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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Икономиката се възстановява, но неравномерно, мерките за бизнеса да продължат 
Ще имаме доста туристи, когато се отворят "зелените коридори", каза Румен Драганов 
Икономиката се възстановява, дори по-бързо от очакваното, индустрията вече излиза от кризата, но възстановяването е 
много неравномерно. Ето защо мерките в подкрепа на бизнеса и заетостта трябва да продължат. Иначе можем да се 
превърнем в първата държава с прекратени антикризисни мерки. Голяма част от финансовите мерки в помощ на бизнеса 
приключват днес, каза пред  Bulgaria ON AIR председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев. 
Той настоя за нов дизайн на мярката 60/40, като според него трябва да се намерят пари чрез преструктуриране на бюджета. 
По думите му за туризма също трябва да продължат мерките, защото секторът е в тежко състояние, а летният сезон е на 
прага. 
"Поискали сме свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и сме внесли текст за конкретни 
промени за удължаване на мярката за заетостта с още няколко месеца", заяви Велев. 
"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.  
Велев припомни, че ресторантьорският бизнес все още работи при ограничения и спадът в продажбите не е преодолян. 
"Повече от година мина от старта на тази мярка, а досега по нея парите бяха разхищавани. В мярката за фиксираните 
доходи за затворените бизнеси също има забавяне, трябва да се ускорят заплащанията", подчерта председателят на АИКБ. 
"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 Румен Драганов.  
По думите му е положително е 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 хил. общо, така че 30 хил. не е малко. 15 млн. лв. ще влязат в туристическите 
предприятия, всяко нещо е плюс", посочи 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 
Драганов. 
По думите му решенията трябва да се ускорят, защото 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 Драганов. 
 
Dnes.bg 
 
√ Да спасим бизнеса: АИКБ иска удължаване на финансовите мерки 
Възстановяването у нас протича много неравномерно, смята Васил Велев 
Голяма част от финансовите мерки 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 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/228189-da-spasim-biznesa-i-letniya-sezon-aikb-poiska-udalzhavane-na-finansovite-merki
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-i-sindikatite-iskat-promiana-na-miarkata-6040-328696/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/razrabotva-se-nov-paket-ot-merki-za-vyzstanoviavane-na-biznesa-328690/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/razrabotva-se-nov-paket-ot-merki-za-vyzstanoviavane-na-biznesa-328690/
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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. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Икономиката у нас се възстановява неравномерно 
Внесли сме текст за конкретни промени за удължаване на мярката за заетостта с още няколко месеца, изтъква 
той 
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 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. 
По думите му е положително и много добро предложението на служебното правителство за ученическия туризъм. 
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. 
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В. Труд 
 
√ Настояват схемата 60/40 да е с нов дизайн 
Свикват тристранка 
“Икономиката се възстановява, дори по-бързо от очакваното, индустрията вече излиза от кризата, но възстановяването е 
много неравномерно. Ето защо мерките в подкрепа на бизнеса и заетостта трябва да продължат. Иначе можем да се 
превърнем в първата държава с прекратени антикризисни мерки. Голяма част от финансовите мерки в помощ на бизнеса 
приключиха вчера”, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Той настоя за нов дизайн на мярката 60/40, като според него трябва да се намерят пари чрез преструктуриране на бюджета. 
По думите му за туризма също трябва да продължат мерките, защото секторът е в тежко състояние, а летният сезон е на 
прага. 
“Поискали сме свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и сме внесли текст за конкретни 
промени за удължаване на мярката за заетостта с още няколко месеца”, заяви Велев. “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”, допълни той. 
Велев припомни, че ресторантьорският бизнес все още работи при ограничения и спадът в продажбите не е преодолян. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Добрин Иванов: Мярката 60/40 трябва да бъде преработена във вариант 75/100 
Добрин Иванов, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), "Бизнес старт", 31.05.2021 
Антикризисните мерки в България не бяха добре планирани. Единствената мярка, която работи по-продължително време, 
е тази за заетостта 60/40. Ние сме на мнение, че тя трябва да бъде преработена във вариант 75/100, тоест мярката да 
компенсира само неотработеното време за предприятия с намалени приходи от продажби. Тя не трябва да изплаща 60% 
от разходите за труд, а да се плаща 75% от неотработено време. За отработено време работодателят плаща пълно 
възнаграждение, докато получава компенсация само за неотработеното. Това заяви Добрин Иванов, Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова. 
"По мярката 60/40 бяха подпомогнати около 12 500 предприятия, като 300 000 работни места бяха запазени. Това е 
два пъти по-малко от обхвата на подобни мерки в останалите европейски страни. Там обхватът на заетите лица е 
бил около 30%, докато тук е около 15%. Мярката възстановява 60% от разходите за труд. Така се получи парадоксът, 
че някои предприятия с намалени приходи от продажби реализираха по-големи печалби заради икономиите в 
разходите за труд". 
Гостът е на мнение, че ако мярката 60/40 бъде преработена във вариант 75/100, то това би намалило разходите 6 пъти. 
Идеята вече е предложена на икономическия екип на служебното правителство. 
Друга тема от разговора бе свързана с икономическото възстановяване на страната ни. 
"Последните данни от края на март показват, че българската икономика се възстановява с добри темпове. 
Бюджетът от приходната част се справя добре. Надяваме се здравната криза да отслабне и през лятото да се ускори 
икономическият растеж. Туризмът и транспортът са едни от най-пострадалите сектори. Все още не е ясно какво 
ще бъде туристическото лято в България. Там възстановяването ще бъде най-трудно. Очакванията са 
туристическият сезон през 2022 г. да бъде първият успешен".  
От думите на госта стана ясно, че обединението на енергийните пазари на България и Гърция би повишило цените на 
електроенергията у нас, тъй като цените в южната ни съседка са по-високи. 
"Когато свържем гръцкия с българския пазар ще се получи едно изравняване на цените в посока нагоре в България, надолу 
в Гърция“, допълни още гостът. 
Целия разговор може да видите във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът: Антикризисните мерки в България не бяха добре планирани 
Мярката 60/40 да бъде преработена във вариант 75/100, настояват от АИКБ 
Антикризисните мерки в България не бяха добре планирани. Единствената мярка, която работи по-продължително време, 
е тази за заетостта 60/40, която обаче трябва да бъде преработена във вариант 75/100, тоест мярката да компенсира само 
неотработеното време за предприятия с намалени приходи от продажби. Тя не трябва да изплаща 60% от разходите за 
труд, а да се плаща 75% от неотработено време. За отработено време работодателят плаща пълно възнаграждение, докато 
получава компенсация само за неотработеното. Това заяви Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 
Гостът обясни, че ефектът от мярката е незадоволителен в досегашния вариант. 
"По мярката 60/40 бяха подпомогнати около 12 500 предприятия, като 300 000 работни места бяха запазени. Това е два 
пъти по-малко от обхвата на подобни мерки в останалите европейски страни. Там обхватът на заетите лица е бил около 
30%, докато тук е около 15%. Мярката възстановява 60% от разходите за труд. Така се получи парадоксът, че някои 
предприятия с намалени приходи от продажби реализираха по-големи печалби заради икономиите в разходите за труд", 
посочи Иванов.  

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/93900-dobrin-ivanov-myarkata-6040-tryabva-da-bade-prerabotena-vav-variant-75100
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Гостът е на мнение, че ако мярката 60/40 бъде преработена във вариант 75/100, то това би намалило разходите шест пъти. 
Идеята вече е предложена на икономическия екип на служебното правителство. 
Друга тема от разговора бе свързана с икономическото възстановяване на страната ни. 
"Последните данни от края на март показват, че българската икономика се възстановява с добри темпове. Бюджетът от 
приходната част се справя добре. Надяваме се здравната криза да отслабне и през лятото да се ускори икономическият 
растеж. Туризмът и транспортът са едни от най-пострадалите сектори. Все още не е ясно какво ще бъде туристическото 
лято в България. Там възстановяването ще бъде най-трудно. Очакванията са туристическият сезон през 2022 г. да бъде 
първият успешен", коментира той. 
Целия разговор може да видите във видеото на Bloomberg TV Bulgaria. 
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНТ 
 
√ Президентът определи като "недопустимо" нахлуването на американски военни в цех в Чешнегирово  
Абсолютно недопустимо е животът и спокойствието на българските граждани да бъдат излагани на риск от военни 
формирования, без значение дали са от Българската или от чужда армия. Това заяви президентът Румен Радев, който вчера 
проведе среща с министъра на отбраната Георги Панайотов и генерал-лейтенант Любчо Тодоров, командващ Съвместното 
командване на силите. Повод за срещата е нахлуването на американски военнослужещи по време на учение в 
производствен цех край село Чешнегирово. 
Държавният глава очаква щателна проверка за разкриване на отговорните длъжностни лица за този инцидент, както и 
преразглеждане на организацията и мерките за безопасност при провеждане на учения. 
„Ученията с нашите съюзници на територията на България трябва да допринасят за повече сигурност и доверие в 
колективната отбрана, а не да създават напрежение сред българските граждани“, подчерта още Радев. 
Министърът на отбраната Георги Панайотов информира държавния глава за случая и посочи, че вече е провел разговор 
със собственика на предприятието край Пловдив. Министърът на отбраната подчерта също така, че предстоят още 
разговори с американската страна за пълно изясняване на инцидента и недопускане на подобни „изключително неприятни 
и смущаващи недоразумения“. 
 
√ Министерство на отбраната се извини за нахлуването в цеха в Чешнегирово  
Министерството на отбраната започна проверка на случая с американски командоси, влезли в цех край пловдивското село 
Чешнегирово. Стана ясно, че тя ще приключи до дни. 
От ведомството се извиниха на работниците и поеха ангажимент да обезщетят собствениците, ако се докаже, че има 
нанесени материални щети. 
В момента по жалби за инцидента се работи в Районната прокуратура в Пловдив и Военно-окръжната прокуратура. 
Цехът за производство на нестандартно оборудване за хранително-вкусовата промишленост се охранява от СОТ и 18 
камери. Точно те са записали как командосите влизат в цеха и с насочено оръжие, заповядват на работещите там хората 
да седнат и извършват тактическа военна операция в помещенията. 
По време на тази операция група военни е подсигурявала периметъра извън двора на фирмата. Военни е имало и пред 
портала на цеха. 
Официални извинения за случилото се на 11 май поднесоха и от Министерството на отбраната и от Сухопътните сили на 
САЩ. 
Собствениците на цеха искат обяснение за случилото се на 11 май на обяд. 
"Ние не знаем каква е била концепцията на това гости, или това нападение, не знаем какво са искали да правят в 
нашия цех", каза управителят на фирмата Карлос Делгадо. 
"Аз съм доволен от това, че моите работници не са предприели някаква мярка, ами ако бяха решили да се защитават и тия 
стрелят", каза собственикът Марин Димитров. 
Очевидно недоразумение и инцидент, който показва пропуски – така определиха от Министерството на отбраната случая 
с необичайната тренировъчна операция в цеха край Чешнегирово. 
По време на учението "Суифт респонс", в което участваха над 100 самолета с парашутисти, наземна група е имала задача 
да прочисти района на десанта. 
Командосите обаче излезли извън периметъра за търсене на противникови сили и по грешка се озовали в граждански 
обект. 
"Не е упражнено никакво насилие от страна на съюзническите военнослужещи. Нещо повече - не са използвани груби 
методи и мерки. Те са наредили на българските граждани да седнат", каза служебният министър на отбраната 
Георги Панайотов. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/93900-dobrin-ivanov-myarkata-6040-tryabva-da-bade-prerabotena-vav-variant-75100
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Няма прикриване на информация, но има лица, които трябва да понесат отговорност за забавянето на сигнала, заяви 
министър Панайотов. 
"Не е докладвано на ръководството на военна полиция, съответно и на ръководството на Министерството на 
отбраната", заяви служебният министър на отбраната. 
Случаят предизвика и политически реакции. Волен Сидеров заедно с активисти от партия "Атака" се срещнаха със 
собствениците на цеха, за да предложат юридическа помощ. По-късно поискаха и оставката на служебния министър на 
отбраната. 
Председателят на политическа партия АБВ Румен Петков призова за отстраняване на отговорни длъжностни лица и 
независимо разследване. А от Министерството на отбраната поднесоха официално извинение. 
Сухопътните сили на САЩ също се извиниха на частното предприятие и служителите в сградата. И заявиха, че ще въведат 
строги процедури, за да очертаят ясно зоните за подготовка и да предотвратят подобни инциденти в бъдеще. 
От посолството на Съединените щати у нас вече изразиха готовност за сътрудничество във всяко разследване. Жалби на 
собствениците на цеха са подадени в районна прокуратура в Пловдив и Военно-окръжна прокуратура. 
"По-скоро целта ни е морална, да има някакъв обществен отзвук, а в последствие след проверката на прокуратурата 
моят доверител ще прецени дали някакви обезщетения да бъдат търсени", каза адвокатът Борислав Мазнев.  
Очаква се резултатите от проверката на министерството да станат ясни още тази седмица. 
 
√ ББР отказала да предостави информация за кредитните досиета 
УС на ББР е отказала да предостави на Одитния комитет кредитните досиета, съобщи министър Петков. Ще сезира БНБ за 
отказа. Това обяви министърът на икономиката Кирил Петков на извънреден брифинг. 
"Информацията за кредитния одит е готова, но няма да ви я дадем", това беше точният цитат уточни още Петков. 
"За мен това е нарушение на Закона за независими одит. Тази сутрин ще сезирам Българската народна банка и се 
надявам Одитният комитет да има достъп до информацията за кредитните досиета, както законът го повелява", 
заяви още Петков. 
"Искам тази банка да заработи перфектно до края на този мандат. Това е задачаката на моя мандат. Ако Одитният комитет 
няма достъп до информацията тази стъпка не може да бъде направена", допълни Петков. 
Аз като орган в момента не мога да ги задължа да направят нищо, за това се надявам БНБ да ги задължат, уточни Петков. 
"Ние нямаме време да си играем на показал, не показал. Искаме веднага да вкараме цялата ликвидност в помощ на 
малкия и средния бизнес", каза още Петков. 
По думите му, ББР е много ликвидна в момента и изглежда напълно стабилна и в перфектно финансово състояние. 
"В този момент нашата задача, която ще чуете до края на седмицата, е да имаме една обща програма всичките 
институции, от които можем да финансираме малките и средни предприятия, да имат едни общи правила", каза 
Петков. 
 
√ Янаки Стоилов: 3 месеца за анализ на дейността на спецпрокуратурата и спецсъдилищата са прекалено дълго  
Аз се опитвам да се намери рационалното решение, затова беше и моето настойчиво предложение, което Висшият 
съдебен съвет одобри, да се направи анализ за дейността на специализираните институции от тяхното създаване 
до сега - това са приблизително десет години, достатъчно време, за да се подходи непредубедено и да се стъпи върху 
реалните факти. 
Това заяви в "Денят започва" служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов. 
"Мнозинството във Висшия съдебен съвет смятат, че тази дейност трябва да продължи поне 3 месеца, за да се 
стигне до необходимия резултат. За мен това време е прекалено дълго, защото фактите могат да бъдат събрани и 
след като критериите са установени от двете колегии, резултатите да бъдат дадени някъде към началото на 
август, когато би трябвало да заработи новият парламент, за да може той да разполага с необходимата 
информация", коментира той. 
Вчера е изпратил писма с молба към всички ръководители на такива специализирани структури до средата на месеца да 
предоставят само информация по определени показатели, така че да бъдат сравними всички тези дейности и да се получи 
една обективна картина. 
"Надявам се на конструктивен подход, аз съм готов също да предоставя като министър на правосъдието на всеки от 
тези органи информацията, която се съдържа при нас, за да могат те да подготвят своите доклади. Според мен с 
критериите няма голям проблем, разминаванията могат да са незначителни на фона на общата картина", каза още 
министърът. 
Според него в последните 6-7 години са осъществявани много проекти с европейско финансиране, които преминават през 
един съвет на ниво МС, с които се одобряват всякакви проекти, които трябва да предоставят някакви анализи, информация 
по някакви въпроси. Но Стоилов се пита преди да се класират проекти, някой правил ли е задание какво е необходимо, 
тъй като в тях могат да се включат подобни аналитични доклади и те да се правят на високо експертно ниво. 
"Тези проекти са финансирани между 80 и 100 000 лв. на обща стойност милиони съвкупно и най-накрая те постъпват, 
като аз не съм сигурен, че някой въобще анализира това, което е получено. Това е един от примерите в цялата 
държава как едва ли не най-рационално се ползват европейските средства и мисля, че това е един повод, който далеч 
надхвърля задачите на служебното правителство, ние наистина да поставяме задачи, да ангажираме сериозни хора 
и да получаваме резултат, който институциите могат да ползват. Такъв анализ през годините по линия на подобни 
проекти не виждам да е направен достатъчно сериозно и всеобхватно", смята Янакиев. 
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По думите му напоследък пак са се появили много автори на Конституцията, което говори добре, че има конкуренция, че 
се идентифицират много хора с този процес. 
"Конституционният съд отговори, че не трябва да се приравняват специализираните съдебни органи към 
извънредните. Това е нормативната среда, върху която работим. Не трябва да се фокусираме във формалната 
страна на проблема, а да видим какво е евентуално полезното, какво е вредното в този начин на организиране на 
правосъдието, дали не се злоупотребява с него. Какъв е видът на тези органи не е водещ в намирането на на крайното 
решение", категоричен беше министърът. 
Заради сигнала на бизнесмена Светослав Илчовски започна проверка в арестите и затворите в страната. Омбудсманът 
Диана Ковачева заяви в студиото на БНТ, че са имали затруднен достъп до проверка. Министър Стоилов отговори, че няма 
такава информация, но ще провери и ще бъде дадена възможност на всички органи, които имат отношение към 
тематиката, да вършат своята работа. 
"Проблемът е и да не се създаде прекалено напрежение с най-различни проверки, защото аз проверката щях да я 
назнача със или без този сигнал, още повече, че този сигнал не е достатъчно конкретен, за да ни улесни в работата, 
сега всъщност тази проверка обхваща 12 затвора. Ефективността е по-голяма, ако проверките са фокусирани върху 
конкретни твърдения и дават възможност да се стигне до резултати", обясни Стоилов. 
Проблемите в арестите и затворите според него са хронични от години. Не само с условията, но и с обществените поръчки. 
"Разчитаме вътрешните органи да ни дадат информация, но в някои случаи, ако се наложи, съм готов да предизвикам 
и външни проверки, да се направи независим одит, за да се види ефективността на вътрешната контролна система 
във ведомствата", каза още правосъдният министър. 
По думите му прокуратурата като че ли подклажда в редица случаи някакви свръхочаквания. Нейните задачи са да 
разкрива престъпления и да обвинява извършителите, а не просто да бъде втора инстанция на административния контрол, 
който трябва да се осъществява в отделни сектори. Нейната задача не е да бъде дублираща институция на контрола - 
категоричен беше Янаки Стоилов. 
Според него служебното правителство си поставя по-амбициозни задачи от гледна точка на натрупаните в държавата 
проблеми и от гледна точка на очакванията на българските граждани. 
"Това, което се надяваме, е служебното правителство да работи ефективно в интерес на гражданите, да работи 
открито, почтено. От там нататък работата на партиите, включително на БСП, е да се обърнат с такива 
ангажименти към българските граждани, така че да получат максимално високо доверие, а в случая с БСП е да подобри 
и своя резултат. Не просто да се повтори резултатът от предишните избори, а да се направи това, което липсва", 
коментира Стоилов. 
 
