадат 3 тераватчаса квота за бита, което би означавало ръст от 15 на 
сто, какъвто правителството не може да си позволи точно преди предсрочните парламентарни избори на 11 юли. 
Министърът на енергетиката, който реално трябва да подпише заповедта за включването на "Марица Изток 2" в микса за 
бита, обаче бил склонен на квота от 1 тераватчас, което ще вдигне цената с 5 процента. 
Според анализите на ведомството потребителите по-лесно ще преглътнат това повишение. КЕВР в същото време отново 
започна да обяснява, че поскъпването на тока и парното ще е по-голямо от първоначално разчетените, но като основен 
виновник се сочи силно поскъпналият на европейските борси природен газ. 
Принципно цената на газа също се отразява върху тази на тока, тъй като топлофикациите продават произведената от тях 
електроенергия на свободния пазар и това на свой ред вдига цените. На сега към този фактор ще се прибави и ТЕЦ "Марица 
Изток 2" с по-скъпата си със 100 лв. електроенергия спрямо средните борсови цени. Причината въглищната централа да 
има толкова висока стойност на електроенергията си е в силно поскъпналите парникови квоти, които тя трябва да купува, 
за да оправдава замърсяването на въздуха. 
Велев коментира, че освен поскъпването на тока за бита, почти двойно ще се увеличи и таксата "задължение към 
обществото", която плащат и индустриалците за доставената им електроенергия. 
На срещата със Стефан Янев и министъра на енергетиката Андрей Живков в четвъртък работодателите са определили 
подписването на заповедта за включването на държавната ТЕЦ в микса за бита като неправомерна държавна помощ. Те 
са предложили на правителството вместо да пуска централата да работи, да замърсява въздуха и да трябва да купува още 
по-скъпи въглеродни емисии, просто да спре работа и да е само в режим на готовност при поискване от 
"Електроенергийния системен оператор". 
"В момента централата поддържа персонал за 12 блока, а има осем, от които днес например, при цена от 250 лв./МВтч на 
борсата, която е над тяхната себестойност, са работили само блок и половина", коментира Велев. 
Според него при отчетени за 2020 г. разходи за трудови заплати от 113 млн. лв., дружеството може да плаща 
възнаграждения на служителите си, дори и да не работят. Това е възможно с компенсациите от 100 млн. лв., които 
дружеството ще получи от Фонда за сигурност на електроенергийната система, който покрива парниковите квоти за 
работилите на регулирания пазар, стана ясно от думите на председателя на АИКБ. Доколкото в цената на ТЕЦ "Марица 
Изток 2" за бита през сега изтичащия ценови регулаторен период са признати емисии на цена от 26 евро за тон, а реалната 
е над 45 евро, централата ще получи тези съществени компенсации, обясни Велев. Той припомни, че част от приходите на 
този фонд са от продажбата на държавни парникови квоти и те също са нараснали заради повишението на европейския 
пазар. 
Според него не е справедливо всички битови и стопански потребители да плащат за продължаващата работа на 
нереформираната въглищна централа през цената на електроенергията. 
При това положение правителството е изправено пред тежко решение. Какво ще е то предстои да се види в решението на 
КЕВР за цените от 1 юли, което ще се вземе на същата дата, тъй като тогава "Булгаргаз" внася окончателното си заявление 
за тарифата си за месеца. 
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"Търсим баланс, търсим възможности, провеждайки серия от срещи, да намерим пресечната точка на интересите, така че 
едновременно потребителите да бъдат осигурени и задоволени от гледна точка на цена-качество, а също така и 
енергийната система да работи функционално, без напрежение и без проблеми", е заявил премиерът Стефан Янев на 
срещата с бизнеса в четвъртък, цитиран от пресслужбата на министерския съвет. 
 
Investor.bg 
 
√ Финансовото министерство очаква до 1 млрд. лв. допълнителни приходи в хазната 
Голяма част от постъпленията ще отидат за бюджетиране на следващата вълна на коронавирус 
Очаква се засилените мерки за събирате на данъци до края на годината да доведат до събирането на допълнително между 
0,5 и 1 млрд. лв. Това обяви финансовият министър Асен Василев по време на първия обществен дебат, посветен на 
управлението на държавните разходи. В дискусията участват институционални и неправителствени представители на 
секторите с най-висок дял от разходите в бюджета – администрация, образование, здравеопазване, опазване на 
обществения ред, пенсионно осигуряване. Също така участие в дебата взеха икономисти и представители на национално 
представените работодателските организации. 
Целта на срещата е да се дадат идеи за повишаване на ефективността и оптимизиране на държавните разходи при 
запознаване на бюджетната рамка. 
От информацията стана ясно, че около 50% от бюджетните приходи се реализират в София, а 32% от постъпленията са от 
големи данъкоплатци. 
 

