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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
В. Земя 
 
√ АИКБ: Икономиката се възстановява, но неравномерно, мерките за бизнеса да продължат 
Ще имаме доста туристи, когато се отворят “зелените коридори“, заяви 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 телевизия България он еър председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в Бъл-
гария (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 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 фик-
сираните 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, заяви пред-
седателят на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. По думите му е положително е предложението на 
служебното правителство за ученическия туризъм. 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 чар-
търния 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. 
 
БНР 
 
√ ИСС в България разработи становища по новите оперативни програми 
Интервю на Цветелина Стоянова с Милена Ангелова в предаването ''Нещо повече'' 
По своя инициатива Икономическият и социален съвет в България разработи и прие становища по новите оперативни 
програми за периода до 2027 година и по националния План за възстановяване и развитие. Сумарно това са много 
милиарди левове, които би трябвало да помогнат не само да се преодолеят негативните ефекти от Covid кризата, но и да 
осигурят по-висок икономически ръст в следващите години.  
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В становището на ИСС са дадени редица препоръки за секторите, където ще се усвояват средствата, тъй като се смята, че 
България не подхожда достатъчно амбициозно.  
Главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова, докладчик на становището и член на Европейския икономически и 
социален съвет, каза пред БНР:  
"Макроикономическото планиране на ефекта на този ресурс трябва да е по-амбициозно. Икономическият ръст трябва да 
е поне 5% на реална годишна база... Много напреднала е работата в програмата за развитие на човешките ресурси, за 
подпомагане на най-нуждаещите се, за наука и образование. По-бавно се случват нещата в програмата за наука и 
иновации".  
Интервюто с Милена Ангелова можете да чуете в звуковия файл.  
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

 
БНР 
 
√ Президентът: Ботев ни учи да надигаме глас срещу неправдата  
"Всяка година Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България ни обединява в мълчание и 
размисъл. Ботев е родолюбец докрай и затова моралните му присъди и днес стряскат родоотстъпниците, самозабравилите 
се, преялите с власт. Казва ни кривиците без витиеватост и безкомпромисните му слова учат да надигаме глас срещу 
неправдата, да вървим с гордо изправени глави срещу потисничеството. Пробуждат съвестта ни и издигат самочувствието 
ни като народ. 
Днес отново като един ще притихнем в знак на преклонение пред българските герои. Но именно тази минута тишина 
припомня отговорността ни пред поколенията - онези преди нас, но най-вече онези след нас. От делата ни зависи какъв 
завет ще им оставим. 
Поклон пред загиналите за свободата на Отечеството!". 
Това написа във фейсбук страницата си тази сутрин президентът Румен Радев. 
На 2 юни почитаме паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Този ден се чества от 1901 година, 
когато на връх Околчица, лобното място на Ботев, се събират негови четници и други граждани да отдадат почит. 
 
√ Президентът на Португалия пристига на посещение в България  
Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза пристига на официално посещение в България по покана на 
държавния глава Румен Радев. 
Марсело Ребeло де Соуза ще бъде посрещнат с официална церемония пред храм - паметника „Св. Александър Невски“. 
Двамата президенти ще разговарят на четири очи на „Дондуков“ 2, след което ще се състоят пленарните разговори между 
двете официални делегации. 
Утре двамата държавни глави ще посетят Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий и ще разгледат експозицията 
„Португалия в ръкописите и старите книги на Националната библиотека“. 
 
√ Със заповед на премиера e създаден Съвет по икономическите въпроси  
Съвет по икономическите въпроси беше създаден със заповед на министър-председателя Стефан Янев. Това съобщиха от 
правителствената пресслужба. 
В състава на консултативния орган към премиера са: Гълъб Донев, заместник министър-председател по икономическите и 
социалните политики и министър на труда и социалната политика, Атанас Пеканов, заместник министър-председател по 
управление на европейските средства и Асен Василев, министър на финансите. 
За участие в съвета са поканени финансистът Красимир Ангарски, доцентът по финанси в УНСС Емил Хърсев, програмният 
директор в Центъра за либерални изследвания Георги Ганев и преподавателят в Norwegian Business School Пламен Ненов. 
Контролът по изпълнението на дейността на Съвета ще се осъществява лично от министър-председателя Стефан Янев. 
Основна задача на новоучредения орган ще бъдат обсъждането, разработването и прилагането на иновативни стратегии 
за решаване на икономическите проблеми у нас. 
 