√ Янаки Стоилов се срещна с главния преговарящ за европейската интеграция на Албания 
Служебният министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов се срещна с главния преговарящ за европейската интеграция 
на Република Албания Зеф Мази. Срещата се състоя по инициатива на албанската страна. 
Зеф Мази информира министър Стоилов за напредъка на Тирана в правосъдната реформа. 
Двете страни обсъдиха добри практики, както в тази област, така и в сферата на европейската интеграция и изразиха 
желание за обмен на опит. 
Зеф Мази благодари за последователната подкрепа на България по пътя на Албания към европейската интеграция. 
 
√ От днес: Лекарствата по Здравна каса само с електронна рецепта 
Електронната рецепта сменя хартиената. Гратисният период, който дадоха управляващи, изтече вчера. Така от днес 
лекарите трябва да изписват, а аптеките да изпълняват само електрони рецепти. 
От здравното министерство обясняват, че електронната рецепта става задължителна за медикаменти, които се поемат от 
Здравната каса. 
Предстои да бъдат публикувани промени в Държавен вестник, които ще дадат възможност за паралелно изписване на 
хартиени и електронни рецепти за всички лекарства, които не се поемат от Здравната каса. 
Фармацевти коментираха, че докато промените не бъдат обнародвани, ще бъдат длъжни да изпълняват само електронни 
рецепти. 
 
√ Ще преиздаваме безплатно сертификатите за ваксинация в европейски формат  
Всички граждани, които вече са получили сертификат за успешно преминал ваксинационен цикъл срещу COVID-19, ще 
могат да преиздадат своя документ в европейския формат безплатно на сайта на Националната здравно-информационна 
система www.his.bg в секция „Аз и моето семейство“. 
За улеснение на гражданите „Информационно обслужване“ разработва функционалност, която ще позволи на 
притежателите на старата версия на сертификата да получат документ, отговарящ на регламента на Европейската комисия, 
без да е необходимо да притежават квалифициран електронен подпис. Очаква се ваксинираните да имат възможност да 
изтеглят новия формат след 4 юни 2021 г. 
„Преиздаването на старата версия на сертификата в новия формат през сайта на Националната здравно-информационна 
система е направено за удобство на гражданите, което ще им спести време за посещение при личните лекари или 
ваксинационни центрове и ще предотврати струпването на хора“, каза изпълнителният директор Ивайло Филипов. По 
думите му ще има възможност електронният документ да се запази директно на мобилно устройство или лаптоп, което 
ще улесни ваксинираните при евентуални проверки от оторизираните органи. 

http://www.his.bg/
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Всеки гражданин, който вече разполага със сертификат, ще има възможност да се сдобие с електронен вариант на новия 
европейски формат като въведе своя единен граждански номер, номера на личната си карта и националния референтен 
номер на една от двете ваксини, които са описани в стария документ. Референтният номер се намира в долния ляв ъгъл 
на стария сертификат. При чуждите граждани се попълва съответно личен номер на чужденеца и номера на документа за 
постоянно пребиваване в България. Системата ще позволи изтеглянето на документа единствено ако всички въведени 
данни са попълнени коректно. 
Гражданите, които са преминали пълния ваксинационен цикъл за имунизация срещу COVID-19, но все още не са получили 
сертификата си, могат да се сдобият с него през електронното медицинско досие на пациента, което се достъпва с 
електронен подпис през www.his.bg, от личния си общопрактикуващ лекар или от ваксинационния център, извършил 
ваксинацията. Сертификатът може да бъде разпечатан на хартия, както цветно, така и черно-бяло. Новият формат се 
прегъва на четири, така че основната част от личните данните да е във вътрешната част на хартията, за да се защитят 
личните данни на притежателя.  
Документът може също така да бъде съхранен като PDF файл, което позволява да бъде разпечатан по-късно или да се 
съхранява на мобилно устройство. 
 
√ Любомир Дацов: 50-те лв. за пенсионерите е популистка мярка  
"50-те лева на пенсионерите беше чисто популистка мярка на предишното правителство, която просто вдигна 
нивото на пенсията и аз не познавам политик в България, който ще отмени тази мярка, независимо, че е гласувана и 
са осигурени средства за първите 4 месеца", коментира в "Денят на живо" финансистът Любомир Дацов. 
По думите му и предишният, и сегашният финансов министър казват истината, само че единият казва 8 млрд., а сегашният 
казва, че реално разполага с 2 млрд. 
"Тези 2 млрд. или това, което се нарича фискален резерв, това е резултатът в бюджета, но той нищо не казва нито 
за отминалите дни, нито за следващите дни. Той е важен от гледна точка на това, че има някаква гъвкавост и когато 
си правиш разчетите напред, трябва да предвидиш определени разходи, защото те не са разпределени равномерно 
във времето", поясни Любомир Дацов. 
Той добави, че няма нищо лошо, ако дефицитът в бюджета стане прекалено голям, да се вземат заемни средства. 
"Всъщност самият бюджет е гласуван от Народното събрание със заеми, въпросът е да се мисли за утрешния ден и 
доколко трябва да се вземат такива заеми", заяви Любомир Дацов. 
Финансистът обясни, че са били направени едни разходи, които служебното правителство не може да отмени. 
"Бяха увеличени заплати, бяха дадени тези 50 лева, но всичко това не беше предвидено и не беше създаден буфер в 
самия бюджет", допълни Любомир Дацов. 
Той посочи, че бюджетът и наследството действат около две години, след като се прекрати един мандат и добрите, и 
лошите неща, които се случват една година след това са следствие от предишното управление. 
Според Любомир Дацов в случая старото правителство е направило много некоректен ход, правейки разходи, които е 
трудно да отмениш. По думите му никой не казва в момента, че тези мерки са вече остарели и е необходимо да бъдат 
преструктурирани или премахнати. 
Какво още каза Любомир Дацов вижте във видеото. 
 
√ Досега ББР е подкрепила 18 500 български компании за над 5,6 млрд. лева  
От 2009 г., когато се трансформира в банка за развитие, до днес, Групата на ББР е подкрепила 18 500 български 
компании, съобщиха от банката. 
От тях на 6 500 малки и средни фирми са отпуснати над 2.6 млрд. лв. кредитиране или друга форма на финансова подкрепа. 
Това означава, че средно на година около 590 компании са били подкрепени от държавната банка. Други над 12 000 
компании са получили гаранции по кредити на стойност над 3 млрд. лв. 
От ББР правят и следните разяснение: 
Печалба на търговското дружество 
ББР е търговско дружество, което се самоиздържа от дейността си, не работи със средства от държавния бюджет и не е 
бюджетно предприятие. За разлика от повечето национални банки за развитие, ББР не ползва пълна държавна гаранция 
(вкл. гаранция по пасива си). 
Банката извършва дейността си съгласно закона за ББР и ЗКИ. За периода от 2009 г. до началото на COVID-кризата през 
2020 г. тя е реализирала ежегодна печалба. Общата й сума е 229 млн. лв. след данъци, като около 30% банката е върнала 
обратно в бюджета под формата на дивидент. През периода 2009-2019 капиталът на ББР не е увеличаван, като банката 
изцяло е самофинансирала дейността си – от собствен капитал (752 млн. лева към 31.03.2020 г.) и от привлечените 
кредитни линии от чуждестранни финансови институции. 
Увеличение на капитала 
От периода на създаването й като Насърчителна банка през 1999 г. до днес, българската държава е повишавала капитала 
на банката три пъти с конкретна цел: през 2008 г. – с 500 млн. лева, като мярка на правителството на Сергей Станишев за 
справяне с последиците от световната икономическа криза; два пъти през 2020 г. – със 700 млн. лева, като мярка на 
правителството на Бойко Борисов за създаване на гаранционни програми за подкрепа на физически и юридически лица, 
пострадали от COVID-19, и със 140 млн. лв. за закупуване на емисия акции – необходимо условие пред България, за да се 
присъедини към валутния механизъм ERM2 и банковия съюз. 
Поет негативен ефект от кризата COVID-19 
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Към края на май т.г. одобрените кредити за физически лица, пострадали от COVID-19, са общо 48 865 на обща стойност 
230,18 млн. лв. По програмата за подпомагане на бизнеса ББР е потвърдила 1 729 кредита за над 254,5 млн. лв. Така общо 
по двете програми одобрените средства са 484 858 156 лв. или 69.27% от предоставения от държавата ресурс. Увеличеният 
от държавата капитал със 700 млн. лв. е с цел поемане на гаранции към търговските банки, които финансират пострадалите 
от COVID-кризата български лица и фирми. По тези гаранции ББР очаква загуби, считано от 2020 г., когато програмите 
стартират. Съгласно Международните стандарти за финансова отчетност първите загуби бяха отчетени през 2020 г., което 
е причина банката да излезе на загуба за пръв път от 12 години. Максималният размер на очакваните загуби е равен на 
внесения от държавата чрез увеличение капитал. Това е причината този капитал да не може да се използва за друг вид 
кредитна дейност извън гаранционните програми за подкрепа на пострадалите от пандемията. 
Одит и надзор 
ББР е системно значима банкова институция и е наблюдавана съгласно най-високите стандарти за одитиране от два 
независими одитора. До 2018 г. това бяха одиторските предприятия „Ърнст енд Янг“ и „Захаринова Нексия”, а от 2019 г. са 
„Делойт“ и „Грант Торнтън“. Докладите от проверките са част от ГФО, публични и се оповестяват на официалната интернет 
страница на банката. 
ББР е поднадзорно лице на Българската народна банка, която упражнява надзора си както чрез инспекции на място, така 
и дистанционно. Докладите от проверките не са публични. Международните кредитори на ББР също извършват свои 
редовни самостоятелни прегледи на състоянието на банката. 
Важната роля на банките за развитие 
В почти всички страни от ЕС съществуват национални финансови институции с ключова роля за реализирането на 
инициативи и програми, които не представляват интерес за частния сектор. Тенденцията е дори държави, които до 
момента не са имали национални банки за развитие, да създават такива институции. Ресурсът на Българската банка за 
развитие по закон и устав е полезен и нужен не само в сферата на подпомагане на малките и средните предприятия, но и 
в редица области, където липсва достатъчно пазарен интерес от частните финансови институции – енергийна ефективност, 
инфраструктура, регионално развитие, експорт и др. 
 
√ Студентите ще могат да се връщат в аудиториите от новата академична година  
Студентите в университетите могат да се връщат в аудиториите по преценка на ректорите. След една година дистанционно 
обучение по настояване на Съвета на ректорите здравният министър разреши присъственото обучение. Какви са обаче 
нагласите на студентите в Благоевград? 
90% от студентите в страната искат да завършат учебната година дистанционно, сочат данни на Националното студентско 
представителство. Голяма част от университети в страната няма да връщат всички студенти в аулите. Сред тези, които 
продължават с присъствени занятия, са специалности като медицина и химия, които са с голяма практическа насоченост. 
"Въпреки всичко предполагаме, че над 90% изпитите, които имат в сесията, ще бъде присъствено, което си е успех. И 
сме големи оптимисти, че в началото на септември, средата на септември, когато започне новата учебна година 
2021/2022 година, бих казал, че тогава всички ще бъдат в аудиториите", каза Даниел Парушев, председател на 
Националното представителство на студентите в България. 
В Югозападния университет в Благоевград също няма да се връщат всички студенти в аудиториите. Изпитната сесия 
започва в средата на юни, като всеки факултет ще решава индивидуално кои специалности да имат изпити присъствено и 
кои дистанционно. 
"Определено присъственото е по-добре, защото те дават от себе си много, пращат материали, имейли, телефони, 
дават всичко от себе си, но все пак си е друго в университета. Вярвам, че това е добра посока и вярвам, че винаги ще е 
само така занапред и повече няма да има пандемии, защото по този начин се ограничава науката", споделя 
студентът Спас Гегов. 
За разлика от университетите в България, които се готвят от септември да започнат присъствено новата академична година, 
повечето университети в чужбина ще предприемат тази стъпка чак през втората половина на 2022 година по информация 
на Европейския студентски съюз. Тогава се очаква по-голямата част от населението да бъде ваксинирано и забраните за 
свободно придвижване между държавите да останат в историята. 
 