 
Фокус в повишаване на постъпленията в бюджета ще има върху концесиите и продажбите на имотите с отпаднала 
функционалност. Според финансовия министър приходите от концесии са само 145 млн. лв., което според Василев е много 
малко. Тук се включват приходи от концесии, природни богатства, природни паркове, плажове, летища и т.н., уточни той. 
Вече се работи с Министерство на енергетиката да се увеличат концесионните плащания, стана ясно още от срещата. 
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“Опитваме да съберем информация за имотите които държавата е продала, част от информацията е доста притеснителна, 
има имоти във Варна, Балчик, Росенец, които са продадени на по-ниски от пазарните цени. Трябва по-голям контрол”, каза 
Василев. 
Относно разходите финансовият министър предупреди, че следваща вълна на коронавируса почти сигурно ще има, като 
се очаква тя да бъде по-силна от предишните, тъй като „Делта“ вариантът е с почти 60% по-заразен. „Ето защо е важно тази 
вълна да се бюджетира отсега. Работим по това на база допълнителни приходи да бъде преструктуриран бюджетът така, 
че да се изчистят натрупаните към момента разходи по Covid-мерките“, каза Асен Василев. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призоваха да бъде повишен делът на разходите като част 
БВП. Според Министерството на финансите страната ни има сравнително ниско ниво на бюджетните харчове спрямо 
произведените от икономиката стоки и услуги – 43%, при средно за ЕС 53%. Приходите вървят в порядъка около 40% от 
БВП при средно за ЕС 47%. 
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3,4 млрд. лв. е похарчила държавата за антикризисни мерки, свързани с икономическата криза, предизвикана от 
коронавируса. Най-голямо перо по тази линия е мярката 60/40, следват добавките от 50 лв. към пенсиите и 
допълнителните 1000 лева върху заплатите на медицинските служители, работещи на първа линия. 
От презентацията на Василев стана ясно, че България е с по-нисък дял разходи за пенсионери от БВП (8%) спрямо средното 
за ЕС (11%). През миналата година 59% от българските пенсионери (1,246 млн. души) са с пенсия под прага на бедността 
от 363 лв. 
За периода януари-април 2021 г. 43% от пенсионерите са под прага на бедността. Средната пенсия на пенсионер през  2020 
г. е 437 лв. на месец. 
От думите на Асен Василев стана ясно, че в периода 2016 г. до 2020 г. разходите за персонал в бюджета се увеличават общо 
с 59%. Всяка година разходите за персонал растат средно с по 12 на сто. Представителите на бизнес, които присъстваха на 
срещата, изразиха недоумението си от повишението, след като през последните години много от услугите на държавната 
администрация са дигитализирани. Финансовият министър обясни, че в сметките не влизат разходите за 2021 г., тъй като 
все още не са ясни те за всички пера. 
 

 
За 2020 г. от държавния бюджет са дадени 11,4 млрд. лв. за издръжка, като основното перо по тази линия са заплатите, 
като в тях се включват и допълнителни възнаграждения за 7,562 млрд. лв. На второ място са разходите за осигуровки на 
държавните служители - 2,524 млрд. лв. и другите им възнаграждения - 1,285 млрд. лв. 
 

 
 
Най-високи месечни заплати получават служителите на Конституционния съд - 6300 лв. на месец, следват служителите в 
ЦИК - с 4331 лева и тези на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства  - с 3933 лева. 
Министерството на отбраната не е включено в тези данни, защото щатните бройки там са класифицирана информация. 
Според презентацията на Василев общините, Министерството на вътрешните работи и Министерство на отбраната имат 
най-големи разходи за персонал (6,7 млрд. лв. или около 60% от общия разход). 
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След края на обществения дебат, на брифинг за медиите, Василев коментира, че служебното правителство планира да 
подготви актуализация на бюджета, която да бъде внесена в следващия парламент. 
„В момента това, което виждаме, е изпреварващо изпълнение на приходите, вследствие на по-добрата икономическа 
ситуация и на действията на НАП по събираемостта”, уточни министърът. 
Той обясни, че в разходната част на бюджета могат да бъдат заложени допълнителни разходи, без това да наруши 
дефицита и да се стигне до вземане на допълнителен дълг. 
„Трябва да се проследи ефективността на харча. Там, където се харчат пари неефективно - да започнат да се харчат 
ефективно. Също така трябва да се повиши събираемостта. Това са безспорни мерки”, каза още Василев. 
Той отново обяви, че има „проблемни разходи“ в бюджета и за пример даде похарчените пари за магистрала „Хемус”. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Фонд "Земеделие" открива "горещи" телефонни линии  
Държавен фонд „Земеделие“ ще открие четири горещи телефонни линии,  на които кандидатите за европейско 
финансиране по различните програми ще могат да получават разяснения и актуална информация за проектите си. 
Новото ръководство на фонда поема ангажимент, че от тази седмица всеки петък ще бъде Ден на отворените врати. 
Новото ръководство на фонд „Земеделие“ е изготвило план сметки за подобряване дейността на фонда, наваксване с 
обработката на забавени проекти и подобряване на прозрачността в работата. Той няма конкретни дейности и срокове и 
той вече може да бъде прочетен на сайта на институцията. 
Предстои и разработване на ръководството на бенефициента. То е предназначено за всички, които изпълняват договори 
за безвъзмездна финансова помощ по програмата за селските райони и има за цел да улесни земеделците чрез 
предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация за техните основни права и задължения. 
Същата цел имат и „горещите“ телефонни линии, които ще бъдат открити днес. Две от тях са за дирекция „Договориране“, 
другите две - за дирекция „Оторизация“ към селската програма. 
 