√ 25 фирми, взели 200 млн. лв. аванс, не се явили на среща с министър Комитова  
25 фирми подизпълнители са получили авансово близо 200 млн. лв. от дружеството „Автомагистрали“ за укрепване на 84 
свлачища и срутища по пътната мрежа, обяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството 
Виолета Комитова. 

https://bnr.bg/post/101476607/milena-angelova
https://bnr.bg/post/101476699/mnogo-balgari-izkachvat-vrah-okolchica-v-dena-na-hristo-botev
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До момента обаче е укрепен само един обект - свлачището на пътя за Рилския манастир, а срокът на сключените договори 
е до края на годината. 
Проверка на регионалното министерство е показала, че договорите са сключени единствено за проектиране, наем на 
техника и доставка на материали, но обектите са без разрешение за строеж. 
„Тези 25 фирми са много далече от крайната задача, която им е била поставена. В техните договори няма задача за 
строителство. Ние бяхме изумени, че едни държавни средства с министерско постановление - представляват публичен 
ресурс, после постъпват в АПИ, после отиват в „Автомагистрали“ - публичен ресурс, и изведнъж като се разпределят на 25 
фирми, се превръщат за една нощ в търговска тайна“, каза министър Комитова 
Нито една от фирмите, получили средствата, не се е явила на насрочената вчера от министъра среща, за да предостави 
повече информация за дейността си, допълни Виолета Комитова. 
Тя уточни, че резултатите от направената проверка ще бъдат предоставени на Агенцията за държавна и финансова 
инспекция (АДФИ) и НАП. 
Миналата седмица министър Комитова освободи ръководството на Пътната агенция именно с аргумента за извършени 
авансови плащания за обекти, които нямат проектна готовност и разрешение за строеж. 
 
√ Светлан Стоев: Решенията по процеса НАТО 2030 определят посоката на Алианса  
Министърът на външните работи Светлан Стоев участва в срещата на външните министри на НАТО, която се проведе на 1 
юни 2021 г. чрез защитена видеоконферентна връзка. Във фокуса на дискусиите беше процесът за адаптация НАТО 2030 и 
подготовката на предстоящата среща на върха на 14 юни в Брюксел. 
„Решенията по процеса НАТО 2030 ще определят бъдещата посока на Алианса през следващото десетилетие, а успешното 
им изпълнение зависи от нашата политическа воля, единство и солидарност“, посочи българският външен министър. Той 
допълни, че само по този начин може да гарантираме ефективно възпиране и отбрана в отговор на настоящите и бъдещите 
предизвикателства пред сигурността. 
В изказването си министър Стоев посочи, че следва да продължим изпълнението на вече договорени решения по предното 
присъствие на НАТО, като същевременно работим за укрепване на способностите си за възпиране и отбрана. В тази връзка 
подчерта добавената стойност на българското предложение за домакинство на Регионалното морско координационно 
присъствие във Варна.  
Светлан Стоев открои важното значение на задълбочаване партньорството между НАТО и ЕС. Посочи, че решенията по 
НАТО 2030 трябва да потвърдят валидността на политиката на „Отворени врати“ на Алианса, която допринася за 
стабилността и сигурността в евроатлантическото пространство и отвъд. 
Бяха обсъдени още отношенията с Русия, както  и развитията в Украйна и Беларус. Българският външен министър подчерта 
важното значение на единството на Алианса в отговор на дестабилизиращите действия на Русия, включително в Западните 
Балкани, и призова за засилен ангажимент към сигурността и стабилността в региона. 
Сред темите на срещата беше и бъдещото сътрудничество на НАТО с Афганистан след приключвана на мисия „Решителна 
подкрепа“ през следващите няколко месеца. България подчерта необходимостта да се съхрани постигнатото до момента 
и потвърди ангажимента си към сигурността и стабилността на Афганистан. 
 