√ Образование в минало време: Защо в университетите продължават да се учат архаизми? 
В рубриката "След новините" обръщаме внимание на остарелите учебни програми в някои дисциплини и за ученето на 
материал, който няма нищо общо с практиката. И още: за зубренето на остарели дефиниции, зубренето на термини, които 
нямат нищо общо с практиката. 
Разбира се, с този материал не казваме, че цялото висше образование и всички преподаватели в България карат студентите 
да зубрят безсмислици. Но това, което много отчетливо се забелязва е, че дори в най-престижните университети има цели 
дисциплини, пълни с такива понятия. Уж има контрол и вътрешен, и външен, но изглежда на места той си остава само на 
хартия. И това не са единствените абсурдни примери. 
Нищо чудно студентите, които мечтаят да бъдат учители, в момента да си повтарят точно това. То е част от изпита им в 
специалност Педагогика. И трябва да го назубрят заедно с дефинициите що е учене, мислене и образование. Докато те 
повтарят тези изречения, в съседната стая един бъдещ правист повтаря друго. 
"Дефиниция на потенциал – идеалната природа на виртуалната реалност, съчетана с качествата ѝ на моделиращо 
средство създава предпоставки за съществуване на идеални явления в нея. Подходящо използване на тези качества 
откриваме потенциал за качествена промяна в онтологията и гносеологията на идеалните явления. Този учебник съм 
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го минал, не си спомням почти нищо. Повтаряш го, научаваш го за няколко дена, когато е изпита и след това то ти 
се изтрива буквално от системата", споделя Яни Янков, юрист. 
Учил е 5 години и учебниците му, наредени до стената, са по-високи от средната височина на българина. Това е добре. Но 
има един основен проблем. 
"Ти просто зубриш материя. Най-смисленото, което беше, беше в последните години вече. Учим договори, учим 
различни класификации, какви са правата и задълженията на двете страни, а не сме виждали един договор как 
изглежда. Не сме виждали договор за покупко-продажба. Не сме виждали трудов договор. 
- БНТ: Не са ли ви карали да пишете, да се упражнявате?  
- Не. Трети-четвърти курс, питат ме приятели как да си регистрирам фирма, аз не мога да му кажа нищо. Като влезнем в 
Съдебна зала не знаем къде да застанем. Аз така се почувствах като отидох в Административен съд – София. Ние си мислим, 
че е като по филмите общо взето", споделя Яни Янков. 
И хората от практиката забелязват това. 
"В момента, учейки теории, които безспорно са полезни, много от студентите се губят в едно море от информация 
и докато се опитват да търсят иглата, не виждат цялата купа сено. Аз лично съм се сблъсквал много пъти, когато 
студентите, това, което те са възприели, е снощният сериал от "Костюмари" или от "Али Макбийл", или 
"Адвокатите от Бостън". Тук трябва да се направи сплав между университета и между съдебната система", смята 
адвокат Станислав Станев от Адвокатска колегия Пловдив и бивш преподавател. 
Университетите казват, че осигуряват такава сплав със задължителните стажове. 
"Уж задължителни, ама бяха просто проформа. Отиваш, подписва ти се книжката и това е", казва Яни Янков. 
Електронна поща – с нейна помощ потребителите могат да изпращат съобщения и документи от един 
потребителски компютър до компютрите на един или повече потребители. 
Предаването на глас и видео по Интернет в близкото бъдеще ще съдейства за значително намаляване на разходите по 
международните комуникации. 
Виртуалната реалност е изкуствено създадена действителност, която поставя потребителя в тримерно пространство, 
генерирано от компютър. 
Емотиконите са стилизирани изображения за изразяване на емоционални състояния и отношения. Емотиконите или 
смешните муцунки са набор от печатни символи (обикновено едноредови), изобразяващи образ или чувство. 
Студентите по журналистика през 2020 година учат и това. Учил го е Йоан, който вече е действащ журналист. 
"Някои неща, които се учат, са безсмислени, но други неща са вредни. Трябваше да измервам със сантиметър съвсем 
буквално статии от вестник. Това някога е било един вид медиен мониторинг. То е остаряло, без възможност някога 
да се върне. Но това е нещо, което ми отне три поправки, защото трябваше да го правя отново и отново", каза Йоан 
Запрянов, журналист. 
Практиката била оскъдна. 
"Всичко, което съм правил във факултета, е било есе или курсова работа. Дали ще вземеш нещо от по-висок курс, 
някой, който е направил тази курсова работа или ще ползваш една курсова работа за пет различни предмета – 
понеже няма контрол – всичко минава. Стажовете са напълно фиктивни и това е нещо, което в университета знаят", 
допълни Йоан Запрянов. 
Минаваме към друга специалност – архитектура. 
"При нас с години върви една програма и тя вече спъва", разкри архитект Анета Славова, преподавател. 
Казва го архитект – практик и преподавател. 
"Първото е – трябва да сверим тези програми с водещите университети. Да се създаде мотивация и интерес още в 
първи и втори курс", посочи архитект Славова. 
Поглеждаме програмата на един от водещите български университети в тази област. Там се вижда, че философията и 
спорта за един бъдещ строител или архитект са задължителни за разлика от градското движение и проектирането на улици 
или дълготрайността на строителните материали. 
"Не е добре от много неща по малко да даваме на студентите и някак да разпиляваме един такъв потенциал и 
мотивация", каза архитект Анета Славова. 
Не стига това, ами някои преподаватели задължават студентите си да зубрят формули, които от години се изчисляват само 
от компютър. 
"Кому служат? Защо трябва да се издевателства върху студентите. Тоест не се показва на студентите защо учим 
този материал и как да го приложим в проектите. Практически умения – там е разковничето", пита архитект 
Славова. 
Всеки университет отговаря сам за себе си. И всеки е задължен да разработи вътрешна система за контрол. Тя обаче не 
може да хване всичко. 
"Учебните програми се проверяват и контролират на всички нива. За съжаление има случаи, в които просто няма нов 
учебник, а има, разбира се, преподаватели и дисциплини, по които програмите не са обновени – нито във всички 
университети, нито в рамките на един конкретен университет всички преподаватели постъпват еднакво съвестно. 
Сигурен съм, че има случаи, в които това, което се преподава, са някакви по-остарели знания", заяви проф. Анастас 
Герджиков, председател на Съвета на Ректорите. 
- БНТ: Искате да кажете, все пак нещо остава на съвестта на някои преподаватели?  
- Всичко остава на съвестта на някои преподаватели. Както и да контролираме, разбира се, че учебните програми се готвят 
от хора, каза проф. Герджиков. 
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Конкуренцията между висшите училища обаче не е достатъчна, за да може системата да се самоочисти. Очевидно порокът 
се е скрил под друг камък, където подобни недоразумения остават с години незабелязани. 
"Колективните органи страдат от безотговорност на принципа "Аз на теб, ти на мен" – да не си правим лошо. 
Колективните органи трябва да изберат ректора или декана, той трябва да ги държи отговорни и много често 
устойчивият резултат е никой никого да не държи отговорен", каза Красимир Вълчев, бивш министър на 
образованието. 
И ако студентът страда от това, пред него има една възможност. 
"Ние няма как да разберем, че има проблем, докато някой не се оплаче. Както и да проверяваме, колкото и да 
контролираме някой дали е в залата, дали лекциите са актуални, дали учебникът, посочен в края на програмата, е 
нов – както и да го проверяваме, ако има проблем, той може да ни бъде съобщен само от студентите. И в много 
случаи студентите се притесняват да направят това. А няма никакво основание да се притесняват, защото всеки 
път, когато получим оплакване, предприемаме съответните мерки", обясни проф. Анастас Герджиков. 
Само че в случая на Яни оплакването не се е увенчало с желания резултат. 
"Тъй като много студенти са се оплаквали от тази дисциплина конкретно и са искали тя да стане избираема – 
нашият изпит не мина по особено приятния начин", разкри Яни Янков, юрист. 
Следващото ниво на контрол е от Националната агенция по оценяване и акредитация. Тя следи дали университетите 
осигуряват качествено образование, дали учебниците са стари, има ли практика. Ако отговорите не се харесат, агенцията 
пише оценка. 
"Пишем препоръка и намаляваме оценката. В повечето висши училища учебните планове и част от учебните 
дисциплини са доста остарели", уточни проф. Петя Кабакчиева от Национална агенция за оценяване и акредитация.  
Въпреки това оценките им са задоволителни. 
"Значи по-добре е, това е нашата амбиция, в някакъв смисъл да не сме чак толкова щедри в оценяването си", 
коментира проф. Петя Кабакчиева. 
- БНТ: - Ама вие май сте доста щедри.  
- Щедри сме. Това е проблем. Щедри сме. Така е. Признавам го. Оценките се пишат на всеки 4 години. И така промяната 
за университетите не е спешна. 
- БНТ: - Не е ли бавничко?  
- Така е, бавничко е, но това предполага ресурс. И сега имаме проблем с експертните групи, на които не им се плаща много, 
а това е сериозна и отговорна работа. Хората не се съгласяват да ходят да оценяват колегите си. 
А когато все пак го правят, се налага комисиите да проверяват килограми документация от съответния университет, за да 
се докаже, че заслужава добра оценка. Комисията гледа хартията и преценява колко строга да бъде. 
"Тук всички се познаваме в дадена област, в която работим и това ми се струва, че е една от причините за по-
високите оценки, защото на колегите сърце не им дава да орежат много други свои колеги", казва проф. Петя 
Кабакчиева. 
Предстои реформа в начина, по който агенцията ще оценява университетите. Засега обаче правилата и изпълнението им 
остават главно на хартия. 
"Имаше една много хубава фраза на Радой Ралин: Формално погледнато всичко е нормално, нормално погледнато 
всичко е формално", припомни Красимир Вълчев, бивш министър на образованието. 
Дефиниция Учене. Психичен процес, който води до съхраняване на думи, идеи, факти, умствени образи или някакъв друг 
вид информация в човешката памет 
Утре всички ще повтарят, че образованието е ценност. Формално погледнато. 
"През първите две години ти си казваш, че интересното предстои. През последните две години си казваш така или 
иначе съм вложил пари и време в това, по-добре да го изкарам", смята Йоан Запрянов, журналист. 
 
√ Издателите настояват: ДДС от 9% върху книгите  
Книги с отстъпки, срещи с писатели и богата културна програма очакват посетителите на Пролетния базар на книгата пред 
НДК, който беше открит вчера. Тази година участниците в изложението поставят акцент върху превръщането на ДДС от 9% 
върху книгите в постоянна мярка. 
Думите рисуват нови светове, а пътешествията към тях ни променят. Достатъчно е да отворим нова книга. Някои от 
посетителите на Пролетния базар отдавна са избрали заглавията и очакват днешния ден с отстъпки. 
С присъствието на едни от най-обичаните и четени български писатели е изпълнена културната програма. Автографи 
можем да получим от Георги Господинов, Здравка Евтимова, Калин Терзийски, Елена Алексиева. Но смисълът от тези 
срещи винаги е в радостта от общуването между четящите хора. 
Издателите използват Пролетния базар, за да настояват отново ДДС върху книгите да остане 9%. 
"Рядко един български бранш може да бъде обединен толкова единодушно около една идея. Аргументите са достатъчно 
дълбоки, достатъчно общественополезни", заяви Красимир Лозанов, маркетинг директор на издателство "Жанет 45". 
"Това като издатели ни дава възможност да издаваме по-качествени книги и да бъдем сигурни в инвестициите си. Само за 
една справка ще ви кажа, че процентът, който получава един автор от продажбата на книга, е между 12 и 15%. Затова е 
някак некоректно ДДС да е повече от това", допълни Кремена Димитрова, маркетинг директор на издателство "Колибри". 
По темата ще има дебат на 2 юни. Вече е публикувана и онлайн петиция, която всеки може да подкрепи. Изложението 
продължава до неделя, а програмата днес е посветена на детския празник. 
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√ EK предложи постепенно облекчаване на мерките за пътуване  
Епидемиологичната ситуация в ЕС се подобрява и кампаниите за ваксиниране във всички държави набират скорост. Затова 
Европейската комисия предложи вчера постепенно облекчаване мерките за пътуване, най-вече за притежателите на 
цифровия COVID сертификат. 
Напълно ваксинираните лица, притежаващи сертификати за ваксинация, следва да бъдат освободени от тестове, свързани 
с пътуване или карантина, 14 дни след получаване на последната доза. 
"За да направим пътуванията за семействата по-лесни предлагаме непълнолетните, които пътуват с родителите 
си, да не бъдат подлагани на карантина, ако и родителите им не трябва да бъдат подлагани, защото са ваксинирани 
например. Предлагаме също така държавите да се разберат помежду си и да изключат децата под 6 години от 
всякакви тестове при пътуване", каза Дидие Рейндърс , еврокомисар по правосъдието. 
Лицата, които са преболедували COVID и притежават сертификат, трябва да бъдат освободени от свързано с пътуването 
тестване или карантина през първите 180 дни след положителен PCR тест. Комисията предлага стандартният период на 
валидност за тестове да бъде 72 часа за PCR тестове 48 часа за бързи антигенни тестове. 
Държавите-членки ще могат да използват така наречените "аварийни спирачки" - т.е те ще могат да въвеждат отново 
ограничителни мерки за пътуване за ваксинирани и възстановени лица, ако епидемиологичната обстановка се влоши 
рязко или когато има опасност от разпространението на варианти на вируса. 
Еврокомисията препоръчва да няма ограничения за пътуващи от "зелени" зони. За идващи от "оранжеви" зони държавите 
членки може да изискат тест. За пътуващи от "червени" зони може да се изисква карантина и тестване, както и до сега. 
Непълнолетните, пътуващи с родители, трябва да бъдат освободени от карантина, когато родителите не се нуждаят от 
карантина, например след ваксинация. Децата под 6 години също трябва да бъдат освободени от тестове, свързани с 
пътуване. 
На 1 юни стартира централният портал на цифровия сертификат COVID на ЕС. Очаква се до края на месеца държавите 
членки също да развият националните си системи и да ги свържат с централния портал. 
 
БНР 
 
√ Ръст на производствените цени през април с близо 10% на годишна база  
През април 2021 година производствените цени в България се повишават слабо спрямо предишния месец, но отбелязват 
най-солиден ръст на годишна база от 2011 г. насам, бележейки скок с близо 10 на сто, показват данни на Националния 
статистически институт, които са предпоставка за повишаване на инфлация в близките месеци. 
Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се повишава през април с 0,3 спрямо предходния месец. 
Повишение на цените с 0,2% е регистрирано в преработващата промишленост, а с 0,6% при производството и 
разпределението на електрическа енергия, докато в добивната промишленост има понижение с 1,5 на сто. 
На годишна база общият индекс на производствените цени в страната бележи ръст с 9,8%, като това представлява четвърто 
нарастване от началото на годината и най-солидно повишение от 2011 г. насам. 
 

Промяна на производствените цени на годишна база 

 
 
По-значителен ръст с на цени с 20% е регистрирани в добивната промишленост, в преработващата промишленост - с 10,9%, 
а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия - с 5,5 на сто. 
Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България се увеличава през април с 0,9% на месечна база 
и с 6,8% спрямо година по-рано (спрямо април 2019-а година). 
Индексът на цените на производител на международния пазар пък намалява с 0,7% спрямо предходния месец, но нараства 
с 14,6% спрямо четвъртия месец на 2020-а година. 
По-рано този месец НСИ оповести доклад, отчитащ повишаване на априлската потребителска инфлация с 0,7% месечно и 
нарастване с 2% на годишна база. 
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√ ОИСР очаква БВП на България да нарасне с 3,8% тази и с 4,4% през следващата година 
Българската икономика ще се върне към предпандемичното си ниво в края на 2021 г.  
След свиване с 4,2% през 2020 г., БВП на България се очаква да се възстанови с 3,8% през 2021 г. и да нарасне с 4,4% през 
2022 г., посочва Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в своя последен световен доклад 
"Икономически перспективи“. 
ОИСР добавя, че българската икономика ще се върне на предпандемичното си ниво в края на 2021 г. 
Отварянето на икономика наново ще създаде нова сила в търсенето на домакинствата и бизнес инвестициите, което ще 
замени държавните разходи като основен двигател на растежа. ОИСТ също така смята, че икономическото възстановяване 
ще се отрази в постепенно подобрение и на пазара на труда. 
Непосредственият политически приоритет в България е да се ускори ваксинацията, която най-бавната сред страните от ЕС, 
посочва ОИСР. Това ще позволи разхлабване на ограниченията и е предпоставка икономиката отново да заработи на 
нормални нива. 
Подобно на много други европейски държави, България преживя две силни пандемични вълни през есента на 2020 г. и 
пролетта на 2021 г., в допълнение към по-слабата първоначална вълна през миналата пролет. Пандемията застраши 
функционирането на здравната система и повиши смъртността от Covid-19 до високо ниво, отбелязва ОИСР. 
В отговор бяха приложени мерки за ограничаване, включително ограничения за групови събирания и затваряне на 
училища и ресторанти. След пика на третата вълна в края на март бяха премахнати много ограничения и учениците се 
върнаха в училище на поетапно разписание. Ваксинацията в България обаче се разгръща бавно. 
В същото време ОИСР посочва, че българската икономика преживя втората и третата коронавирусни вълни по-добре от по-
слабата начална вълна. 
 

 
БВП на България ще се върне към предкризисните нива в края на 2021 г. 

 
БВП се увеличи през последното тримесечие на 2020 г., а също и през първото тримесечие на 2021 г. През зимните месеци 
показателите за бизнес климат претърпяха слабо представяне, особено в сектори, които бяха по-засегнати от мерките за 
ограничаване (най-вече в търговията на дребно и другите услуги). Последните данни обаче показват, че доверието сред 
потребителите и бизнеса се връща. 
Според ОИСР фискалният отговор на кризата с Covid-19 в България беше силен и фискалният баланс се превърна от 
излишък в размер на 2,1% от БВП през 2019 г. в очакван дефицит от 3,5% през 2020 г. В бюджета си за 2021 г. правителството 
обяви продължаване на фискалната подкрепа, която разширява схемата за субсидиране на заплатите и временните 
намаления на ДДС за засегнатите стоки и услуги и увеличава финансирането на здравеопазването. 
Независимо от това публичният дълг е по-нисък от този в повечето страни от ОИСР благодарение на благоразумната 
фискална политика и ще остане под 30% от БВП през 2021 г. (въз основа на критериите по Маастрихт). 
Подкрепата от фондовете на ЕС ще повиши инвестициите и производствените тенденции. Очаква се безвъзмездните 
средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, неутрални по отношение на фискалния баланс, да възлизат на 
10% от годишния БВП на България преди кризата и да бъдат използвани през следващите няколко години. 
ОИСР очаква БВП на нашата страна да нарасне с 3,8% през 2021 г. и с 4,4% през 2022 г., като до четвъртото тримесечие на 
настоящата година БВП ще се върне там, където е бил преди две години, въпреки че няма да се върне към края на 2022 г. 
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по пътя, предвиден преди коронавирусната криза. По този начин кризата с Covid-19 ще нанесе значителни щети, макар и 
по-малко, отколкото в някои други икономики на развиващите се пазари. 
Очаква се намаляването на ограниченията, свързани с пандемията, да превърне отново частното търсене в основен 
двигател на растежа. Пазарът на труда ще се подобрява по-постепенно, като безработицата през 2022 г. ще надвиши 
нивото си отпреди кризата. 
Несигурността обаче е висока, като прогнозата на ОИСР предполага, че България няма да се сблъска с по-нататъшни 
значителни неуспехи при овладяването на пандемията, но мутациите на вируса остават възможни и доверието може да се 
върне бавно. 
Силната фискална подкрепа трябва да продължи през 2021 г. и след това да се облекчава постепенно през следващите 
години. ОИСР посочва, че България очаква да получи големи средства от ЕС, които, ако бъдат планирани и приложени 
ефективно, ще ускорят възстановяването и ще насърчат инвестициите и производителността. 
В заключение ОИСР посочва, че непосредственият политически приоритет е да се ускори ваксинацията, така че 
икономиката да може да работи отново на нормални нива. Въпреки това, дори в случай на друго неблагоприятно развитие, 
България разполага с достатъчно фискално пространство, което може да се използва за подпомагане на домакинствата, 
фирмите и дейността. 
Инвестициите ще бъдат силен двигател за растеж през 2022 г., отчасти благодарение на големите фондове на ЕС. 
Ефективното планиране и изпълнение на проекти ще бъде от решаващо значение за ускоряване на възстановяването и 
насърчаване на производителността. Политическото сътрудничество ще бъде важно в светлината на парламентарните 
избори и по-фрагментиран парламент, така че да се провеждат реформи за увеличаване на конкуренцията, намаляване на 
цената на бюрокрацията за бизнеса и борба с корупцията, заключава ОИСР. 
 