√ Лагард от ЕЦБ: Икономиката на еврозоната ще достигне нивата отпреди Covid кризата през 2022 г. 
Еврозоната се възстановява по-бързо от очакваното преди време, но все още се нуждае от постоянна фискална и парична 
подкрепа, така че коронавирусната пандемия да не оставя своите белези върху икономиката, заяви в петък управителят 
на ЕЦБ Кристин Лагард по време на втория ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел. 
"БВП на еврозоната се възстановява и ще се върне на нивата отпреди пандемията до първото тримесечие на 2022 г., което 
би било с три месеца по-рано от очакванията ни през пролетта", посочи Лагард пред европейските лидери, съобщава 
Ройтерс, цитирайки служител, запознат с водените разговори. 
"Фискалната и паричната политика продължават да играят своята роля в подкрепа на икономическата активност и 
укрепване на доверието. Необходима е непрекъсната подкрепа, за да се избегне Covid пандемията да остави големи 
трайни белези върху европейската икономиката", каза тя. 
Според Лагард инфлацията в еврозоната вероятно ще продължава да се повишава през есента, но отново се аргументира, 
че това ще бъде само временно нарастване. 

https://bnr.bg/post/101487773
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Investor.bg 
 
√ ЦИК: 7-8% от хората в малките секции ще могат да гласуват на хартия 
В гласуването с машина има много спорни елементи, твърди Димитър Димитров 
Едва около 7-8% от хората, които гласуват в секции с по-малко от 300 избиратели по списък, ще могат да упражнят вота си 
на хартия, което е много малък дял. Това коментира пред БНТ изборният експерт и член на ЦИК Димитър Димитров. Той 
посочи, че това, което се случва в ЦИК в момента, е пряк резултат от „истерична десетдневка в 45-тия парламент“. 
Според него, около 7-8% от тези, които гласуват в секции с по-малко от 300 избиратели по списък, ще могат да упражнят 
вота си на хартия, което е много малък дял.  
В гласуването с машина има много спорни елементи, смята Димитров. 
В Конституцията е записано, че трябва да имате равно избирателно право и според мен няма как да бъде равно, ако 
достъпът до него е различен, коментира експертът. 
Според него никой не може да изключи технически блокажи на устройствата и тогава ще се ползват хартиени бюлетини. 
Сагата между ЦИК и „Сиела Норма“ още не е приключила, тъй като ние още не сме заплатили стойността на услугата, която 
сме получили. Между другото, ние директно се опитахме да контактуваме със "Смартматик", обясни Димитров. 
Около 4200 лв. е цената на бройка от допълнителните 1637 машини, като е изкупено цялото налично количество. Тези 
пари ще се заплатят на фирмата авансово и 100% от държавата, допълни Димитров. 
Той изрази надежда, че Народното събрание, което ще бъде избрано в тези избори, ще има малко повече време и ще се 
заеме по-системно с решаването на въпросите за машинното гласуване. 
 
√ Една трета от хотелиерите у нас отчитат ръст на приходите през май 
Мениджърите на места за настаняване в страната продължават да са склонни към отстъпки в цените на услугите 
си 
Една трета от българските хотелиери отчитат увеличение на приходите от дейността си през май в сравнение с предходния 
месец. Това става ясно от анкетното проучване на Националния статистически институт (НСИ) сред управителите на местата 
за настаняване по време на епидемичната обстановка в страната. 
През май 50% от анкетираните управители на хотели в България посочват, че няма промяна в приходите от дейността им 
в сравнение с април, а 31% отчитат увеличение. 
Това са първи позитивни сигнали за започналия летен туристически сезон. Очевидно разхлабването на голяма част от 
ограничителните мерки, които блокираха пътуванията и почивките за цяла година, както и отключените възможности за 
посрещане на руски и румънски туристи у нас, вече дават резултат.  
 