√ КЕВР обсъжда предложението за поскъпване на парното и тока  
Предложението от 1 юли токът за бита да поскъпне с 3 процента средно за страната, а парното и топлата вода - с 10 на сто, 
ще бъде обсъдено в Комисията за енергийно и водно регулиране.  
Най-голямо увеличение при цените на тока и предвидено за клиентите на ЧЕЗ -  с 4 на сто. За потребителите на ЕВН и 
"Eнергопро" електроенергията ще се pповиши с два процента.   
При цените на парното и топлата вода за София се предвижда най-големият скок от 14 на сто, за Велико Търново 
поскъпването ще е с 13% а за Пловдив - с 9 на сто. Най-малко ще е увеличението в Сливен - с 2% процента. При всички 
останали топлофикации промяната ще е между 8 и 11 на сто. 
Тези разчети на топлоенергията са направени при цени на природния газ малко под 40 лева за мегаватчас средно за 
страната, а от вчера горивото вече се продава за над 45 лева без такси и налози.  Това означава, че увеличението от юли 
може да се окаже и по-голямо. Същото важи и за електроенергията, чиято цена на борсите продължава да расте. 
 
√ БНБ започва целева надзорна проверка в ББР  
БНБ няма преки законови правомощия по отношение на одитните комитети в банките, заявиха от Българската народна 
банка в отговор на запитване на БНТ. 
Създадената ситуация на публичен конфликт между ръководството и акционера е безпрецедентна в надзорната практика 
на БНБ. По тази причина от утре БНБ започва целева надзорна проверка в ББР, информират още от Българската народна 
банка. 
По-рано служебният министър на икономиката Кирил Петков обяви, че Управителният съвет на Българската банка за 
развитие е отказал да предостави на одитния комитет кредитните досиета и е сезирал БНБ.  
 
√ Красен Станчев: Вече е пуснат механизмът за прозрачност на ББР  
Интервю на Диана Янкулова с доц. Красен Станчев в предаването ''Нещо повече'' 
"Вярвам, че Българската народна банка като надзор ще влезе във функциите си и ще направи преглед на кредитните 
портфейли на клиентите на Българската банка за развитие... Не виждам бързо развитие обаче по прегледа на каквито и да 

https://bnr.bg/horizont/post/101476192/us-na-bbr-otkazal-informacia-za-kreditnite-dosieta
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е кредитни портфейли. Ще трябва повече време, отколкото ще продължи работата на служебния кабинет". Това каза пред 
БНР доц. Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика, преподавател в Софийския университет.  
По думите му трябва да се променят процедурите за прозрачност и за отговорност при разпределение на средства.  
"Вече е пуснат механизмът за прозрачност на банката. Това ще доведе до по-доброто управление на банката... ББР трябва 
да оперира като търговец на едро с гаранции. Очевидно е, че банката е малка, не познава целия икономически живот в 
страната, отделните отрасли и от това непознаване може да се случат всякакви случки".  
В предаването "Нещо повече" доц. Станчев допълни:  
"Финансовият министър ще успее да въведе други условия на прозрачност".  
Интервюто с доц. Красен Станчев можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Туристическите пакети за ученици – глътка въздух за бизнеса  
30 хиляди ученици от цялата страна ще летуват в българските курорти на пълна държавна издръжка. Това предвижда 
новата Национална програма „Отново заедно”, която беше оповестена в края на миналата седмица от министрите на 
туризма, образованието и финансите. Целта на програмата е подкрепа на туристическия бранш, който беше сериозно 
засегнат от пандемията, а също и да помогне за социализацията на учениците след продължителната изолация и 
дистанционното обучение. 
Глътка въздух за бизнеса. Така председателят на Варненската туристическа камара Илин Димитров коментира идеята за 
туристическите пакети за учениците. 
“Идеята е наистина хубава. Това ще ни даде възможност да запълним легловата база, ако разбира се, бъдат използвани и 
хотелите, а не само държавните почивни станции. Освен това, чрез тази програма учениците ще могат да опознаят 
родината, както и да се запознаят отблизо с работата в туристическия сектор. Ако им хареса - може да се окажат бъдещи 
кадри“, коментира Илин Димитров. 
Той изрази надежда, че туристическите пакети за ученици ще станат ежегодни.  
„Това е отличен механизъм да задържим българските туристи“, каза още председателят на Варненската туристическа 
камара. 
Хотелите и базите за настаняване ще бъдат разположени из цялата страна, увери министърът на туризма Стела Балтова 
още при представянето на идеята миналата седмица. Пакетите ще бъдат предлагани от туроператори, които работят 
традиционно с детски лагери и зелени училища. 
Все още обаче не е известен регламентът и критериите, по които ще се включват учениците в програмата, каза за „Радио 
Варна” началникът на РУО в морската столица Розета Заркова. 
Илин Димитров беше категоричен, че в никакъв случай не бива да се допуска дискриминация. 
Чуйте подробностите в репортажа на Иван Барбов. 
 