Макроикономически прогнози на ОИСР за България 

 
 
 
√ Фонд „Земеделие“ преведе над 2 млн. лв. за работа в необлагодетелствани райони  
Фонд „Земеделие“ преведе над 2 млн. лв. за работа в необлагодетелствани райони. 
Парите са изплатени след допълнителни проверки и направени възражения от стопаните. 
Основната част от сумата по тази мярка беше изплатена през декември на 32 хиляди земеделци. 
С вчерашното плащане общата сума , насочена за подпомагане на работата в необлагодетелствани райони, става близо 
97  млн. лева, съобщават от Фонда. 
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√ Еврика! Успешни българи: Боряна Узунова  
Тя е млада дама, която е посветила живота си на създаване на бизнес с кауза. Иначе е предприемач и основателка на три 

активни компании – у нас и по света, посветени на елиминирането на отпечатъка 
от модната индустрия.  
Резултатите от труда ѝ не остават незабелязани и е номинирана за една от 
наградите "Еврика" за 2020 г. – тази за млад мениджър. И така в началото на тази 
година Фондация "Еврика" връчи на Боряна почетен диплом „за развитие на 
бизнес проекти в съответствие с най-съвременните тенденции в стратегията и 
политиката на Европейския съюз; създаване на бизнес с кауза – отговор на 
глобалните технологични и климатични предизвикателства пред човечеството; 
умело съчетаване и развитие на професионални и лидерски компетентности“.  
„Ако искаш да научиш нещо за някого, потърси го в очите и сърцата на другите“ – 
гласи една източна мъдрост. А към нея можем да добавим библейското „Виж 

делата му“, а и нашето „Вслушай се в гласа му“. 
Как изглежда Боряна Узунова – момичето, което обича да е вдъхновител, в очите на хората от екипа си и как говори за 
работата си – преценете сами, като чуете звуковия файл. 
 
√ Платформа помага в търсенето на работа от млади специалисти  
Интервю на Диана Дончева с Мартина Георгиева 
„Нашата платформа събира на едно място само свободните позиции за млади хора без стаж и опит“, заяви в предаването 
„Преди всички“ Мартина Георгиева за започването на младежка платформа, която ще помага на завършилите млади 
специалисти по-лесно да си намират работа. Това е платформата - "CareerHUB". 
„На пазара има доста платформи за търсене на работа, но те не са за хора без опит или само с три години опит. Това е 
иновативното при нас“, каза Георгиева. 
Младежите могат да попълнят тестове чрез платформата, които изграждат профила им за кои компании биха били 
подходящи, както и кариерен тест, който показва за каква сфера на работа е подходящ даденият кандидат, пояснява 
Георгиева. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ От 21 до 26 юни в онлайн формат: Интернет и деца, киберсигурност, криптовалути - акценти в Българската дигитална 
седмица 
Сред 14-те тематични конференции ще има и за електронното здравеопазване и умните градове 
Повече от 150 лектори от цял свят, обединени в 14 тематични конференции ще предложи тази година Българската 
дигитална седмица (Bulgarian Digital Week 2021), която ще се състои от 21 до 26 юни в достъпен онлайн формат. 
Форумът за пореден път създава условия за получаване на актуални новини от света, както и добри практики за водещите 
сфери на бизнеса и управлението, като дискутира влиянието на информационните технологии върху тях. 
Сред тях са електронната търговия и основните тенденции в нея след появата на Covid-19, налагането и развитието на умни 
градове, възможностите на зелената енергия, начините на управление на риска, дигитално развитие на човешките ресурси 
и маркетинг индустрията. 
Дигиталните конференции са уникална възможност за обмен на практики и опит в киберсигурността и киберкултурата на 
населението, актуални новини за блокчейн и криптовалути, картина на Supply Chain индустрията, иновации в 
земеделието, дигиталното здравеопазване и т.н. 
„В стремежа си за популяризиране на дигитализацията и трансформацията през 2019 г. в Пловдив проведохме 13 
присъствени конференции на различни теми с 250 лектори“, разказа пред Радио София Любомир Атанасов от 
организаторите. 
Пандемията е трансформирала събитието през 2020 г. в неприсъствено, и впечатляващите резултати са дали стимул и през 
2021-ва дигиталната седмица да се проведе онлайн. 
Чуйте разговора за повече подробности. 
 
√ ОИСР повиши прогнозата си за световния икономически растеж до близо 6% през 2021 г.  
Глобалната икономика ще нарасне с близо 6% през 2021 г. благодарение на набиращата скорост ваксинация срещу Covid-
19, като в същото време Съединените щати наливат трилиони долари в най-голямата икономика в света, обяви 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) при обявяване на най-новите си макроикономически 
прогнози. 
Понастоящем световната икономика се завръща към нивата на предпандемична активност, но реалният глобален доход 
все още ще остане с около 3 трилиона щатски долара по-нисък до края на 2022 г., отколкото би бил без коронавирусната 
криза. 
ОИСР обаче предупреди, че продължава да има "твърде много насрещни ветрове", тъй като недостатъчно ваксини 
достигат до нововъзникващите икономики, което прави света уязвим за вариантите на Covid-19. 
В последния си доклад "Икономически перспективи", ОИСР вече очаква световната икономика да нарасне с 5,8% през 2021 
г. и с 4,4% през 2022 г., като това представлява възходяща ревизия спрямо мартенската прогноза за повишение на 
глобалния БВП с 5,6% през тази и с 4,0% през следващата година. 

https://bnr.bg/post/101475916/evrika-uspeshni-balgari-borana-uzunova
https://bnr.bg/sofia/post/101474943/
https://www.facebook.com/careerhubbulgaria/
https://bnr.bg/post/101475670/platforma-pomaga-v-tarseneto-na-rabota-ot-mladi-specialisti
https://bnr.bg/post/101475890/internet-i-deca-kibersigurnost-kriptovaluti-akcenti-v-balgarskata-digitalna-sedmica
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Този очакван икономически подем следва масивната глобална рецесия през миналата година, която беше причинена от 
серията локдауни и ограничения за пътувания от страна на редица правителства с цел забавяне разпространението на 
коронавируса. 
"С известно облекчение можем да видим как икономическите перспективи просветляват, но с известен дискомфорт го 
правят по много неравномерен начин", заяви шефът на ОИСР Лорънс Бун. 
До този момент възстановяването е неравномерно, като САЩ и Китай вече се връщат на нивата си от преди пандемията и 
се очаква да отбележат много по-силен растеж от други големи икономики като тези на Япония и Германия. 
Организацията от 38 държави, чиито членове представляват 60 процента от глобалния брутен вътрешен продукт, 
приветства бързите реакции на правителствата в подкрепа на техните икономики. 
 

Нови икономически прогнози на ОИСР 

 
 
"Никога при криза не е имало толкова бърза и ефективна политическата подкрепа - било то здравна, с рекордната скорост 
на разработване на Covid ваксини, както и парична, фискална или финансова", каза още Бун. 
Тя обаче предупреди, че "продължава да има прекалено много насрещни ветрове", като в същото време добави, че е 
"много обезпокоително", че достатъчно ваксини не са достигнали до развиващите се и икономиките с ниски доходи. 
"Това излага тези икономики на фундаментална заплаха, тъй като те имат по-малък политически капацитет за подпомагане 
на дейността, отколкото напредналите икономики", каза Бун. 
Докато кампаниите за ваксинация позволяват на напредналите икономики да отворят постепенно техния бизнес, много от 
развиващите се пазарни икономики са ограничени от бавното темпо на ваксинация и от новите огнища на Covid-19, посочва 
ОИСР в своя последен доклад. 
Предупреждението идва, тъй като появата на по-заразни варианти на коронавируса поражда загриженост по целия свят, 
като Индия се бори с щам, който предизвика ръст на новите и на смъртните случаи. 
"Докато по-голямата част от световното население не е ваксинирано, всички ние оставаме уязвими към появата на нови 
варианти", заключи шефът на ОИСР. 
Международната организация също така заяви, че централните банки в напредналите икономики трябва да поддържат 
финансовите условия разхлабени и да толерират инфлацията, която превишава техните целеви нива. 
Макар да е уверена, че централните банки няма да се изплашат от временните увеличения на цените, Лорънс Бун каза, че 
е по-малко сигурна по отношение на финансовите пазари, където вижда риск от по-високи пазарни лихви и нестабилност. 
Правителствата трябва да продължат да подпомагат доходите на домакинствата и компаниите, докато ваксинацията стане 
достатъчно широко разпространена, за да защитят най-изложените на коронавирусната криза сектори, каза ОИСР. 
Според ОИСР икономиката на САЩ ще отбележи растеж от 6,9% през настоящата година, намирайки подкрепа от 
плановете на администрацията на Байдън за стимулиране за много трилиони долари, като това представлява възходяща 
корекция на прогнозата от март за повишение с 6,5 на сто. За 2022 г. обаче се очаква забавяне на американския растеж до 
3,6% спрямо мартенска прогноза за повишение с 4 на сто. 
Вижда се, че плановете за стимулиране в САЩ биха добавили 3-4 процентни пункта към растежа на американската 
икономика и около 1% към глобалния растеж, като същевременно ще успее да върне водещата световна икономика на 
нивата отпреди кризата още до средата на 2021 година. 
 
√ Членовете на Г-7 ще подкрепят въвеждането на минимален глобален корпоративен данък  
Финансовите министри и централните банкери от групата на седемте богати държави, известни като Г-7, ще се ангажират 
тази седмица да продължат да подкрепят техните икономики при излизането им от коронавирусната пандемия, като в 
същото време ще постигнат "амбициозно" споразумение за минимален глобален корпоративен данък, показва проект на 
съвместно комюнике, цитиран от Ройтерс и други медии. 
Групата ще посочи, че категорично подкрепят усилията на Г-20 за постигане на съгласие за глобална минимална ставка на 
корпоративния данък и ще подчертае колко е важно да се определи къде ще се облагат мултинационалните корпорации. 
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Представителите на Г-7, които трябва да се срещнат в Лондон на 4-ти и 5-и юни, също така се очаква да кажат, че след като 
икономическото възстановяване от Covid кризата бъде добре установено, те ще трябва "да осигурят дългосрочна 
устойчивост на публичните финанси" - знак за постепенно оттегляне на публичната подкрепа. 
Освен това те ще се ангажират да използват ценообразуването на отделяните въглеродни емисии като "лост на политиката 
за вграждане на изменението на климата при разработването на политики". 
Освен това лидерите на най-развитите икономики ще отбележат, че дигиталните валути на централните банки могат да 
действат като "актив за ликвиден сетълмент (разплащане) и котва в платежната система". 
Групата Г-7 включва САЩ, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Канада и ЕС. 
 
√ ЕК и НАТО отказаха да коментират шпионския скандал ЕС - САЩ  
От Европейската комисия отказаха да коментират скандала с шпионирането на съюзници от страна на Съединените щати с 
помощта на датското разузнаване. Говорителят Кристиан Виганд заяви, че въпросите, свързани с националните 
разузнавателни служби са от национална компетентност. 
На въпрос, че еврокомисарят по конкуренцията от Дания Маргрете Вестагер е била по това време вицепремиер и министър 
на икономиката и вътрешните работи, говорителят Ерик Мамер заяви, че е тук, за да коментира работата ѝ на еврокомисар, 
а не предишни нейни функции. 
И генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг отказа да коментира  скандала с шпионирането от Съединените щати 
на нейни съюзници с помощта на датското разузнаване. По думите му замесените проверяват фактите. 
„НАТО не участва в това като организация. Надявам се замесените да изяснят фактите и да се справят с проблема“, допълни 
Столтенберг. 
По-рано бе съобщено, че Агенцията за национална сигурност на САЩ е използвала партньорските си връзки с датското 
разузнаване, за да шпионира висши официални лица от съседните европейски държави, включително германския канцлер 
Ангела Меркел. Според разследването, което покрива периода от 2012 до 2014 година, агенцията е използвала интернет 
кабели, за да шпионира официални лица от Швеция, Норвегия, Франция и Германия. 
Сред тях са настоящият президент на Германия, тогава външен министър, Франк-Валтер Щайнмайер и бившият германски 
опозиционен лидер Пеер Щайнбрюк. 
 
√ ЕС ще обсъди изключване на Русия от международната банкова система SWIFT  
Португалският външен министър Аугусто Сантос Силва заяви в понеделник, че преди да вземе каквито и да било решения, 
Европейският съюз първо ще обсъди задълбочено правния аспект на санкционирането на Русия, като я изключи от 
международната банкова система за разплащания SWIFT. 
"Всяко решение от страна на Европейския съюз трябва да бъде заобиколено от подходящи правила. Следователно, ако се 
вземе някакво решение, разбира се, то първо ще бъде обсъдено легално в Европейския съюз", каза Силва на съвместна 
пресконференция със своя Руският колега Сергей Лавров. 
Лавров сподели, че предложенията за отразяването на Русия от системата SWIFT циркулират от известно време. 
Представителят на руското външно министерство Дмитрий Биричевски обаче заяви, че е уверен, че това няма да стане 
скоро и дори това се случи, Русия вече разработи своя собствена платежна система. 
 
√ Германската годишна инфлация през май нарасна силно над целевото ниво на ЕЦБ  
Потребителската инфлация в Германия се ускори през май до 2,5% спрямо година по-рано, надвишавайки значително 
целевото инфлационно равнище на ЕЦБ от малко под 2 на сто, показват предварителни данни на официалната федерална 
статистика Destatis. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през май с 0,5% спрямо април, когато нарасна с 0,7 на сто. 
Спрямо година по-рано потребителската инфлация в Германия през май се ускори до 2,5% от 2,0% през април, достигайки 
най-висок ниво от септември 2008 година. Това представлява нарастване на инфлацията за пети пореден месец, след като 
приключи действието на временно наложеното намаляване на данък добавена стойност (ДДС), посочва Destatis. 
Засилването на немската инфлация през май се дължи в най-голяма степен на нарастване на енергийните цени спрямо 
година по-рано с 10%, докато цените на храните се повишиха с 1,5%, докато цените на услугите - с 2,2%, а цените на стоките 
като цяло се увеличиха с 3,1 на сто. 
Хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) пък се повиши през май с 
0,3% на месечна база и се ускори на годишна база до 2,4% от 2,1% месец по-рано. 
По този начин германската хармонизирана инфлация надвиши солидно целевото ниво на ЕЦБ за поддържане на 
потребителската инфлация в еврозоната на ниво от малко под 2 на сто. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101475423/sasht-shpionirali-evropeiski-politici-s-pomoshtta-na-stopanisvani-ot-dania-kabeli-za-internet
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Графика на индекса на потребителските цени на Германия (г./г.) 

 
 
По-рано този месец главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн посочи, че централната банка има "да свърши много работа", 
за да повиши инфлацията в еврозоната до нейното целево ниво от 2% и че пазарните спекулации за бързо нарастване на 
цените са погрешни. 
Инфлацията в еврозоната се доближи до ниво от 2 на сто, най-бързия растеж от години, на фона на фискалната подкрепа 
за справяне с коронавирусната криза и след силно възстановяване на петролните цени от техния миналогодишен срив, 
което кара редица анализатори да прогнозират нова евра за инфлацията в световен план. 
Филип Лейн обаче отхвърли тези прогнози с аргумента, че ще отнеме години на пазара на труда, за да се върне на 
предкризисното си ниво, както и че корпоративните баланси са изчерпани и икономическият възход все още се основава 
на обилна подкрепа от страна на централната банка и правителствата. 
Следващото заседание на ЕЦБ ще се проведе на 10 юни, на което трябва да реши дали да облекчи стимулиращите си 
мерки, като се има предвид перспективата за бърз икономически растеж през останалата част от годината, тъй като  се 
очаква Covid ограниченията да бъдат премахнати и секторът на услугите да се възстанови. 
 