Промяна в приходите от дейността по месеци, НСИ 

 
Националният статистически институт вече отчете завръщане на интереса към почивки и пътешествия въпреки 
пандемичната обстановка пез първия пролетен месец. 
Въпреки че извънредната епидемична обстановка в страната беше удължена до края на юли собствениците на места за 
настаняване се готвят за добър летен сезон, подсказват споделените в анкетата очаквания. Според анкетата по отношение 
на бъдещата си активност в краткосрочен план 62% от ръководителите смятат да продължат да работят, 27% - да продължат 
с настоящата си дейност, макар и с намален обем. Едва 5 на сто предвиждат временно да преустановят дейността си, а 3% 
прогнозират да я прекратят. 
В условията на продължаваща епидемичната обстановка хотелиерите продължават да прилагат и вече познатите 
механизми за привличане на посетители. През май близо 55% от анкетираните са предложили на своите клиенти 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vryshta-se-interesyt-kym-pochivki-i-pyteshestviia-u-nas-prez-mart-327556/


9 

 

алтернативен период за използване на направените резервации, 63% са имали намерение да намалят цената на пакет 
услуги, а 46% - на нощувката. 
По отношение на наетия персонал през май около 10 на сто от ръководителите са предприели като мярка „неплатен 
отпуск“ или „освобождаване/съкращаване“, следвани от „платен отпуск“ - 9%. От „преминаване на непълно работно 
време“ са се възползвали 6% от мениджърите, 4% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на 
персонала“, а 2% - „дистанционна форма на работа“. Същевременно 27% от местата за настаняване са се възползвали от 
правителствените мерки за подпомагане на работодателите. 
През следващия един месец 44% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за 
дейността със собствени средства, 35% - че ще успеят „До 100%“, а около 20% от анкетираните посочват, че няма да могат 
да се справят сами. 
 
√ Цената на петрола остава стабилна около най-високото си равнище от 2018 г. 
Страните от ОПЕК+, чиито представители ще се срещнат в четвъртък, се очаква да увеличат добива с 550 хил. 
барела на ден през август  
Цената на петрола успява да се задържи относително стабилна около най-високото си равнище от 2018 г. насам. Това става 
на фона на предстоящата среща на групата ОПЕК+, която се очаква да увеличи добива, но не достатъчно, за да е в темпа на 
възстановяването на търсенето, съобщава Bloomberg. 
Американският лек суров петрол се задържа без промяна в цената на 74,04 долара за барел. От своя страна фючърсите 
върху международния бенчмарк Брент поевтиняват с 0,2% до 75,26 долара за барел. 
ОПЕК+, които ще се срещнат в четвъртък, се очаква да увеличат добива с 550 хил. барела на ден през август, показва 
проучване на Bloomberg. Това обаче е едва четвърт от световния дефицит, който самият ОПЕК очаква през същия месец. 
Американските военни извършиха през уикенда атака срещу подкрепени от Иран военни групи, обвинявани за атаки с 
дронове срещу американски обекти в Ирак, съобщиха от държавния департамент на САЩ. Ударите може да усложнят 
преговорите за възстановяване на иранското ядрено споразумение и оттам да забавят връщането на Иран на 
международните петролни пазари. 
И макар все пак да е възможно ОПЕК+ да увеличи добива и с над 550 хил. барела, то едва ли ще е много с над това, посочва 
Вандана Хари, основателка на Vanda Insights. „ОПЕК+ няма да иска да застраши ралито и Саудитска Арабия все още 
изглежда се придържа към темата за предпазливост пред възстановяване на търсенето“, коментира тя. 
Преговорите обаче бяха в задънена улица още преди въздушните удари. Избирането на консервативния духовник Ебрахим 
Раиси за държавен глава се вижда от анализаторите като още един фактор за забавянето на диалога. В същото време 
атаката не се очаква да повлияе особено на петрола към поевтиняване, тъй като пазарът вече е отписал възможността от 
скорошна иранска сделка, посочва още Хари. 
Петролът поскъпва с над 50% тази година на фона на бързото възстановяване на някои икономики от коронавируса, като 
САЩ, Европа и Китай, което увеличи мобилността и оттам доведе до засилено търсене на горива. Съживяването също така 
пресуши натрупалите се покрай пандемията запаси, като от Международната агенция по енергетика призоваха ОПЕК да 
увеличи с повече добива, за да останат пазарите балансирани. 
 
В. Банкеръ 
 
√ МРРБ с нов опит за смяна на ръководство на "Автомагистрали"  
Министерството на регионалното развитие отново ще опита да смени ръководството на "Автомагистрали". За пореден път 
строителният министър Виолета Комитова ще внесе в Софийския градски съд искане за вписване на временно ръководство 
от трима души до провеждането на нов конкурс, който трябва да се състои в началото на юли. 
Съдът вече два пъти отказа да впише промените с мотив, че Управителният съвет на "Автомагистрали" трябва да бъде от 
петима членове, а не трима, както предлагат от МРРБ. 
Подобно на икономическия министър Кирил Петков и Комитова назова поименно съдийката Мария Вранеску, като 
магистратът, който е спрял рокадите в "Автомагистрали". Строителният министър поясни, че съдия Вранеску е спирала 
вписванията на новите ръководства на "Александровска" болница, Българската банка за развитие и два пъти на управата 
на "Автомагистрали". 
"Аз вече виждам четири намеси на Мария Вранеску", заяви министър Комитова и допълни, че бившият изпълнителен 
директор на "Автомагистрали" Стоян Беличев е по-влиятелен от министъра на регионалното развитие към днешна дата. 
По думите на министърката Беличев и съдия Мария Вранеску много се тревожат, че иска за 15 дена да сложи временно 
ръководство на държавната фирма.  
 