√ Биотехнологични проекти за региона на Стара Загора разработват в Института за устойчив преход  
През февруари 2021 г. към Тракийския университет в Стара Загора заработи Институт за устойчив преход и развитие, чиято 
цел е да подпомогне трансформацията на стопанския модел в районите, засегнати от енергийния преход. 
В състава му влизат и представители на софийския Технически университет, на Минно-геоложкия университет, на община 
Стара Загора, на синдикатите, на Българската стопанска камара, на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на 
министерствата на образованието и енергетиката. Това уточни доц. Добри Ярков, Ректор на Тракийския университет и 
инициатор за създаването на Института. 
Първата официална работна среща направихме още през февруари с представители на регион Хъмбър, 
Великобритания. Тя беше много полезна среща за обмяна на опит, за това което се е случило преди  25 – 30 години в 
този регион, където е била най-голямата топлоелектрическа централа на въглища във Великобритания. Сега  това 
е един от най-силно развитите региони. 
Срещнахме се и с ръководителите на централите и мините в комплекс "Марица Изток", както и със синдикалните им 
организации. Управителният съвет се срещна и с екипа на консултанта за изработката на Териториалните планове 
– "Прайс, Уотърхаус, Купърс". Биоикономиката и въглищните региони коментирахме на среща с немските партньори 
от Лайпциг – Дрезден, където преди 25 години е имало интензивно производство на енергия от въглища. 
Териториалните планове коментирахме и с чужди партньори – Словакия, Румъния, Полша, Чехия. 
Най-сериозната работа която предстои е научно развойната, казва доц. Добри Ярков. 4 са направленията, по които се 
работи в Институтът за устойчив преход: икономически анализи и проекти, биотехнологии, минно дело и геоложки 
проучвания, водородни технологии и енергийни системи. 
Направлението за икономически анализи и социални проучвания ще изготвя сценарии за развитие, стратегии, но и 
съвместни проучвания със социалните партньори по отношение на социалните ефекти. Това е много важно за нас 
като университет, за да може този преход да стане с минимални социални сътресения. 
Няма готови модели, които можем да взаимстваме от нашите партьори, но има идеи за нови бизнес модели, обяснява 
доц. Добри Ярков. 
Един от тях е агроенергетика и биоикономика – използването на биогорива и биоотпадъци.  Планираме и да започнем 
производството на храни върху рекултивираните територии на Мини "Марица Изток", първо с научна дейност, с 
изграждане на модели и пилотни проекти. Това ще са висококачествени храни със собствена марка, които да 
използват късите вериги за доставка – от фермата до вилицата. 
Най-голямата сила и ролята на науката в случая е да съкрати срока за възстановяването на почвата на рекултивираните 
земи в пъти, така че още през следващите години да излезем с готови продукти, каза още доц. Добри Ярков: 