√ Фед предупреди Дойче банк, че тя не успява да контролира прането на пари  
През последните седмици Федералният резерв на САЩ е заяви пред Дойче банк, че големият немски кредитори не успява 
трайно да отстрани недостатъци при контрола си срещу изпирането на пари, съобщава "Уолстрийт джърнъл", цитирайки 
източници, започнати с въпроса. 
Според тези източници разочарованието на Фед е ескалирало до такава степен, че банката може да бъде глобена. 
Дойче банк вложи огромни ресурси за отстраняване на повтарящи се недостатъци и санкции, свързани с разрешаването 
на подозрителни трансакции. Фед е заявил пред банката, че вместо да постигне напредък, германският кредитор с голямо 
присъствие и на Уолстрийт е направил отстъпление по този важен въпрос. Банковият регулатор също така е посочил, че 
някои от проблемите за контрол по прането на пари изискват незабавно внимание, посочва още "Уолстрийт джърнъл". 
Говорител на Дойче банк каза за финансово издание, че банката не  може да коментира своя диалог с регулаторите. 
Говорител на Фед също отказа коментар на информацията на "Уолстрийт джърнъл". 
Тежките думи на Фед контрастират с посланието на банката, че тя работи усърдно, за да подобри своите системи и вече е 
оставила в миналото повечето си правни проблеми. 
Последното предупреждение на Фед идва четири години, след като класифицира операциите на Дойче банк в САЩ като 
"проблемно състояние", което е доста рядко упрек по отношение на една голяма банка. През май 2020 г. Федералният 
резерв направи ново предупреждение относно контрола на банката при прането на пари. 
През същата 2020 г. Дойче банк се договори и с департамента за финансови услуги в Ню Йорк за ролята на банката като 
кореспондентска банка в един от най-големите скандали за пране на пари в Европа и за това, че не успя да следи правилно 
отношенията си с покойния финансист и осъден сексуален нарушител Джефри Епщайн. 
През 2017 г. пък Фед глоби Дойче банк с 41 милиона долара за неспособността ѝ да поддържа ефективна програма за 
борба с изпирането на средства. 
Дойче банк е най-големият кредитор в Германия и като клирингова банка за долари, регулирана от Фед, е основен играч 
в глобалните финансови трансакции. 
По принцип банките са длъжни да контролират как преминават парите през техните мрежи, за да се предпазят от приходи 
от престъпни дейности в икономиката. От тях се изисква да знаят кои са техните клиенти и да сигнализират на властите 
трансакции, които показват потенциално незаконна дейност. 
Водещата германска банка се мъчи да се отърси от репутацията, че има разхлабен контрол. През април BaFin, финансовият 
регулатор на Германия, нареди на банката да предприеме по-нататъшни стъпки за защита срещу прането на пари. BaFin 
заяви, че Дойче банк трябва да спазва задълженията за надлежна проверка, по-специално при редовни прегледи на 
клиенти. Регулаторът разшири ролята си на мониторинг, назначен през 2018 г., за да следи за изпълнението. 
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След нареждането на BaFin, Дойче банк заяви, че е подобрила значително контрола си, като е похарчила около 2,4 
милиарда долара и е увеличила екипа си за борба с изпирането на пари до над 1600 служители през последните две 
години. Тя обаче призна, че има да свърши още работа. 
Дойче банк също така остава под външни наблюдения, назначени през 2017 г. от департамента за финансови услуги в Ню 
Йорк като част от уреждането на дело "огледални сделки", при което банката е изнесла 10 милиарда долара на руски 
клиенти извън страната. 
 
√ Ускоряване на икономическата активност в Китай през май благодарение на услугите  
Икономическата активност в Китай се ускори през май благодарение на по-добър подем на бизнес дейността в сферата на 
услугите в сравнение със стабилната, макар и по-сдържана експанзия в промишлеността, показват резултати от последното 
проучване на Националното статистическо бюро. 
Промишленият PMI индекси се понижи слабо през май до 51,0 от 51,1 пункта през април, но продължава да бележи растеж 
(индекс на важното ниво от 50 пункта) за четиринадесети пореден месец. 
В същото време аналогичните непромишлен индекс (в сферата на услугите) нарасна до 55,2 пункта спрямо 54,9 пункта 
месец по-рано. 
Общият PMI бизнес индекс, който е среднопретеглена стойност на промишления и на индекса в сферата на услугите, 
нарасна през май 54,2 пункта от 53,8 пункта през април. 
 
Дума 
 
√ Бюджетът е на дефицит от 173 млн. лeва  
Бюджетът се очаква да приключи месец май с малък дефицит в размер на 173 млн. лв. при разрешен от Народното 
събрание лимит на дефицита през 2021 г. в размер на 4.9 млрд. лева. Това показват данните от месечния бюлетин на 
финансовото министерство. 
Приходите отбелязват ръст от 2.8 млрд. лева. спрямо същия период на 2020 г., за което допринасят по-високите данъчни 
и неданъчни приходи, които нарастват с 3.1 млрд. лв. 
Значителен ръст на месечна база спрямо същия месец на предходната година се отчита при приходите от ДДС, ДДФЛ, 
осигурителни вноски и други. При постъпленията от акцизи вече е преодоляно забавянето от първите месеци на годината. 
Разходите в бюджета към май 2021 г. се очаква да бъдат с около 4.3 млрд. лв. повече в сравнение със същия период на 
миналата година. 
 
√ Бавната ваксинация у нас спирала руските туристи 
2021 е по-трудна година от 2020, колкото и да изглежда, че ще има по-добро лято. Това заяви по Нова тв  служебният 
министър на туризма Стела Балтова. Все още няма решение за възобновяване на чартърните полети от Русия към България 
и посещенията на руски туристи остават под въпрос за втори поред летен сезон, стана ясно от думите на министър Балтова. 
През миналата година посрещнахме едва 50 000 гости от Русия, докато преди пандемията над половин милион руснаци 
почиваха у нас. 
"Решенията в Русия за отваряне на полетите се вземат всеки петък от оперативния щаб за противодействие срещу 
коронавируса, като се следят два показателя в страните от цял свят - брой на заразените на 100 хиляди души и брой на 
ваксинираните. По втория показател страната ни все още изостава", призна служебният министър на туризма.  
Тя увери, че са осигурени достатъчен брой ваксини за целия туристически сектор.  
"Оттук насетне имунизирането на персонала трябва да се превърне във фирмена политика. Това е елемент за добре дошли 
в България", каза Стела Балтова. Според министъра туристическият бизнес в България е много добре подготвен и отговаря 
на всички изисквания за спазване на противоепидемичните мерки в очакване и на български, и на чуждестранни туристи. 
За курортистите от чужбина България обмисля още облекчения при влизане в страната. Очаква се здравният министър да 
издаде заповед, с която се премахват PCR-тестовете при влизане в страната не само за децата до 5-годишна възраст, но и 
до 12 г. включително, съобщи Балтова. Тази мярка обаче ще бъде облекчение и за българите, които се връщат от чужбина, 
например от гръцкото море, така че ще улесни лятната почивка зад граница. 
"От наша страна се обмислят и безплатни антигенни тестове на ГКПП за туристи от определени държави", каза още 
министър Балтова. Тя обаче подчерта, че организацията е трудна и изисква допълнителна финансова натовареност на 
бюджета. За българските курортисти по Черноморието това лято Балтова заяви, че очаква голяма част от концесионерите 
да направят безплатни чадърите и шезлонгите на плажовете. На 1 юни изтича 10-дневният срок, даден от Министерството 
на туризма на концесионери да отговорят дали желаят да свалят цените с 50 до 100% срещу намаляване на концесионните 
такси.  
Междувременно в ефира на БНР председателят на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов предложи 
туристи, на които се наложи лечение у нас, да не трябва да заплащат нищо за това. Освен това, според него, трябва да се 
предприемат мерки за по-лесен достъп на туристите до различни дестинации със създаването и на т. нар. зелени коридори 
с Румъния. Това трябва да стане и за другите съседни държави, а забраната трябва да остане за идващите от Индия, Африка 
и Латинска Америка. Според Драганов нищо няма да излезе от идеята да се проверяват всички обществени поръчки в 
бранша от Министерството на туризма. 
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√ България ще получи европейски код за защита на розовото масло  
България е на крачка да получи от Европейския съюз уникален код за защита на розовото масло. Целта е митническият код 
да пази емблематичния за страната продукт от ментета и от нелоялна конкуренция, предава Нова тв.  
Христо Николов, който отглежда 100 декара розови насаждения край карловското село Дъбене, приветства идеята за 
създаването на митнически код, който да гарантира произхода на българското розово масло. Според него обаче през 
последните години емблемата на България е загубила доста от авторитета си на международните пазари, респективно и 
нашите търговци търпят загуби. Причината - фалшивото розово масло, което се внасяло от трети страни и се представяло 
като българско. 
Розопроизводството е един от секторите, за които е имало индикации, че ще бъдат проблемни. Това заяви заместник-
министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев на среща с розопроизводители и розопреработватели във връзка 
с акцията на хора от бранша, които унищожиха розовите си насаждения заради ниските изкупни цени. Той подчерта, че 
към момента в Министерството на земеделието, храните и горите няма никакви средства по схемите за плащания. 
"Разполагаемите бюджети са изчерпани, те са похарчени по схемите "де минимис", но ще търсим всякакви възможности, 
за да подпомогнем сектора", увери Гечев.  
Целта е запазване на работната ниша и да се защитят всички участници в това производство, стана ясно от думите му. 
 
√ Предприемачи искат центрове за подкрепа на малкия бизнес  
"Проблемите на малкия и среден бизнес нараснаха заради  пандемията. Сред тях е междуфирмената 
задлъжнялост.  Очаквам новото правителство да създаде система от бизнес-центрове за подкрепа на място на малкия и 
среден бизнес и изработване на механизъм за бърз достъп до свеж финансов ресурс - създаване на фондове за 
микрокредитиране, създаване на фондове за рисков капитал". Това каза Елеонора Негулова, председател на 
Националното сдружение на малкия и среден бизнес.  
Тя съобщи, че има случаи, когато Българската банка за развитие е отказвала да кредитира 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, каза тя.  
Според Негулова проблемът е  сериозен, защото самата банка няма клонове в страната. 
ББР е необходима като фонд за инвестиции в държавни проекти, заяви по БНР финансисът Емил Хърсев. "Имаше проекти, 
които изискваха по-голямо финансиране. Тук по-скоро трябва да водим спор дали Българската банка за развитие е 
предназначена да кредитира малък и среден бизнес. Тя очевидно не е правена по начин, по който може да изпълни тази 
функция", заяви финансистът.  
"В мен не буди тревога или любопитство изказаното от служебния министър на икономиката Кирил Петков, защото някои 
процеси в икономиката са естествени. Като тези с лихвите - фирмите масово рефинансираха старите си заеми, които са 
сключени в друга обстановка, когато икономиката работеше преди пандемията. Тя растеше, тогава лихвите бяха по-високи, 
след това лихвите паднаха, в момента в целия свят лихвите са отрицателни, естествено е те да намаляват", обясни 
финансистът. 
 
√ Производители вдигнаха цените 
Храните поскъпват с близо 7 на сто, цените на лекарствата в страната също тръгнаха нагоре  
Производителите на храни в страната вдигнаха цените им. През април предприятията за производство на храни са 
продавали стоките си с 6,8% по-скъпо в сравнение със същия месец на миналата година, обявиха от НСИ.  
Храните за износ са поскъпнали още повече - с 12,8%. При лекарствата ситуацията е различна. Производителите им 
намаляват цените на стоката си за износ, а лекарствата за продажба в страната поскъпват. През април цените на 
производителите на лекарства за износ са били с 1,4% по-евтини спрямо същия месец на миналата година. Същевременно 
лекарствата за вътрешния пазар са поскъпнали с 1,6%.  
За разлика от лекарствата, при производството на дрехи цените на предприятията са променени в полза на българските 
потребители. Цените на производителите на дрехи за вътрешния пазар са намалели с 2,2% на годишна база, а дрехите за 
износ са поскъпнали с 1,2%. 
Според данните на статистиката като цяло производствените цени в страната са се увеличили с почти двуцифрено число - 
9,8%, в сравнение със същия месец на миналата година. Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 20%, 
в преработващата промишленост - с 10,9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ 
- с 5,5%. По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при производството на основни метали - с 31,3%, 
на каучук и пластмаси - с 9,4%, на химични продукти - с 8,6%, и при производството на хранителни продукти - с 6,8%.  
По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при производството на 
изделия от каучук и пластмаси - с 4,6%. Значителен ръст на цените е регистриран при производството на основни метали - 
с 36,2%, производството на химични продукти - с 15,3%, производството на изделия от каучук и пластмаси - със 7,8%, 
производството на електрически съоръжения - с 6,7%.  
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2021 г. се увеличава с 0,9% спрямо март. Повишение 
е регистрирано в преработващата промишленост с 1,2% и при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ с 0,5%, а в добивната промишленост е отчетено намаление на цените с 0,2%. 
 
√ Избрани рефинансирали заеми от други банки с евтини кредити от ББР 
Процедурата за смяна на надзора в държавния трезор била абсурдна  



20 

 

Две от фирмите в топ 8 на големите клиенти на Българската банка за развитие са получили заеми, за да рефинансират с 
по-изгодни лихви отпуснати вече кредити от други търговски банки. Това съобщи пред бТВ номинираният за член на 
Надзорния съвет на банката Валентин Михов. В момента Михов е един от новите членове на одитния съвет към ББР, 
назначен от служебния министър на икономиката Кирил Петков. Михов не посочи за кои фирми става въпрос, но разказа, 
че едната от тях е рефинансирала заем с лихва 9% с кредит от ББР с лихва 4%. Другата компания е изтеглила огромен кредит 
от държавната банка с лихва 2% със същата цел - да покрие друг заем в търговска банка, който е бил с лихва 7%. "Приех 
поканата от министър Кирил Петков да участвам в надзора на ББР с ясната визия да променим дейността на банката и тя 
наистина да подпомага малки и средни предприятия и да подпомага икономиката на страната. Сега тя се е фокусирала 
върху 20 компании. Не може да оставим наглите да продължат да управляват. Лечението за наглостта и борбата с 
далаверите е в прозрачността", заяви Валентин Михов. 
Той е брат на финансиста Илиян Михов, ректор на сингапурския клон на престижното бизнес училище INSEAD, който през 
2010 г. бе поканен за вицепремиер в първото правителство на Бойко Борисов. "Сега виждам, че брат ми за добро е 
отказал", каза Валентин Михов. Той коментира и упреците на уволнените надзорници Митко Симеонов и Велина Бурска, 
че с действията си министър Петков вреди на имиджа на ББР - "За да се вреди на имиджа, трябва да го има доброто име 
на банката. Отдавна се знае за високата концентрация на кредитите на ББР". Той обаче увери, че не всички, които работят 
в държавната банка, са "гнили ябълки". Като член на одитния съвет Михов е разговарял с много от служителите в банката 
и сред тях има стойностни хора. Друг нов член на надзора на ББР е Васил Щонов, който беше министър на економиката и 
енергетиката в служебното правителство на Георги Близнашки. Той и Михов заемат местата на неявилите се за публичен 
отчет Митко Симеонов и Велина Бурска. 
Министърът на икономиката описа абсурдната процедура за смяната на Надзорния съвет на ББР. Тя е така разписана, че 
надзорниците сами трябва да поискат това и дори да одобрят своите наследници, в противен случай е невъзможно да 
бъдат отстранени, стана ясно от обясненията на Петков. 
Междувременно нито един от големите кредитополучатели на ББР не дойде на среща с министър Кирил Петков. В края на 
миналата седмица той обяви, че започва публичното изслушване на представителите на компаниите, получили заеми от 
ББР от над 60 млн. лв. Кирил Петков покани на разговор осем фирми, получили общо близо 1 млрд. лева кредитиране от 
държавната банка. БНР съобщи, че от "Параходство Български морски флот", който е собственост на братята Кирил и Георги 
Домусчиеви, бяха потвърдили, че ще изпратят представител за среща с министъра. По-късно обаче се оказа, че те са 
изпратили "най-изчерпателното писмо" по думите на Петков, в което обясняват, че отпуснатият заем от ББР е "фокусиран 
в експортната дейност на дружеството".  
Останалите компании, получили заеми от над 60 млн. лв., които бяха поканени на публична среща с икономическия 
министър, са "Слънчев ден", "Благоевград БТ", "Роудуей кънстръкшън", "Техномаркет", "Интернешънъл инвестмънт", 
"Транспект" и "Инса ойл". Част от тях се свързват с бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, други с Румен Гайтански-Вълка. 
Пет от тях са отговорили писмено на министъра. Единствено "Благоевград БТ" и "Транспект" изобщо не са реагирали. 
Министър Петков прочете част от получено писмо от компания с отказано кредитиране от ББР. Фирмата чакала 2 месеца 
за среща с експерт от банката. Преди това им била изпратила подробно описание на проекта си. Срещата продължила 
само 10 минути и им било отказано финансиране. "Очевидно бе, че при ББР биват приемани и финансирани само 
предварително определени кандидати", пише в писмото си компанията. 
 