News.bg 
 
√ Атанас Пеканов: Служебният кабинет не ревизира Плана за възстановяване  
"Идвам от друга среда, не съм бил до момента въвлечен в политическите дискусии тук. Много полуистини и дори 
откровени лъжи се казват и тази атмосфера на постоянни манипулации не помага на обществото.". 
Това заяви пред БНР вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов в отговор на коментари от 
страна на предишните управляващи от ГЕРБ (думите на бившия премиер Бойко Борисов, че ако не била ревизията от 
служебния кабинет на Плана за възстановяване, сега парите са щели да пристигнат - б.р.). 

https://news.bg/politics/s-bibliya-v-raka-ot-iskarskoto-defile-borisov-plashi-s-bedstviya.html
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Той бе категоричен, че не изпитва злоба или инат към бившите управляващи, нито към нито един представител на 
политическата класа в България. 
Нито една страна не е получила парите си по нейния план за възстановяване. Няколко такива плана са одобрени, уточни 
Атанас Пеканов. 
Пеканов е категоричен, че бившите управляващи имаха възможност да подадат техния план, за който имаха 9 месеца да 
работят. Според него те са решили да не поемат тази отговорност. 
"Парите по никакъв начин не са застрашени. Абсолютно невярно е, че Гърция е получила техните пари, нито пък, че се къпе 
в пари", изтъкна вицепремиерът. По думите му тази година както Гърция, така и България ще получат 13% от полагащата 
се сума. 
В момента служебният кабинет се опитва да спаси Плана за възстановяване или поне да подобри частите, които са 
незадоволителни, според Пеканов. Той изтъкна, че около половината от проектите са подобрени. Тази седмица ще бъде 
готова цялостната визия, увери вицепремиерът. 
"В края на юли ние искаме да сме готови с нашите подобрения", заяви служебният вицепремиер. 
При подаване през юли, парите ще дойдат най-рано през септември, а при по-късно подаване - някъде през октомври, 
поясни Атанас Пеканов. 
Той увери, че служебният кабинет не прави абсолютна ревизия на Плана. Задържат някои от важните проекти и 
надграждат други, вкарват нови планове и махат неща, за които смятат, че не са били употребени или зададени по най-
добрия начин, коментира Атанас Пеканов. 
Съпоставяйки ресурса по Плана за възстановяване с ресурса на многогодишната финансова рамка на ЕС, вицепремиерът 
изтъкна, че важни приоритети винаги могат да бъдат вместени и в оперативните програми. По думите му са били получени 
много смислени проекти, но няма техническо време те да бъдат включени в Плана за възстановяване. Именно затова 
трябва да се мисли да се финансират по други пера и компоненти. 
Пеканов открои като важен дисциплиниращия ефект на Плана за възстановяване, заради изискването за определени 
реформи срещу получаването на средства. 
Като сериозен проблем той определи разпределението на евросредствата между столицата и отделните региони на 
страната. 
Пет региона на страната са сред най-бедните в Европа, въпреки това София, която не е сред тях, продължава да взема 
голям ресурс от общия ресурс на страната. Според Пеканов това не е устойчив модел. "София, която се развива относително 
добре, не би трябвало да взема несъразмерна част от тези средства", обясни той. 
Всички за момента предвидени средства по Плана са грантова част - ЕК ще изтегли заем, а на нас ще даде средства, които 
ние няма да връщаме, разясни той. 
"Ние получаваме средствата, след което решаваме по какъв начин те да стигнат до бизнеса, крайните бенефициенти и т.н. 
Голяма част от тях също ще стигнат като грантове, но някаква част ще стигнат като кредити.". 
13% е префинансирането, което страната ни ще получи тази година седмици след одобряването на националния ни 
план. Всичко друго ще идва, след като покажем, че нещата, които сме обещали, наистина са се случили, уточни Пеканов. 
"Всичко трябва да бъде доказано, че се е случило и едва тогава ще можем да получим парите. Това е правилен подход", 
заяви служебният вицепремиер. 
По мнението му някои институции и министерства не са достатъчно подготвени, защото с години не е граден капацитет те 
да могат да правят важни интервенции в икономиката. 
С пандемията България се справи по възможно най-лошия начин, имаме едни от най-лошите индикатори в целия свят, 
допълни Атанас Пеканов. 
 