https://bnr.bg/post/101476525/krasen-stanchev-bbr-trabva-da-operira-kato-targovec-na-edro-s-garancii
https://bnr.bg/post/101476344/turisticheskite-paketi-za-uchenici-glatka-vazduh-za-biznesa
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"Вече имаме разработени научни проекти, които стартират още през следващите месеци. Проучванията на почвата 
и водата сочат, че няма наличие на високи нива на тежки метали или други вредни компоненти". 
Работи се и по улавянето и съхранението на въглеродния диоксид съвместно с Техническия университет и Минно-
геоложкия университет. Тракийският университет се включва с използването на въглеродния диоксид за храна на 
специални микроорганизми, които да произвеждат биогорива, както и хранителни добавки за животновъдството и за 
хората: 
"Времето е кратко, но искам пилотните проекти за въглеродния диоксид, за биотехнологиите, икономическите 
анализи да ги видя осъществени до края на мандата си след две години и половина и да излезем с готов бизнес модел. 
Но всичко, което предстои да се случи, трябва да бъде много добре обмислено и интегрирано, да се включат всички 
специалисти, от всички сфери на живота, така че стресът да бъде минимизиран и резултатът да бъде видим не след 
10 години, а веднага след като започне този процес на трансформация". 
Цялото интервю с доц. Добри Ярков можете да чуете в прикачения звуков файл.  
 
√ Електронен подпис – кой, как, къде, защо  
В България оперират няколко компании, които предлагат квалифициран електронен подпис, като вариантите са два – или 
облачна технология, чрез която можем да използваме редица финансови институции без дори да стъпваме в офисите на 
компаниите, или чрез инсталация на допълнителен софтуер на личния ни компютър (познат като „КЕП на флашка“ – бел. 
ред.), чрез който можем да платим данъците си в НАП и да имаме достъп до личното си здравно досие, следователно – да 
получим сертификат, че сме ваксинирани или преболедували Covid-19, който отваря вратите към пътешествия зад 
граница.   
КЕП – електронен подпис и идентификатор   
Две са компаниите, които предлагат „облачен“ КЕП – иновативна технология, която ни позволява чрез идентификация от 
разстояние да подписваме договори, обясни в 13-тия епизод на подкаста „На всяка цена“ професор Георги Димитров, 
председател на фондация „Право и интернет“ и член на управителния съвет на една от тези две компании. По думите на 
Димитров, макар и всички услуги заедно – идентификация и подпис, да изискват от нас един клик, то зад технологията 
стоят доста услуги. Ако ги използваме за отваряне на банкова сметка, изтегляне на кредит от разстояние (например – 
кредит със селфи) или друг вид банкова услуга, този подпис е интегриран в платформата, която банката ни предлага. 
Подобна е ситуацията и с другите видове финансови компании – например пенсионни дружества или застрахователни 
компании. Това означава, че самите компании са готови да заплатят за КЕП за използването единствено на техните услуги, 
за да може клиентът им да работи с тях. Ако искаме да използваме същия КЕП за друг вид услуги (извън тези на конкретната 
компания, например – банката, с която комуникираме през мобилния си телефон), вече ще трябва да доплатим.  
КЕП с допълнително USB устройство се предлага от всички компании на пазара, но той е по-сложен за опериране. Той 
обаче е ключът ни към работа с част от държавните институции. „Общините се оказаха по-гъвкави от държавата в това 
отношение“, смята Георги Димитров. Въпреки това има и държавни институции, които позволяват да комуникираме с тях 
и с облачен, и с другия вид КЕП.   
Безплатен електронен подпис – възможно ли е?  
Компанията, която Георги Димитров представлява, предостави в пиковите моменти от пандемията безплатен електронен 
подпис заедно с Държавната агенция „Електронно управление“. Извън този случай обаче Димитров е категоричен, че 
електронният подпис трябва да е безплатен за всички, когато е необходим за електронен идентификатор пред държавата 
и за подписване на документи, издавани от държавни институции. Когато става дума за използването му за работа с частни 
компании, то всеки клиент трябва да плаща според собствените си нужди, смята Димитров. Той е категоричен, че 
технологията е сигурна.   
Онлайн гласуване с КЕП – технологично е възможно, политически – чувствително   
Технологията напълно позволява да се осъществи гласуване по онлайн с електронен подпис, като елементите са два – 
единият е идентификаторът, че става дума за конкретния гласоподавател, който има право на вот, а другият – елементът, 
който ще осигури тайната на вота. Георги Димитров е напълно категоричен, че технологично е възможно онлайн 
гласуването без съдържанието на вота да се обвърже с гласоподавателя. „Въпросът има и политически измерения заради 
вота от чужбина, но аз не бих искал да ги коментирам“, допълни Димитров.   
Още за електронния подпис и всички останали услуги, които стоят зад него, може да чуете в 13-ия брой на подкаста „На 
всяка цена“.  
 