√ Мика Зайкова: Експертно правителство да продължи започнатото от служебното  
Следващото 46 Народно събрание, което ще бъде избрано след предсрочните избори на 11 юли, трябва да излъчи 
експертно правителство. Това заяви пред БГНЕС Мика Зайкова от „Има такъв народ“. 
„Ще бъде много трудно. Трябва да надмогнем частните и партийни интереси, защото България не може да чака. 
Следващото Народно събрание трябва да излъчи правителство и то да бъде от експерти. Няма нужда политически лица да 
бъдат министър-председател и вицепремиери. Тук се изисква къртовска работа от знаещи и можещи хора. Дали ще го 
направим и как ще го направим предстои да видим“, заяви Мика Зайкова. 
Тя направи уговорката, че говори в качеството си на експерт и не знае какво мислят за тази идея в партията на Слави 
Трифонов. Зайкова е категорична, че „няма смисъл да харчим партийните лидери и партиите, защото това правителство, 
което ще дойде, ще има къртовска работа“. 
„Сигурно пак ще открия Народното събрание, ако няма по-възрастни депутати от мен“, сподели още тя, давайки да се 
разбере, че ще бъде издигната за депутат от гражданската квота на „Има такъв народ“. 
Мика Зайкова се надява този път партията на Слави Трифонов да успее да сформира правителство, защото, както 
предполага, „ще имаме повече гласове и партиите на промяната също ще имат повече гласове. Надявам се да направим 
правителство, защото това ще бъде най-доброто за България“. 
Тя оценява положително свършеното до момента от служебното правителство на Стефан Янев. 
„Не можем да оставим страната след този хубав старт на служебното правителство. Трябва да поемем щафетата“, каза 
Зайкова. 
„Момчетата се стараят, но тези Авгиеви обори не могат да се изметат и разринат за два-три месеца. Стараят се да направят 
възможно най-доброто, но няма да могат да завършат процеса, те полагат само началото. Стараят се да бъде прозрачно, 
да видят хората какво се е случило и какво трябва да се промени“, добави икономистът. 
Тя похвали служебния финансов министър Асен Василев и неговия екип, които „много се стараят и това си личи“. Също 
така се надява д-р Стойчо Кацаров да успее да вкара здравната система в някакъв ред, защото там е нашето най-слабо 
място. 
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„Пандемията не е отминала, само е затихнала. Някои не могат да управляват кризи, а тази криза беше много дълбока. Този 
някой е бившето правителство и така нареченият щаб. Те взимаха по 30-35 хиляди лева заплати на месец, което е 
немислимо и за най-елитните IT специалисти в България, а на практика не вършиха никаква дейност. Виждате цялата 
бъркотия в здравната система“, смята Мика Зайкова. 
Според нея има няколко системи, които изискват спешни мерки. „Основата на тези мерки ги поставят тези млади хора, 
които поеха сега служебното правителство. За краткото време, в което те ще бъдат министри това няма да се случи. 
Следващото правителство трябва да поеме, защото България се намира в тежка криза“, каза експертът. 
Тя прогнозира, че следващото правителство го чака висок дефицит, актуализация на бюджета и тегленето на заем, защото 
няма откъде да се вземат допълнително пари. Причината е, че приходите са надценени. „България излиза бавно от 
кризата... инфлацията върви нагоре. Това означава поскъпване. Доходите по време на пандемия както по света, така и у 
нас са силно намалели. Една инфлация с намалели доходи създава мизерия и бедност, създава нестабилна политическа 
обстановка. Трябва да се вземат мерки и лихвите повече не могат да бъдат нулеви или отрицателни“, обобщи икономистът. 
За нея най-големият абсурд е калинки да стоят на ръководни места. „Има хиляди примери. Не може, когато имаш 18 души 
счетоводство, само един от тях да разбира от счетоводство и останалите да са калинки, примерно. Горе-долу такова беше 
положението в министерството на енергетиката и за това сме на този хал... Българският народ не може да издържи това 
увеличаване на цените на тока и парното, при тези доходи“, посочи Зайкова. 
Всички говорят за зелена икономика, но страни като Германия и Полша имат срок до 2050 г. да превърнат своята кафява 
икономика в зелена. „Но нашият Бойко Борисов се е съгласил това да стане до 2024 г. Какво ще правят хилядите миньори? 
От износители на ток, ще станем вносител. Ердоган си оплете кошницата и ще има четири ядрени блока. А ние не само, че 
нямаме, но ще затворим единствената АЕЦ, която имаме, защото така е обещал Борисов. Не можем да разчитаме само на 
фотоволтаици. За един ден кафява икономика не става зелена... Бясна съм!“, каза Зайкова и добави: „Имаш атомна 
централа, защо трябва да я затвориш!“. 
Тя също така коментира и газопровода „Турски поток“. 
„Сега се оказва, че Унгария се отказва от „Турски поток“. Руснаците построиха на сърбите без пари потока, а ние за кого ще 
работим? Само за сърбите. И колко газ ще минава от тук, николко“, коментира Зайкова. 
 
√ Близо 100 кг храна годишно изхвърля всеки българин  
Общоевропейско проучване отчита, че всеки българин изхвърля годишно по 94 килограма храна, съобщи БНР. За 
сравнение в съседна Гърция това количество е два пъти по-малко. 
Изхвърляме най-много хляб и противно на очакванията домакинствата са най-небрежни в пестенето на храна. 
„Най-много изхвърлят едночленни домакинства, т.е. хора, които живеят сами, семейства с малки деца, жителите на 
големите градове и млади хора до 25-годишна възраст“, казва Стоилко Апостолов от фондация „Биоселена“. 
Фондацията работи за ограничаване на проблема и има наблюдения върху поведението на българския потребител. 
„Колкото по-евтини са някои продукти, толкова по-малко скрупули изпитва човек, когато ги изхвърля. Ако един хляб струва 
1,50 лв. примерно, индустриален хляб, който общо взето има кратък срок на годност, много малко хора се замислят дали 
да го изхвърлят докато ако си купят занаятчийски хляб, който струва шест лева килограма, ще го ядат цяла седмица. Имат 
по-големи угризения да го изхвърлят“. 
Апостолов подчерта още, че европейската стратегия „От фермата до трапезата“ отчита разхищението на храна като 
сериозен проблем и залага цели, които всяка държава членка трябва да постигне, за да намали безсмисленото пилеене на 
ограничени природни ресурси. 
 
√ Падат ограничения за българите в Европа 
Баварският премиер иска да се ускори сертификацията на "Спутник V"  
Българите, които влизат с индивидуален транспорт в Чехия, няма да си правят PCR или антигенен тест. Мярката влиза в 
сила от 31 май. Пристигащите от България е необходимо предварително да попълнят и изпратят он-лайн електронен 
формуляр на пътуващия (Public Health Passenger Locator Form). Но българите, които влизат в Чехия, с обществен транспорт 
(влак, самолет, автобус) ще трябва да представят PCR тест, направен не повече от 72 часа преди това или антигенен тест, 
не повече от 24 часа преди влизането в Чехия. Продължават да важат мерките за работещите в международния транспорт 
и за трансграничните работници. 
От 30 май отпадат ограниченията за пристигащите от България в Германия със сухопътен транспорт. Берлин вече не 
определя България като рискова страна. Нововъведението важи за сънародниците ни, които влизат в Германия с 
автомобилен или железопътен транспорт, но и които последните 10 дни са пребивавали само в България. За пристигащите 
със самолет отпада електронната регистрация, но остава задължението за представяне на негативен тест, удостоверение 
за пълна ваксинация или за оздравяване след прекаран коронавирус. Документът трябва да бъде представен на 
авиокомпанията преди заминаването. Не се изисква тест за деца под 6-годишна възраст. 
От 29 май Пристигащите в Дания българи не се подлагат на 10-дневна самоизолация. Изискването за предоставяне на 
отрицателен КОВИД тест, направен 48 часа преди и непосредствено след пристигане в Дания, остава валидно за тези, които 
нямат постоянно пребиваване в Дания. Повече информация за промените може да се намерят в сайта на МВнР. 
Правителството на Нидерландия отменя от 5 юни редица КОВИД-мерки. Кафенета, барове и ресторанти ще могат да се 
отварят вътре (в момента са отворени само тераси), а работното им време ще бъде удължено до 22:00. Музеите, театрите 
и кината отново ще започнат да работят. Максималният брой гости на ден за едно семейство ще се увеличи от двама на 
четири. 
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Европейската агенция  по лекарствата (ЕМА) трябва да ускори сертификацията на руската ваксина "Спутник V", призова 
баварският премиер Маркус Зьодер през "Билд ав Зонтаг". По думите му този процес не бива да протака "изключително 
по идеологически причини". 
Британското разузнаване счита за правдоподобна версия, че изтичането на коронавируса от Института по вирусология на 
Ухан в Китай е станало причина за пандемията от КОВИД-19, съобщава "Сънди таймс", позовавайки се на източници от 
разузнавателните служби на кралството. Изданието отбелязва, че в началото западните разузнавателни служби, 
включително британците, са смятали за малко вероятна версия за лабораторния произход на коронавируса. Сега обаче, 
неназовани източници твърдят, че е извършена преоценка на позицията и версията преминава в категорията на 
правдоподобните. 
В същото време изданието цитира мнението на източник от американското разузнаване. Той изразява загриженост, че ако 
причината за заразата, която порази целия свят, не бъде открита, тогава "това може да се случи отново". 
Изданието обръща внимание на факта, че мненията на учените, които са декларирали лабораторния произход на вируса, 
не са били подложени на анализ и не са публикувани в научни списания. Както съобщава британският вестник "Дейли 
мейл", норвежкият вирусолог Биргер Сьоренсен и професор от лондонския университет "Сейнт Джордж" Ангус Далглиш 
ще публикуват актуализирана версия на своята работа, в която повече от година спорят, че вирусът е с изкуствен произход. 
Според Далглиш почти всички големи научни публикации, включително британското списание "Нейчър", отказват да 
публикуват изследването. В крайна сметка то е публикувано в новото тримесечно списание на Университета в Кеймбридж, 
"Дискавъри", като основната тема на публикацията трябвало да бъде променена. 
През март международна мисия от експерти, която посети Китай, за да изясни произхода на новия коронавирус, публикува 
доклад, в който се посочва, че лабораторният произход на вируса е най-малко вероятно от разгледаните хипотези. Най-
вероятният сценарий е, че инфекцията се предава от животно на друго животно, а след това и на хора. 
Непосредствено след публикуването на доклада САЩ, Австралия, Великобритания, Дания, Израел, Канада, Латвия, Литва, 
Норвегия, Словения, Чехия, Естония, Южна Корея и Япония, изразиха загриженост относно проучване неотдавна на СЗО в 
Китай. В изявлението на 14-те държави няма пряка критика на заключенията, но е отбелязано, че работата на експертите 
е извършена със значително закъснение, без достъп до пълна информация и мостри. 
В същото време Пекин многократно категорично отхвърля твърденията за изкуствен произход на коронавируса. 
 
√ ЕС се провали с преговорите по земеделската програма  
Правителствата на Европейския съюз влязоха в челен сблъсък с евродепутатите заради параметрите на новата Обща 
селскостопанска политика (ОСП), която ще преразпредели 270 млрд. евро до 2027 г. Четиридневните преговори, които 
реално са началната фаза на разговорите, завършиха с неразбирателство между двете институции - Съветът на 
Европейския съюз и Европейския парламент, който настоява да се финансира "по-зелено" земеделие, пише "Политико" в 
своя обзор за политическите преговори. 
ОСП е с най-голям дял от редовния бюджет на ЕС и участниците в кампанията притискат изпълнителния зам.-председател 
на ЕК Франс Тимерманс, отговарящ за Зеления пакт, да гарантира, че тези плащания осигуряват промяна от индустриалното 
земеделие към по-екологични методи. Преговорите за преминаване към по-екологично земеделие се изместват за юни. 
Неуспешните разговори разкриха пропастта между възгледите на правителствата, чиновниците в ЕС и евродепутатите за 
това как да се направи селското стопанство по-благоприятно за климата. Така те оставиха 10-те милиона фермери в блока 
на тъмно за това, което се очаква в следващата петгодишна ОСП, чието приемане вече се отлага две години. 
 
√ Срещата Путин-Байдън: Без очаквания, но и без обезсърчение 
Контролът върху ядрената надпревара е единственият терен от общ интерес 
В историята на отношенията Москва-Вашингтон май няма среща на върха, която да е била посрещана толкова 
невъодушевено, дори скептично, както предстоящата на 16 юни в Женева среща между президентите Владимир Путин и 
Джозеф Байдън. Всеки случай подписване на документи е малко вероятно. 
Москва не очаква от срещата презареждане на отношенията между Русия и САЩ, отрезвяващо заяви президентският 
говорител Дмитрий Песков, макар да призова да не се принизява значението на това събитие. По думите му "инерцията 
на негативния потенциал, натрупан в двустранните отношения" дава своя отпечатък. 
Срещата няма да доведе до пробив или до някакви отстъпки от някои от страните, предвиди  пред ТАСС и професорът 
политолог Кимбърли Мартен от Бърнард колидж на Колумбийския университет. 
Информацията от Кремъл гласи, че президентите ще обсъдят състоянието и перспективите на руско-американските 
отношения, проблематиката на стратегическата стабилност, както и актуални международни въпроси като 
взаимодействието срещу пандемията и регулирането на регионалните конфликти. 
Във Вашингтон пък неведнъж са казвали, че за заинтересовани от диалог и взаимодействие с Русия по теми от взаимен 
интерес. 
Там е работата, че тези теми са колкото пръстите на една ръка. Докато конфликтните теми са многократно повече - и 
американските санкции срещу Русия, и украинската политика на Вашингтон, и подстрекаваната от него геополитическа 
обсада срещу Русия от към Запад, и хибридната му война срещу руския свят, и намесата му във вътрешните работи на Русия 
и в постсъветското пространство, и Сирия или Венецуела, и киберсигурността, и правата на човека и прочее. По тези теми 
двамата президенти най-много да потвърдят разминаванията си, вероятно и взривоопасните червените линии, които 
според тях не бива да се прекрачват. Макар че някои от тези теми Байдън вече даде заден явно по конюнктурни 
съображения (отказа някои санкции срещу руския газопровод "Северен поток-2", реагира вяло на случая с Протасевич и 
кибератаките срещу американски мишени, приписвани на Русия). Появиха се и коментари, че Байдън може да даде 
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сигнали и за още повече отстъпки в бъдеще, за да прикотка Русия поне към неутралност в глобалния американски конфликт 
с Китай. 
Появиха се догадки на какви ответни отстъпки ще е готов и Путин - дали ще премести Алексей Навални от затвора под 
домашен арест или ще е склонен да извади САЩ от списъка на неприятелските държави. Но всичко това са само 
предположения, лъхащи донякъде и на спекулации. 
Фактически една от малкото теми не само от взаимен, но и от световен интерес, е стратегическата стабилност и особено 
контролът над въоръженията, включително ядрените. Може дори да се каже, че това е единствената тема от такъв интерес. 
Според съобщенията Путин и Байдън ще й отделят първостепенно внимание. От една стана, трябва да се направи преглед 
как се изпълнява продължения с 5 години през февруари т.г. договор за стратегическите ядрени оръжия (известен като 
СТАРТ-3), а от друга, трябва са се мисли какво да се прави с тези оръжия след изтичането на договора през февруари 2026 
година. 
Проблеми има и по двете направления. От публикувания на 26 май от руското МВнР преглед на договора стана ясно, че 
САЩ нарушават или манипулират с някои от условията му, за да си издействат известни предимства по някои класове 
оръжия. Очевидно е, че Путин ще поиска обяснения от Байдън, за да не се нарушава стратегическия паритет. Не е 
изключено двамата да обсъдят бъдещи мерки за контрола върху договора. 
Но не по-малко важно е какво ще се прави след изтичането на договора. Защото се появиха нови видове оръжия, които 
изискват и нова правно-договорна рамка. Русия е принудена да се въоръжава не просто със скоростни ракети от извън 
орбитата на въображаемото, но и с оръжия, които могат да променят посоката "на своя глава" и поради това е трудно да 
им се противодейства. Какъв ли трябва да е договорът, който да дава на САЩ усещането, че не са поне толкова 
беззащитни? От друга страна, ако допуснем, че Русия и САЩ се договорят за ядрените паритет на азиатския терен, там 
обаче присъства и Китай, обявен от Америка за по-опасен и от Русия. А вече и ядрената Северна Корея. Дори Америка да 
им противопостави необходимия за защита й ядрен арсенал, уязвима ще се почувства Русия, защото ядрените оръжия на 
САЩ на азиатския терен ще бъдат повече от нейните. Ще е достатъчен ли тогава само двустранния договор Русия-САЩ за 
глобалния стратегически паритет? Да не говорим за появилите се "ядрени скакалци" или безпилотниците, срещу които 
също ще е трудно да се противодейства. Плюс проблемът за ракетите със среден обсег. 
Пред ТАСС експертът Дарил Кимбъл от влиятелната американска Асоциация за контрола над въоръженията заяви, че 
"двете страни трябва да определят дата за начало преговори за (по-нататъшното) ограничаване на ядрените въоръжения". 
Той уточни, че става дума за споразумение след сегашния договор СТАРТ-3. Експертът призова двете страни "да започнат 
работа колкото се може по-бързо", защото "всичко ще бъде сложно, ще отнеме много време". Ако Путин и Байдън се 
договорят в Женева да стартират такъв процес с последващи преговори, тогава призивът на Дмитрий Песков "да не се 
принизява значението на срещата им", не би звучал като гримиране на сбръчканата невъодушевеност отпреди срещата. 
 
Мениджър 
 
√ Служебният премиер представя новите областни управители  
Министър-председателят Стефан Янев ще представи днес новите областни управители, назначени от служебното 
правителство, съобщиха от пресслужбата на кабинета. 
В съответствие с поетия от него ангажимент за прозрачност, почтеност и професионализъм в управлението, областните 
управители ще бъдат публично представени в Гранитна зала на Министерския съвет във вторник, 1 юни, от 11 часа, се 
уточнява в прессъобщението. 
В Министерския съвет премиерът Стефан Янев, министърът на икономиката Кирил Петков и министърът на финансите Асен 
Василев ще обсъдят с областните управители организацията и подготовката за провеждането на предстоящите 
парламентарни избори. В срещата ще се включат също заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар 
Лазаров, както и експерти от съответните ведомства. По време на дискусията ще бъдат обсъдени и въпроси от актуалния 
политически дневен ред. 
 