√ Бордът по туризма иска 50 лв. ваучер за ваксинирани и безплатна ваксинация за чужденци  
След коронавируса процесът на възстановяване на туристическата индустрия ще бъде труден и проблеми с туроператори 
ще възникват. По данните на Световната организация по туризъм - секторът ще се възстанови напълно 2024-2025 г. Това 
заяви пред Нова телевизия Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. 
Тя призова хората да бъдат внимателни и да застраховат пътуванията си, превозвачи и тур са заплашени от форсмажорен 
модел на ситуация, в която всички се оказват несправедливо ощетени. 
В тези времена няма нищо сигурно - традиционният модел на пътуване с туроператор остава, но все повече пътуването се 
организира в смартфон, рискът ще е по-висок от обикновено следващите години, каза специалистът. 
Карастоянова съветва да се гледа репутацията на операторите и качеството на услугите. 
По думите й ваксинацията е ключът към възстановяване на туризма и апелира правителството да влезе в проактивна роля, 
защото от Националния борд по туризъм са предложили два аспекта за насърчаване на ваксинацията и в петък са ги 
защитили на среща в Министерския съвет пред министрите Гълъб Донев, Кирил Петков, Стела Балтова и представители на 
МФ. Тя съжалява, че все още няма разговор с министъра на здравеопазването и очакват от Борда разговор с него. 
Те предлагат 50 лв. ваучер за ваксинирани хора, но здравният министър смята, че това не бива да е мотивация, а животът 
на всеки един човек. В тази връзка Карастоянова коментира, че иска 1 млн. ваксинирани български граждани за 
предпазване от заразяване и за възстановяване на туризма. По думите й това е дълбоко обмислен подход, който ще струва 
50 млн.лв. 
От Борда имат предложение да се реализират ваучерите - Асоциацията за ваучери за храна вече имала готовност с 
логистиката, а безплатната ваксинация на туристи би била положителен знак към България от света и за целта може да се 
използват ваксини с изтичащ срок на годност от склада. 
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Manager.bg 
 
√ Средната доходност по банковите депозити е 0,09%  
Средните лихвени проценти по банковите депозити в лева и в евро са били 0,09% през месец май, показват последните 
данни на БНБ. 
Според статистиката тези лихви са се повишили съответно с 0,02 процентни пункта и 0,03 процентни пункта през последния 
един месец. 
Причина за повишението вероятно е отказът на някои от големите банки да отварят нови депозити за домакинства. Това 
са банките, които имат толкова много ликвидност, че обслужването на нови депозити вместо достъп до финанси им носи 
допълнителни разходи. Затова на пазара са останали предимно банките, които плащат относително повече за привличане 
на средства от депозанти. 
В рамките на месец май домакинствата в България са отворили банкови депозити на обща стойност 208 млн. лв. в 
българска валута и на стойност 145 млн. лв. в евро. Това е значително по-малко в сравнение с предходния месец – 
съответно с 13% и с 30% по-малко. 
Още по-голямо е понижението на новите депозити при фирмите. Бизнесът е разкрил депозити на обща стойност 166 млн. 
лв. в лева и 58 млн. лв. в евро, което е съответно с 47% и 36% по-малко в сравнение с април. 
 
√ Янаки Стоилов: Към момента няма да бъде закрит нито един районен съд  
Нито един районен съд към момента няма да бъде закрит, но трябва да се мисли за промяна на тези, които не отговарят 
на изискванията. Това заяви министърът на правосъдието Янаки Стоилов в Ловеч, след като присъства на дискусия по 
темата за нова съдебна карта с магистрати и представители на професионални организации от региона.  
По думите му трябва да има консултации с широк кръг организации и да не се пристъпва към реализация на един или друг 
вариант на съдебната карта, без се отчетат всички фактори, а не само тези, които пряко засягат дейността на съдилищата.   
"Препоръчах да се проведат такива срещи и по места, след като инициирах обсъждането преди няколко дни и в София на 
една представителна дискусия, която ясно показа отношението на различните юридически професии. Този диалог е 
трябвало да започне по-рано, тъй като това решение не е само в правомощията на Висшия съдебен съвет /ВСС/, прави се 
съгласувано с министъра на правосъдието и правителството. Не може да се осъществи и защото опира до съществени 
промени в законодателството", каза Стоилов.  
Според него засега целта е постигната - да не се отива към решения, които в редица случаи биха се отразили 
неблагоприятно върху достъпа и ефективността на правосъдието. Той добави, че ще бъде предоставен обобщен анализ на 
следващия парламент, който по-нататък трябва да продължи темата.   
По думите му, решенията не трябва да са еднозначни за всички общини, защото има районни съдилища, които трябва да 
се запазят, а при други, които не отговарят на всички изисквания, да се мисли за промяна. Правосъдният министър заяви 
още, че е добре какъвто и модел да се приеме, да бъде въведен пилотно в две-три области, съобразно със 
законодателството, след определен период от време да се оценят предимствата и недостатъците и да бъде окончателно 
завършен. 
Препоръчва да се проследи и какъв ще бъде резултатът от преструктурирането на прокуратурата. Янаки Стоилов посочи, 
че подобна дискусия като днешната в Ловеч предстои следващата седмица в Пловдив. Той каза още, че още не е получил 
анализа на дейността от специализираната прокуратура.  
Министърът на правосъдието тази сутрин е посетил и ловешкия затвор. "Опитваме се в краткото време, с което 
разполагаме, да реагираме на най-проблемните области. Една от тях е с местата за лишаване от свобода. Затворът в Ловеч 
е един от най-големите, но и от тези, които функционират добре. Няма тежки проблеми, извън тези, които са въпрос на 
централно вземане на решения, например скъпите продукти в лавката", добави министърът.   
 