√ Има ли трудности с електронните рецепти? 
Лекарствата по Здравна каса са със задължителна електронна рецепта от днес. Аптеките вече разполагат с нужния софтуер, 
за да обслужват клиентите си. Има ли затруднения в първия ден от старта на системата? 
От Асоциацията на аптеките уверяват, че всички аптеки с договор към Здравната каса, са инсталирали електронната 
система. 
Според фармацевта Атанас Тошев новата система спестява попълването на рецептата на ръка и не се образуват опашки от 
пациенти. Все още обаче стават технически грешки. 
„В електронните рецепти ако едно лекарство по принцип е за 30 дни изписано, понякога се случва за един ден, чисто и 
просто техническа грешка. С ъпдейтването на системата няма да се получава или пък, ако едно лекарство се изписва 
обикновено по един код, но лекарят го е изписал на друг код по невнимание, няма как също така да се отпусне“. 
За Галина Гайдарова, която ползва електронна рецепта от месец, особена промяна няма. 

https://bnr.bg/post/101476572/biotehnologichni-proekti-za-regiona-na-stara-zagora-razrabotvat-v-instituta-za-ustoichiv-prehod
https://bnr.bg/post/101476555/elektronen-podpis-koi-kak-kade-zashto
https://bnr.bg/horizont/post/101475991/ot-1-uni-lekarstva-po-zdravna-kasa-samo-s-elektronni-recepti
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„Засега аз не виждам разлика. Аз понеже взимам на три месеца лекарства пак трябва да ходя на три месеца, пак трябва да 
си нося рецептурна книжка. Не мога да я кача на телефона примерно да ме облекчи. Разликата е, че едното е малко, 
другото е голямо". 
Срокът за рецепта издадена от специалист е 14 дни. 
 
√ ЕС пусна система за проверка на „зеления сертификат“, който се издава и в България  
ЕС е пуснал в действие системата за проверка на т.нар „зелен сертификат“, който се издава вече и в България. Съобщението 
дойде на фона на очакванията той да доведе до облекчаване на пътуванията. По този начин България става една от 
първите държави, в които се издават европейски здравен сертификат за пътуване. Той засяга ваксинираните, 
преболедувалите и изследваните за Covid-19.  
Техническата система ще позволи сигурната проверка на елементите за сигурност, съдържащи се в QR кодовете на всички 
сертификати. Така гражданите и държавните органи могат да бъдат сигурни в истинността им. По време на проверката не 
се обменят или запазват лични данни, се казва в съобщението. България вече обяви, че старите здравни сертификати ще 
могат са се преиздават след 4-ти юни. Това ще става само срещу номер на лична карта, номер на ваксинация и ЕГН. 
Преиздаването на стария български сертификат се улеснява заради отпадането на изискването за електронен подпис. 
Освен България, Чехия, Дания, Германия, Гърция, Хърватия и Полша са свързани към европейския портал. Другите 
държави изчакват активирането на всички функции. Данните на ЕК сочат, че от 10 май насам 22 държави вече са тествали 
успешно портала.  
Регламентът за прилагане на общия Covid-19 сертификат за пътуването ще се прилага от 1 юли. 
 