√ Здравното министерство ще кандидатства за европари за справяне с пандемията  
Здравното министерство ще кандидатства за европейско финансиране за справяне с пандемията. От ведомството 
съобщават, че тече ускорена подготовка на проектните предложения за кандидатстване по проекта „Мерки за справяне с 
пандемията“.   
Общият бюджет по процедурата е 129 271 258, 60 лв., а крайният срок за подаване на проектните предложения от страна 
на здравното министерство е 19 часа на 29 юли, т. г. Процедурата е по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система 
за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Инвестициите по процедурата са по линия на 
инструмента REACT-EU.   
Дейностите по процедурата са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа чрез реконструкция, проектиране 
и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници. Предвижда 
се и осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с 
COVID-19, както и повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-
19. Сред дейностите е и внедряване на телемедицина, с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус 
пациенти при получаване на медицински грижи.  
Основна цел на всички предвидени дейности по процедурата е да се подкрепи здравната система на България в условия 
на сериозно изпитание и да се създаде готовност за реакция при следващи епидемични ситуации, съобщават от 



24 

 

министерството. За целта е необходимо да се гарантира достъпа до качествено лечение и развитие на телемедицината за 
осигуряване на живота и здравето на гражданите.  
В момента Министерството на здравеопазването анализира нуждите на лечебните заведения, които основно са поемали 
и се очаква да поемат лечението на пациентите с COVID-19 в цялата страна. Въз основа на анализа ще бъдат изработени 
критерии и методология за подбор на конкретни лечебни заведения, които ще бъдат включени в проектното 
предложение.  
Министерството ще направи преценка за вида и количеството на необходимата апаратура и оборудване в болничните 
заведения. Те ще включват апарати за подпомагане на дишането, пациентски монитори, рентгенови мобилни устройства, 
ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори, болнични легла и легла за интензивна грижа с постелъчен 
болничен инвентар и др.  
 
√ НАП започва проверки на фирмите с обществени поръчки  
Служебният министър на финансите Асен Василев обяви, че НАП ще започне да проверява по-често големи компании, 
които са получавали обществени поръчки, които търгуват с акцизни стоки и които имат големи наличности на каса. 
„Става въпрос за предприятия с наличност на каса от над 100 хил. лв. Компанията с най-големи такива наличности е в 
строителния сектор и е декларирала 32 млн. лв. на каса“, коментира министърът по време на интервю в БиТиВи. 
Той добави, че от големите несъбрани задължения през последните 3 години, които възлизат на 10 млрд. лв., около 
половината са наказателни лихви, а реално дължимото е 5 млрд. лв. 
Някои от задължените към държавния бюджет компании вече са се свързали с НАП, за да коментират възможности за 
разсрочено погасяване. Такъв пример е била компанията „Брикел“, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, която дължи 
на хазната 42 млн. лв., добави Василев. 
Министърът също така добави, че ще разпореди проверка в Фонда на фондовете, защото се оказва, че той работи на загуба 
и се налага да бъде субсидиран от страна на Министерството на финансите. 
„Този фонд, който трябва да управлява парите, които се дават по гаранционни схеми, управлява малко над 1 млрд. лв. 
обществен ресурс, основно от европейските оперативни програми. Тази седмица ще направим детайлен преглед какво се 
случва там, тъй като за мое голямо учудване той е на загуба“, обясни Василев. 
Министърът прогнозира, че страната може да се впише в планирания в бюджета дефицит от 4,9 млрд. лв., но това не 
означава, че актуализация на бюджета не трябва да се прави. Такава обаче може да бъде одобрена единствено от 
действащ парламент, поради което няма да е задача на служебното правителство засега. 
 
√ Банките в България с рекордна печалба за първите 4 месеца на годината  
Банковата система в България отчита 484 млн. лв. чиста печалба за първите 4 месеца на годината, показват данни на БНБ. 
Това представлява ръст от цели 36% повече в сравнение със същия период на миналата година. 
Сред основните причини за това са понижените разходи за обезценка на финансови активи. Тези разходи възлизат на 172 
млн. лв., което е с 18 млн. лв. по-малко в сравнение 2020 г. 
Освен това банките значително увеличават нетните си приходи от такси и комисионни. За 4-те месеца сумата възлиза на 
373  млн. лв., което е с 12% или 40 млн. лв. повече, отколкото за същия период на 2020 г. 
За сметка на това нетните приходи от лихви се понижават с 21 млн. лв. до 978 млн. лв. 
Освен това банките отчитат цели 189 млн. лв. по-добър в сравнение с миналата година резултат по перото, касаещо 
печалбите от курсови разлики. 
Същевременно по перо „Други оперативни разходи“ се отчитат цели 192 млн. лв. по-малко разходи. Перото „Други 
административни разходи“, което в предишните месеци на годината беше почти  изцяло занулено и възлизаше на над 90% 
по-малко в сравнение с разхода, генериран през 2020 г., сега отново е съпоставим с миналогодишния резултат – 267 млн. 
лв. сега срещу 252  млн. лв. миналата година. 
Така общият нетен оперативен доход на банковата система у нас през първите 4 месеца на 2021 г. е 1,47 млрд. лв., което 
е с 20% и 243 млн. лв. повече в сравнение с 2020 г.   
По силата на мораториума за отсрочване на кредитите на фирми и физически лица с доказан спад на доходите заради 
мерките срещу COVID са били отсрочени заеми на обща стойност 10 млрд. лв. 
От тях близо 13 хил. предприятия са получили одобрение за отсрочване на заеми на стойност 8,1 млрд.  лв., а 96 хил. 
домакинства – за отсрочване на 1,87 млрд. лв. 
 
√ Депозитите за бизнеса у нас - с отрицателна доходност  
Депозитите за фирмите в българските банки са вече отрицателни. Това показват последните отчетни данни на Българската 
народна банка към края на месеца. 
Въпреки отрицателните лихви, които реално означават, че фирмите губят пари, докато парите им са в банките, вместо да 
са в оборот, данните сочат за увеличение на новооткритите депозити. 
Само в рамките на месец април българските компании са отворили нови депозити на стойност 310 млн. лв. Това е с 22% 
повече, отколкото в сравнение с предходния месец на годината. 
Данните са за депозитите в български лева. В евро все още доходността на банките е положителна, макар и почти 
незабележима. През април лихвата по тези продукти е била 0,02%. Въпреки това фирмите са открили нови депозити на 
стойност 92 млн. лв., което е с над 60% по-малко в сравнение с март месец. 
В същото време лихвите по бизнес кредитите се увеличават с 0,11 процентни пункта до 3,28% за заемите на стойност до 1 
млн. евро. Бизнес заемите над тази сума са били отпускани при средна лихва от 2,23%. 
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За сметка на това кредитите за  домакинствата, предназначени за потребление поевтиняват – лихвата по тях е била средно 
7,62% през април, с 0,26 процентни пункта по-ниска. 
Ипотечните заеми пък лихвеният процент се запазва без промяна 2,75%. 
 
√ Standard & Poor's потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива  
Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на 
България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'. Перспективата пред рейтинга остава стабилна, съобщава пресцентърът 
на Министерството на финансите. 
Според рейтинговата агенция свиването на икономиката на България до този момент е било относително слабо и дължащо 
се най-вече на устойчивото вътрешно търсене. Бавният темп на ваксинация и потенциалното активизиране на пандемията 
с COVID-19 биха могли да предизвикат по-слабо от очакваното възстановяване на външното търсене, което би изместило 
част от очакваното възстановяване в 2022 г. В средносрочен период до 2024 г., големият поток на средства от ЕС по 
предишната и сегашна многогодишна рамка за финансиране, както и допълнителните средства по новия инструмент 
„Следващо поколение ЕС“, ще осигурят солидна възможност за икономически растеж на България. 
Въпреки че резултатите от наскоро проведените избори показаха политическо раздробяване и противопоставяне при 
взимането на решения, от рейтинговата агенция не очакват тези развития да отложат най-важните политически задачи 
като присъединяването към еврозоната или усвояването на средства по програми на ЕС. 
Дори при тази предизвикателна вътрешна политическа среда и в условията на пандемия, България запази силна фискална 
позиция. Очакванията на S&P Global Ratings са от 2022 г. фискалната консолидация да намали допълнително дефицитите, 
поддържайки нетния държавен дълг на ниско ниво от 20% от БВП през следващите години. Външните рискове също 
изглеждат управляеми след няколко години на намаление на нетния външен дълг, благодарение на поредицата от 
излишъци по текущата и капиталовата сметки, които от рейтинговата агенция очакват да продължат.       
Стабилната перспектива отразява очакването, че след сравнително ограниченото свиване на икономиката през 2020 г., 
икономическото възстановяване през следващите две години няма да доведе до дисбаланси във външния или финансовия 
сектор. Това развитие би позволило бърза фискална консолидация и поддържане на нисък държавен дълг.   
Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг, ако икономическото възстановяване на България е съпроводено с 
по-бърза фискална консолидация или се наблюдава по-силна външна позиция на страната спрямо прогнозираната. В 
дългосрочен план рейтингът би могъл да бъде повишен при присъединяването на страната към еврозоната. Сред 
факторите, които биха довели до понижение на рейтинга са задълбочаване на икономическия спад или забавяне на 
последващото възстановяване. Това вероятно би довело до забавена фискална консолидация и постоянно нарастващ 
нетен публичен дълг през следващите няколко години. Макар и малко вероятно, в средносрочен план от S&P Global Ratings 
биха предприели негативни действия по оценката на рейтинга ако се появят дисбаланси във финансовия сектор на 
страната.  
 
√ Руските пощи тестват доставки с дронове  
Държавната пощенска служба в Русия планира да проведе експеримент за доставка на стоки с безпилотни летателни 
апарати в четири региона на страната. Това обяви главният изпълнителен директор на компанията Максим Акимов в 
интервю за РБК, цитирано от ТАСС. 
Руските пощи планират да се трансфорират в холдинг, който ще включва повече от 10 компании. Целта е подобряване на 
ефективността на управлението, съобщи още Акимов в интервю за РБК, цитирано от ТАСС. 
Според Акимов стратегията на руската поща за 2020-2030 г. включва преход към модел на управление на холдинга, по 
примера на Poste Italiane, Deutsche Post DHL и Singapore Post. Това не само ще подобри ефективността на управлението, но 
също така ще даде възможност на дъщерните дружества да получат партньори, включително акционерни партньори, както 
и да разработят продукти по-бързо и да ги изведат на пазара.  
Засега не се планира намаляване на броя на клоновете, но компанията смята да прехвърли част от клоновете си на 
франчайз партньори. 
 
√ Пандемията далеч не е приключила, предупреди генералният директор на СЗО  
Коронавирусната пандемия далеч не е приключила, предупреди генералният директор на Световната здравна 
организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус след края на годишното заседание, което се състоя онлайн заради болестта, 
предаде ДПА. 
"Реалността е, че ни предстои още много работа за прекратяване на тази пандемия", подчерта той. 
Гебрейесус определи като окуражителен фактът, че случаите на заразяване и жертвите намаляват в световен мащаб, "но 
би било монументална грешка за която и да е държава да мисли, че опасността е отминала". Той подчерта, че е важно да 
продължи спазването на социална дистанция, миенето на ръцете, носенето на маски за лице и гарантирането на 
справедливо разпределение на ваксините, предаде БТА. 
СЗО вече е критикувала факта, че богати страни закупиха големи количества ваксини. В тях вече се ваксинират млади и 
здрави хора, докато бедни страни нямат достатъчно дози дори за здравни работници и изложените на повишен риск. 
"Един ден - надяваме се скоро - пандемията ще е зад нас", подчерта Гебрейесус. "Но психологическите белези ще останат 
за тези, които са загубили близки, здравни работници, натоварени отвъд точката на пречупване и милионите хора от 
всички възрасти, подложени на самота и изолация". 
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Участниците в заседанието се споразумяха да се срещнат отново през ноември, за да започнат работа по пандемичен 
договор, който да гарантира, че всички страни ще бъдат по-добре подготвени за следващата пандемия, включително чрез 
по-добро международно сътрудничество, отбелязва ДПА. 
 
√ Брентът прескочи прага от 70 долара за барел  
Цените на петрола се повишиха във вторник, като цената на сорта Брент от Северно море, която е референтна за 
европейския пазар, премина прага от 70 долара за барел на фона на оптимизма за търсенето на гориво през летния сезон 
в САЩ, предаде Ройтерс. 
*Към 8:20 часа българско време цената на сорта брент се повиши с 0,81 долара, или 1,17% ,до 70,13 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 1,26 долара, или 1,90%, до 67,58 долара за барел. 
„Макар че има опасения относно по-строгите ограничени срещу разпространението на COVID-19, в някои части на Азия, 
изглежда, че пазарът е по-фокусиран върху позитивните перспективи пред търсенето в САЩ и части от Европа“, коментират 
анализатори от ING Economics. 
„В САЩ така нареченият летен „сезон на шофирането“ официално започна след уикенда около Денят на загиналите във 
войните и навлязохме в период, в който запасите от бензин вървят надолу“, добавят те. 
Търсенето на бензин в САЩ е нараснало с 9,6% в сравнение със средното ниво за предходните четири недели и е 
достигнало най-високото неделно ниво от лятото на 2019 г., сочат данните на компанията GasBuddy, която проследяващата 
търсенето на бензин. 
Днес е срещата на Организацията на страните износителки на петрол и на техните съюзници, начело с Русия, известни като 
групата ОПЕК+, по време на която се очаква държавите да се договорят да продължат постепенното облекчение на 
съкращенията на добива. 
През април от ОПЕК+ решиха да върнат на пазара доставки на 2,1 млн. барела петрол на ден в периода между май и юли 
на фона на очакванията, че световното търсене ще нарасне въпреки кризата с коронавируса в Индия – третият най-голям 
потребител на петрол в света. 
 
√ Борсите в Европа започват седмицата на червено 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната част на сесията в понеделник на 
фона на вяла търговия, тъй като няколко водещи пазара са затворени по случай празници, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 61,9 пункта, или 0,4%, до 15 458,08 пункта. Въпреки опасенията около 
нарастващата инфлация, бенчмаркът е на път да регистрира ръст от 2,6% през май на фона на постепенното отваряне на 
икономиките на континента и продължаващата подкрепа на централните банки за възстановяването. Немският показател 
DAX се понижи с 61,9 пункта, или 0,4%, до 15 458,08. Френският измерител CAC 40 изтри 8,6 пункта от стойността си, или 
0,13%, достигайки ниво от 6 475,51 пункта. Лондонската фондова борса днес не работи по случай банков празник. 
Сред големите губещи днес е Deutsche Bank чиито акции поевтиняха с 1,68%, след като „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че 
Федералният резерв на САЩ е казал на германския кредитор, че не адресира ефективно пропуските в своите практики 
срещу пране на пари. 
Цената на книжата на италианския застраховател Cattolica се повиши с 12,47%, след неговия конкурент Assicurazioni 
Generali обяви, че ще отправи оферта от 1,17 млрд. евро за придобиване на компанията. Акциите на Generali поскъпнаха с 
0,50%. 
Успокоителните коментари от представители на Европейската централна банка, включително от нейната президентка 
Кристин Лагард, която заяви, че е твърде рано да се говори за забавяне на „Пандемичната програма за извънредни 
покупки“ (PEPP), подкрепиха пазарите миналата седмица. 
Сега вниманието е насочено към данните за инфлацията в Еврозоната както и към данните за пазара на труда в САЩ. 
„Както подчертаха наскоро от ЕЦБ, ръстът на инфлацията вероятно е временен и се дължи на редица технически фактори, 
а не на истинска сила на търсенето“, коментират анализатори на UniCredit. 
„Съгласни сме с тази оценка и очакваме инфлацията в Еврозоната да достигне връх през четвъртото тримесечие, след което 
да се понижи до около 1,5% (или около 1% за основната инфлация)“, добавят от банката. 
Повишения в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишени в петък, завършвайки четвърти пореден месец 
на зелена територия, предаде Си Ен Би Си. Днес американските пазари остават затворени заради честванията по случай 
Деня в памет на загиналите във войните. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 64,81 пункта, или 0,19%, до 34 529,45 пункта. Широкообхватният измерител 
Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 3,23 пункта, или 0,08%, до 4 204,11 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 12,46 пункта, или 0,09%, до 13 748,74 пункта. 
За седмицата индексът на сините чипове Dow и S&P 500 се повишиха съответно с 0,9% и 1,2%, прекратявайки поредицата 
си от две седмици на спад. Nasdaq регистрира ръст от 2,1%, записвайки най-добрата си седмица от 9 април насам. 
За месеца Dow и S&P 500 нараснаха с 1,9% и 0,6%, регистрирайки четвърти пореден месец на растеж. Nasdaq обаче изтри 
1,5% от стойността си, отчитайки първи месец на червено от седем месеца. 
На пазара се отразиха и данните за базовата инфлация в САЩ, изключваща нестабилните цени на енергията и храните, 
която нараасна с 3,1% през април. Този ръст е по-голям от очаквания скок от 2,9%, но е далеч и от най-песимистичните 
прогнози на Уолстрийт. 
„Този доклад постави Федералния резерв в добра позиция. Инфлацията расте, но реалната доходност остава ниска. Това 
е добро преходно състояние“, коментира Джейми Фокс от Harris Financial Group 
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Акциите на Salesforce поскъпнаха с 5,43%, след като софтуерната компания отчете печалба от 1,21 долара за акция за 
първото тримесечие, надминавайки значително прогнозата от 0,88 долара за акция. 
Книжата на компаниите, любими на инвеститорите на дребно от Reddit, преминаха през нова бурна сесия. В началото на 
търговията акциите на AMC Entertainment поскъпнаха с 2,17%, но в крайна сметка завършиха сесията със спад от 2,17%. 
Акциите на GameStop поевтиняха с 12,64%“ 
Миналата седмица 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. 
Смесени резултати в Азия 
Азиатските борсови индекси не намериха единна посока в понеделник на фона на данните за заводската активност в Китай. 
Официалният индекс на мениджърите по доставките PMI за промишления сектор, който обхваща предимно големи и 
държавни предприятия, се е повишил до 51 пункта през май, докато очакванията на  анализаторите бяха той да остане 
непроменен на априлското равнище от 51,1 пункта, сочат днешни данни на китайското Национално статистическо бюро. 
Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 14,69 пункта, или 0,41%, д о 3 615,48 
пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Compositе напредна с 26,27 пункта, или 1,10%, до 2 419,76 пункта. 
Хонконгският измерител Hang Seng се повиши с 27,39 пункта, или 0,09%, до 29 151,8 пункта. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 289,33 пункта, или 0,99%, до 28 860,08 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 15,19 пункта, или 0,48%, до 3 203,92 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 записа спад от 17,9 пункта, или 0,25%, до 7 161,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,91 пункта, или 0,17%, до 527,68 пункта. BGBX40 се понижи с 0,51 пункта, или 0,43%, до 119,13 пункта. 
BGTR30 остана на практика без промяна при ниво от 572,54 пункта. BGREIT напредна с 0,06 пункта, или 0,04%, до 151,78 
пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2225 долара  
Курсът на еврото се задържа над прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2225 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2201 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ От днес без такси ще се плащат данъци и осигуровки в някои офиси на НАП  
От днес 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 е, че 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. 
 