√ ЕС се споразумя за земеделската реформа  
Представители на 27-те държави членки на ЕС и Европейският парламент сключиха политическа сделка по отношение на 
земеделската реформа на блока, по която се отпускат 270 млрд. евро – споразумение, което природозащитниците веднага 
обявиха като вредно. 
Парламентът и правителствата на страните от блока водят преговори от години, но едва сега постигнаха компромиси по 
важни точки от реформата, предаде ДПА. 
„Сделката проправя пътя за по-опростена, по-справедлива и по-екологична обща селскостопанска политика (ОСП), която 
ще осигури устойчиво бъдеще за европейските фермери“, казаха от Съвета на ЕС. 
След като намериха общ език по множество по-малки въпроси, двете страни стигнаха до споразумение. 
Новият бюджет по общата селскостопанска политика, който обхваща периода 2023-2027 година, както и договорения 
двугодишен преходен период през 2021 и 2022 г., достига обща стойност от 387 млрд. евро. 
Едно от основните разногласия беше за това колко от средствата трябва да бъдат заделени за т.нар. „еко-схеми“ – 
доброволни климатични практики, за които фермерите могат да получат допълнителна финансова подкрепа. Двете страни 
са се договорили минимум 25% от плащанията на фермери годишно да са за „еко-схеми“. 
Тази договорка обаче включва и фаза на обучение през 2023 и 2024 г., по време на която за „еко-схеми“ трябва да бъдат 
изразходвани минимум 20%. 
Докато преговарящите разгласяваха сделката, зелените парламентаристи и природозащитници я нарекоха вредна, тъй 
като твърдят, че новите планове оставят много вратички по отношение на опазването на околната среда и е необходимо 
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много по-строго регулиране. Според тях ЕС харчи повече за фермерите, отколкото за каквото и да било друго и „превръща 
земеделската политика в мощен инструмент за добро или за лошо“. 
Групата на Зелените в Европейския парламент вече обяви, че ще гласува против сделката. 
 
Cross.bg  
 
√ Предстоящи събития на 28 юни 
София. 

- От 10.00 ч. в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои с плакет „Св. св. Кирил и 
Методий" Детския радиохор на Българското национално радио. 

- От 09.00 ч. в зала „Европа", Конгресен център „Глобус", пл. „Македония" 1, ет. 2 ще се състои дискусионен форум 
„Промени в Кодекса на труда, произтичащи от Ковид-пандемията и режима на работа от разстояние в случай на 
извънредно положение, съгласно приетото Европейско рамково споразумение за работа от разстояние и по 
примера на немската система". 

- От 09.30 ч. в СУ „Св. Климент Охридски", Ректорат, Конферентна зала (Северна крило, етаж 2) ще бъде открита 
научна конференция, посветена на Международния ден за опазване на паметниците на културата. 

- От 11.00 ч. в зала „История на книгата" на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще бъде открит кът 
на Словения съвместно с Националната и университетска библиотека на Словения и Посолството на Република 
Словения в София. 

- От 18.00 ч. в храм "Св. апостоли Петър и Павел" Негово преосвещенство Белоградчишкият митрополит Поликарп 
ще оглави архиерейска вечерня. 

*** 
Белоградчик. 

- От 10.00 ч. в салона на НЧ „Развитие - 1893 г." ще се играе представлението за деца „Квартална сцена"-„Грозното 
патенце". 

- От 11.30 ч. във фоайето на НЧ „Развитие - 1893 г.." ще се проведе творческо ателие „Кукли от прежда". 
- От 20.00 ч. в местност „Панаирище" ще се проведе концерт на оркестър „Видин". 

*** 
Добрич. 

- От 09.00 ч. в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе Летен детски център за игри и забавления 
„Млад възрожденец". 