√ БАБХ започва проверки в туристически обекти  
Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки във връзка с настъпващия летен туристически 
сезон. Те ще се извършват на териториите на областите Варна, Бургас и Добрич. 
Инспекторите ще проверяват магазини, подвижни сезонни обекти, фирми за кетъринг, ресторанти, включително и такива, 
намиращи се на територията на хотелски комплекси, и туристически обекти, предлагащи услугата „ол инклузив". 
По традиция експертите ще следят за произход и право на съхранение на храните, за сроковете на годност и правилното 
етикетиране. 
Във връзка с антиковид изискванията, проверяващите ще следят с повишено внимание дали са осигурени подходящи 
условия за измиване и дезинфекция на работния инвентар в магазините, ресторантите, ще инспектират съоръженията за 
измиване и подсушаване на ръцете, подходящото работно облекло и личните предпазни средства на персонала. 
Стриктно ще се следи дали работещите в обектите за обществено хранене лица притежават редовно заверени лични 
здравни книжки. 
При необходимост инспекторите от Агенцията по храните ще правят съвместни проверки с МВР, данъчните, здравните 
инспекции и Комисията за защита на потребителите. 
Проверките ще продължат до края на туристическия сезон. 
 
√ Шест нови е-услуги на МЗХГ са достъпни на Портала egov.bg на ДАЕУ  
На Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ 
- https://egov.bg/wps/portal са достъпни шест нови е-услуги на Министерство на земеделието, храните и горите. Това са: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwLcHT3cLQwMDE38jA0Cfbz8wwwMDY28PQz0wwkpiAJKG-AAjiD9UWAlHoEWjob-FkbeFoZuQAlfn2BXp2AXIwNXM6gCPGYU5EYYZDoqKgIA_8D_eA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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2928 Признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации 
на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството:  
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2928?cP=1 
2177 Признаване на организация на производители на земеделски продукти и на група на производители на земеделски 
продукти:  
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2177?cP=1 
2355 Признаване на организация на производители на плодове и зеленчуци:  
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2355?cP=1 
1195 Издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн:  
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/1195?cP=1 
2733 Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев:  
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2733?cP=1 
1572 Издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни 
процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета:  
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/1572?cP=1 
 
√ В Слънчев бряг са притеснени заради анулираните чартъри от Беларус  
Новината за анулираните чартъри от Беларус до Варна и Бургас силно притеснява туристическия бранш у нас. Причината е 
това, че Украйна затвори въздушното си пространство заради скандала c приземяването на пътническия самолет в Минск 
и задържането на журналиста и опозиционер Роман Протасевич. 
Туристите от Беларус са основен пазар в най-големия морски курорт у нас Слънчев бряг. Ситуацията е силно притеснителна, 
тъй като над 20 хотела по морето остават затворени. 
"Тези хора не са виновни. Те трябва да дойдат при нас. Това е основният поток от туристи, които можем да очакваме плюс 
българите. Ще загубим всички. Една част от колегите няма да отворят. Най-лошото е, че дестинацията втора година ще 
бъде полупразна и ако така продължава трябва да затворим дестинацията", заяви хотелиерът Веселин Налбантов. 
Всички полети за началото на юни от Беларус до летищата в Бургас и Варна ca анулирани, въпреки че ca били пълни. 
Чартърната програма се отлага за след 18 юни, като ще се търси вариант за пренасочване и изпълнение на полетите през 
Русия. 
Десетки хотели по морето са разчитали да запълнят базите си c туристи от източноевропейската страна. Сега обаче много 
от тях ще останат празни. 
След отмяната на полети от Русия и Беларус предстои от Българската хотелиерска и ресторантьорска организация да 
входират писмо до министерството на туризма за премахване на PCR тестове за туристите от Унгария. Така от бранша се 
надяват да спасят летния сезон. 
 
√ Европрокуратурата започва работа  
От днес започва работа Европейската прокуратура, чиято цел е разследване на злоупотреби със средства от европейския 
бюджет - измами, корупция и трансгранични операции за източване на ДДС на стойност над 10 млн. евро. В офиса ѝ в 
Люксембург ще дадат брифинг главният прокурор Лаура Кьовеши, както и еврокомисарите за прозрачността и ценностите 
Вера Йоурова и Дидие Рейндерс. 
Как се стигна до създаването ѝ припомня нашият пратеник Ангелина Пискова: 
Създаването на Европейската прокуратура се проточи 8 години, след като по предложения регламент от 2013 година от 
Европейската комисия не бе постигнат консенсус от страните-членки. През 2017-та година 17 от тях поискаха 
предложението да бъде отнесено до Европейския съвет, където европейските лидери също не се разбраха по въпроса. 
Същата година 16 държави уведомиха институциите, че ще започнат да работят по нейното създаване чрез засилено 
сътрудничество по член, по който не се изисква одобряване от Съвета. Трудно бе постигнато съгласие и около фигурата на 
главния прокурор, след като лявоцентристкото правителство на Румъния опита да бламира избора на Кьовеши и в Съвета, 
и в Европейския парламент чрез своите евродепутати. 
В момента в европейската прокуратура участват 22 страни-членки, сред които и България. 
Извън нея на този етап са Унгария, Полша, Ирландия, Дания и Швеция. 
България започна участието си с фалстарт, след като от 10 предложени европейски делегирани прокурори бяха отхвърлени 
6. 
 
√ Сергей Шойгу: Русия ще създаде нови военни формирования в близост до западните си граници  
До края на годината в Западния военен окръг (ЗВО) ще се появят около 20 нови формирования и части. Това обяви 
министърът на отбраната на Руската федерация Сергей Шойгу, предава РИА Новости. 
Шойгу уточни, че решението е взето в отговор на засилената активност на страните от НАТО, водени от САЩ, които 
увеличават интензивността на полетите и присъствието на военни кораби край руските граници. 
„Действията на нашите западни колеги разрушават системата за сигурност в света и ни принуждават да предприемаме 
адекватни контрамерки. Постоянно подобряваме бойната сила на войските", добави министърът. 
Новите формирования ще бъдат снабдени със съвременно оръжие и оборудване. Общо тази година войските от Западния 
военен окръг ще бъдат оборудвани с 2000 единици оръжия. 
Подобряването на уменията на личния състав и военните органи за командване и контрол също ще продължи. 
„Интензивността на изпълнение на задачите за бойна подготовка от корабите на Балтийския флот се е увеличила с 30 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2928?cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2177?cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2355?cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2355?cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/1195?cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2733?cP=1
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/1572?cP=1
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процента. Изпълнени са повече от двеста учения с различни видове оръжия. В бъдеще те ще продължат", обеща военният 
министър на Москва. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Горещите въпроси и спешните решения - защо е необходим анализ на дейността на специализираното 
правосъдие - служебният министър Янаки Стоилов; 

- В полето на омбудсмана - общественото обсъждане за новите цени на парното и достъпът до здравеопазване в 
пандемията - гост Диана Ковачева; 

- За кредитирането на малкия и среден бизнес и работата на Българската банка за развитие - финансистът Емил 
Хърсев; 

- След историческите богослужения в Рим - за думите и посланията - Западно- и Средноевропейски митрополит 
Антоний; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Нов инцидент с влака Бургас – София. След като преди две седмици беше спрян с джанти и замерян с камъни, 

днес премаза стадо крави, а стопаните им заплашиха машиниста със саморазправа. На живо Румен Бахов; 
- Как е управлявана пандемията и ще има ли нов ваксинационен план. За резултатите от проверката - съветникът 

на здравния министър- проф. Мира Кожухарова; 
- Глоби за превишена скорост падат в съда. Каква е причината?; 
- Защо мъж откри огън по вратата на кварталния полицай?; 
- Крадци разбиха и ограбиха една от църквите в Монтана. Взели са парите от продажба на свещи; 
- „Свобона зона. Часът е 9 без 5". За първата книга на Георги Коритаров - гост Ивайло Нойзи Цветков; 
- В деня на детето ви връщаме към игрите от миналото. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Лекарствата по каса от днес само срещу електронна рецепта; 
в. Труд - Гаден слух срещу Слави; 
в. Телеграф - Шофьори горят заради неверни наркотестове; 
в. Монитор - От 10 до 50 лв. за занималня на детето; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Уволниха зам.-шефа на ДАНС, отнел допуска до класифицирана информация на Бойко Рашков; 
в. 24 часа - ЦИК реши: Купува още 1500 машини; 
в. Труд - Писмо до Брюксел заради политически репресии; 
в. Труд - Чадъри без пари и през това лято; 
в. Телеграф - Експериментът на ЦИК в Сливница показа: Пенсионери гласуват по 4 мин. с машина; 
в. Телеграф - Христо Мутафчиев пред Телеграф: Минеков събира директорите на среща; 
в. Монитор - Вотът на машина отнема на възрастните до 5 минути; 
в. Монитор - Онлайн COVID сертификат без е-подпис само за ваксинираните досега; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Иван Атанасов, лидер на "Ляв съюз за чиста и свята република": Виденов щеше да въведе валутния борд - 
вътрешни и външни врагове не ни позволиха; 
в. Труд - Д-р Румен Манов - историк, дарител и колекционер, пред "Труд": Не може човек да прави избор между хляба и 
свободата; 
в. Телеграф - Проф. Пламен Павлов, историк: Левски е безсребърник, Ботев – бунтар; 
в. Монитор - Проф. Ана Кочева, Институт за български език при БАН: 100-годишни БГ рецепти "слушат" студенти зад 
граница; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кога идва революция на младите със собствен бизнес; 
в. Труд - Защо идеята за „Голямата лява коалиция" се провали; 
в. Телеграф - Недомислиците в закона пазят дрогираните шофьори; 
в. Монитор - Здрава защита, за да няма изненади. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 01 юни 
София 

- От 11.00 часа в Гранитната зала в сградата на Министерски съвет служебният премиер Стефан Янев ще представи 
новите областни управители. 

- От 10.00 часа във Военната академия „Г. С. Раковски" ще се проведе Ден на отворените врати по повод Деня на 
детето. 

- От 10.00 часа в зала „Европа" в сградата на КНСБ ще се проведе дискусионен форум на тема „Бъдещето на труда и 
дигитализацията". 

- От 11.00 часа в Градската градина ще се състои инициативата „Един човек - дете на града" по повод Деня на детето. 
- От 11.00 часа на 4 етаж в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев" ще се проведе детски празник. 
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- От 11.30 часа пред Столичната библиотека ще се проведе инициативата „Весел празник на площада" по повод 
Деня на детето. 

- От 17.00 часа в парк „Заимов" ще се проведе голямо лятно парти за деца по случай Деня на детето. 
- От 17.30 часа в парк „Дружба" до езерото ще се проведе детски празник. 

*** 
Асеновград 

- От 10.00 часа в Градския парк ще се проведе празнична програма по случай Деня на детето. 
- От 18.00 часа в Градска библиотека „Паисий Хилендарски" ще се проведе традиционен празничен концерт, 

посветен на Деня на детето. 
*** 
Благоевград 

- От 9.00 часа в Регионална библиотека ,,Димитър Талев" ще се проведе програмата „Ден на детето". 
- От 10.00 часа на пл. ,,Народни будители" ще се проведе Детски пленер „Изгряват хиляди слънца". 
- От 10.00 часа във въжен парк „Благоевград" ще се проведе инициативата ,,Спортувай! Бъди щастливо дете!". 
- От 10 30 часа в Регионалния исторически музей ще бъде открита изложбата „Игри и играчки през вековете". 

*** 
Бургас 

- От 14.00 часа в Народно читалище „Христо Ботев 1937" ще се проведе празник, посветен на Деня на детето. 
- От 17.30 часа в село Извор ще бъде отбелязан Денят на детето. 
- От 18.00 часа в Експозиционен център „Флора" Държавен куклен театър представя „На приказки с Топчо". 

*** 
Варна 

- От 10.00 часа във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" ще се проведе Ден на отворените врати по 
повод Деня на детето. 

*** 
Добрич 

- От 10.00 часа в Градски парк „Св. Георги" ще се състоят Детски празник с Power Jump, Празник на професиите, 
както и настолни игри с модератори от Младежки център - Добрич. 

*** 
Добрич./село Ведрина 

- От 13.00 часа в село Ведрина ще бъде открит монумент на Светите братя Кирил и Методий. 
*** 
Казанлък 

- От 21.00 ч. в града ще се проведе тържествена проверка-заря с участието на военнослужещи от 61-ва 
механизирана бригада - Карлово в рамките на програмата за отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за 
свободата на България - 2 юни. 

*** 
Калофер 

- От 21.00 ч. в родния град на поета-революционер Христо Ботев ще се проведе тържествена проверка-заря с 
участието на военнослужещи от 61-ва механизирана бригада - Карлово в рамките на програмата за отбелязване 
на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България - 2 юни. 

*** 
Кубрат 

- От 9.30 часа в Спортната зала ще се проведе детски празник по повод Деня на детето. 
*** 
Павел баня 

- От 21.00 ч. в града ще се проведе тържествена проверка-заря с участието на военнослужещи от 61-ва 
механизирана бригада - Карлово в рамките на програмата за отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за 
свободата на България - 2 юни. 

*** 
Пловдив 

- От 9.30 часа в район 2 на Съвместното командване на специалните операции на ул. „Ген. Радко Димитриев" 2 ще 
се проведе Ден на отворени врати по повод Деня на детето. 

*** 
Русе 

- От 11.00 часа в Спешното отделение на УМБАЛ „Игнат Канев" ще се състои кампания за подаряване на подаръци 
на всички деца по повод Деня на детето. 

*** 
Свищов 

- От 17.30 часа на пл. „Алеко" пред сградата на Общината ще се състои благотворителен концерт под надслов 
„Заедно за Митко". 

*** 
Сливен 
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- От 11.00 часа в зала 105 на Общината ще се проведат консултации за състави на секционните и подвижните 
секционни избирателни комисии. 

*** 
Стара Загора 

- От 11.00 часа в сектор H на летище „Стара Загора" служебният министър на земеделието, храните и горите проф. 
д-р Христо Бозуков ще открие специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО. 

- От 10.00 часа в парк „Пети октомври" ще се проведе детски празник по повод Деня на детето. 
- От 10.00 часа на западния вход в Тракийски университет ще бъде даден старт на кандидатстудентската кампания. 
- От 13.00 часа в Културно-информационен център „Етносвят България" ще бъде отбелязан Международният ден 

на детето с игри и забавления за деца от различни етноси. 
- От 17.30 часа пред Общината ще се състои концерт с участието на състави и формации при ЦПЛР, НЧ „Настроение 

2017" и ДЮФХ „Жарава". 
- От 17.30 часа в парк „Артилерийски" ще се проведе детски празник. 

*** 
Търговище 

- От 19.00 часа в парк „Роден кът" ще се състои концерт на Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия". 
*** 
Хасково 

- От 11.30 часа на пл. „Свобода" ще се проведе детски празник по повод Международния ден на детето. 
*** 
Шумен 

- От 9.00 часа в Ганушевата къща ще се проведе детски празник по повод Международния ден на детето. 
- От 10.00 часа в зала 203 в сградата на Общината ще се проведе пресконференция. 

*** 
Ямбол/авиобаза „Безмер" 

- От 9.30 часа в авиобаза „Безмер" ще се проведе Ден на отворени врати по случай Международния ден на детето. 
*** 
Ямбол 

- От 17.00 часа в Градския парк ще започне съвместната инициатива на Народно читалище „Зора - 1945" и Народно 
читалище „Умение - 2003", обединяваща „Младият Ямбол твори" със „Сладко изкушение". 

 

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. 