- От 09.00 ч. в Младежки център - Добрич, Градски парк „Св. Георги" ще се състои Еко Лято 2021. 
- От 10.00 ч. в Регионална библиотека „Дора Габе" ще се проведе Летен детски клуб „Играй и учи" за деца от 6 до 

14 години. 
- От 10.30 ч. в Художествената галерия ще се проведе Лятна работилница за въображение. 
- От 11.00 ч. на площад „Свобода" ще се състои концерт на Духов оркестър - Добрич от Програма „Летни концерти". 
- От 11.00 ч. в Държавен куклен театър „Дора Габе" ще се играе кукленият спектакъл „Вълкът и седемте козлета". 
- От 11.00 ч. в Центъра за защита на природата и животните ще се играе кукленият спектакъл „Глупавият вълк". 
- От 18.00 ч. в огледална зала „Нели Божкова" ще се състои годишен концерт на Музикална школа „Доминанта". 
- От 18.00 ч. пред музея в Градски парк „Св. Георги" ще се състои концерт на Духов оркестър - Добрич от Програма 

„Летни концерти". 
- От 18.30 ч. на скейт парка в Градски парк „Св. Георги" ще се състои метъл концерт „Юлска вечер". 
- От 19.00 ч. в голямата зала на Драматичен театър „Йордан Йовков" ще се състои предпремиерата на спектакъла 

„Големанов" от Ст. Л. Костов. 
- От 19.00 ч. в концертната зала на Младежкия център ще се състои танцов спектакъл „Да се влюбиш в корените си" 

на Балет АРНА - Варна. 
*** 
Монтана. 

- От 17.30 ч. в експозиционна зала „Кутловица" на бул. „Трети март" 64 ще бъде открита годишната изложба на 
студио по изобразително изкуство „Рениарт". 

*** 
Смолян. 

- От 09.30 ч. в Регионалната библиотека ще се проведе Ателие „Весели занимания - четем и творим". 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 ч. в детския отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, ще се състои Забавно лято в 
библиотеката с програма „България - позната и непозната": Български столици. Арт работилничка „Сръчковци". 

- От 10.30 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще се проведе Лятна програма 2021 „Създай. Играй. 
Прочети. Научи". 

- От 19.30 ч. в Кукления театър ще се състои уъркшоп, организиран от Асоциацията на куклените театри АКТ - УНИМА 
- България: „Самотата в съвременния човек/ свят". 

*** 
Търговище. 
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- От 18.00 ч. в концертната зала на Центъра за младежки дейности и инициативи ще се проведе Годишна продукция 
на Балетна формация „Търговище". 

- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе спектакълът „Любовникът от Занзибар". 
 
√ Преглед на вестниците 
 Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1, 2, 3 - Поне 10% по-високи пенсии, за да останат завинаги и 50-те лева от CОVID 
в. Труд - стр. 1, 3 - Пенсиите двойни за девет години 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Депутатска заплата стига за 10 дни на Малдивите 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Ченгета разтървават по два боя вкъщи дневно 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 4 - Изненада! Машина за гласуване спря в жегата, спешно търсиха вентилатори да я охлажда 
в. 24 часа - стр. 5 - Жената на загиналия пилот с ултиматум за отстраняване на генерали от ВВС и истината 
в. Труд - стр. 2 - КАТ прибира по 2 пъти пари за една глоба 
в. Труд - стр. 5 - Ваучери за забавачка за 12% от децата 
в. Телеграф - стр. 2 - Благоевград избра почивката пред вота 
в. Телеграф - стр. 6, 7 - За 12 часа: Торнадото ни удари два пъти 
в. Монитор - стр. 4 - Рекордно ниска активност на изборите в Благоевград 
в. Монитор - стр. 5 - По данни на БНБ: Депозитите в евро паднаха с една трета за година 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 18, 19 - Кирил Петков, министър на икономиката: Премахваме риска от корупция при парите за 
възстановяване, независимо кой е следващият министър 
в. Труд - стр. 16, 17 - Проф. д. ист. н. Трендафил Митев пред "Труд": Националните каузи за Македония трябва да се 
защитават докрай 
в. Телеграф - стр. 13 - Адвокат Марин Марковски: Снимайте крадеца, не го задържайте 
в. Монитор - стр. 11 - Зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева: Трябва да има втори шанс за гласуване и при 
машинния вот 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 17 - Ентусиазъм за граждански арести 
в. Труд - стр. 15 - Джендър-екстремизмът на "Cтapa" Европа 
в. Телеграф - стр. 12 - Стадна безотговорност 
в. Монитор - стр. 10 - Жертвата, която се завръща на местопрестъплението 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва 

- Частично бедствено положение в Горна и Долна Оряховица. Какви са щетите? 
- Каква е обстановката в Котел? 
- 21 бебета се родиха за 24 часа в София 
- Частични избори за кмет в Благоевград 
- За цената на тока и парното - дискусия по темата 
- Лято с БНТ 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- България избира новите депутати. Предизборните дебати в ефира на NOVA - „Демократична България" и „Изправи 

се! Мутри вън!". 
- Ще обърне ли „Делта" вариантът на коронавируса хода на пандемията у нас - разговор с проф. д-р Тодор 

Кантарджиев. 
- В „Пълен абсурд" с Румен Бахов: Как шофьор се оказа заложник на фалшиво положителен резултат от тест за 

наркотици? 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966. В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