√ Главният прокурор на ЕС Лаура Кьовеши ще посети София  
Интервю на Ангелина Пискова с Лаура Кьовеши в предаването ''Нещо повече'' 
Главният прокурор на ЕС Лаура Кьовеши ще посети София съвсем скоро. Това съобщи тя в интервю за БНР, след като днес 
бе даден официален старт на Европейската прокуратура в Люксембург. 
Кьовеши не уточни какво има предвид под "съвсем скоро", но допълни, че ще даде информация на по-късен етап.  
Запитана от "Хоризонт" за конкретните причини, поради които Европейската прокуратура отхвърли 6-има от общо 
десетимата кандидати за европейски делегирани прокурори от България, Кьовеши отговори: 
"Ние си имаме вътрешните процедури и като се опираме на тях, трябва да проверим дали кандидатите отговарят на 
критериите за изборност. Има и други, като например опита, който те притежават, за да разследват финансови измами. В 
някои от случаите кандидатите нямаха прокурорски опит, за да изготвят обвинения или да правят пледоарии в съда".  
Лаура Кьовеши допълни, че институцията е следвала европейски критерии, като е трябвало да приложи едни и същи 
правила за всички 22 страни.  
"Не можем да правим отстъпка за никого", бе категорична тя и допълни, че очаква новите кандидатури възможно най-
бързо, за да може Европейската прокуратура да е напълно действаща.  
Интервюто с Лаура Кьовеши можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ ЕС най-накрая е готов да събере от пазарите 750 млрд. евро за фонда за възстановяване  
Европейският съюз най-накрая е готов да събере така необходимите средства от публичните пазари, за да стимулира 27-
те икономики след тежкия шок от продължаващата коронавирусна криза. 
През юли 2020 г. единният блок взе безпрецедентно решение за съвместно набиране на капитал за финансиране на 
икономическото възстановяване - Механизма за възстановяване и устойчивост на стойност 750 милиарда евро. Този фонд 
за възстановяване е допълнение към вече прилаганите от отделните правителства финансови мерки за справяне с 
негативните последни от коронавирусната пандемия. 
След като бяха предприети всички законодателни стъпки, Европейската комисия вече е в състояние да използва 
капиталовите пазари за търсене на необходимите средства още от този месец. 
"Европейската комисия е готова да излезе на пазарите, за да набере необходимите средства, за да направи ЕС по-зелен, 
по-цифров и устойчив“, написа в Туитър председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. 
Европейската комисия обяви своите прогнози за емитиране на около 80 милиарда евро дългосрочни еврооблигации през 
2021 г., които да бъдат допълнени с краткосрочни книжа за десетки милиарди, за да се покрият останалите финансови  
изисквания. 
Точният размер както на дългосрочните облигации, така и на краткосрочните книжа на ЕС, ще зависи от конкретните нужди 
от финансиране и Комисията ще преразгледа тази своя оценка през есента. По този начин ЕК ще може да финансира през 
втората половина на годината всички планирани безвъзмездни средства и заеми за държавите членки по Механизма за 
възстановяване и устойчивост, както и да покрива нуждите на политиките на ЕС, които получават финансиране от 
програмата "Следващо поколение ЕС". 
Комисията заяви в началото на седмицата, че 38 финансови институции ще бъдат първични дилъри при емитирането на 
общи еврооблигации, включително френската BNP Paribas, германската Deutsche Bank и италианската UniCredit, съобщава 
бизнес телевизия CNBC. 
През следващите месеци 27-те членки на ЕС ще могат да получат първото изплащане на 13% от общата сума, заложена във 
възстановителния фонд. Бъдещите плащания ще зависят от това дали държавите ще приложат необходимите реформи. 
Ето защо държавите членки изготвиха планове за възстановяване, описвайки в тях как ще използват средствата и как ще 
направят икономиките си по-конкурентоспособни. 

https://bnr.bg/horizont/post/101476085/evroprokuraturata-zapochva-rabota
https://bnr.bg/post/101476353/glavniat-prokuror-na-es-laura-kyoveshi-shte-poseti-sofia
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Тези документи обаче все още се разглеждат от Европейската комисия и трябва да бъдат одобрени за последен път от 
държавите членки. Изпълнителният орган на ЕС възнамерява да приключи своята оценка в средата на юни и след това 
отделните членки ще разполагат с един месец, за да дадат своето мнение за отделните планове. 
Някои членки, като например Португалия, настояват целият процес на преразглеждане да приключи до края на юни. 
"Това е наистина исторически момент за Европа: Началото на широкомащабни общи заеми, дори само като временна 
програма", посочи пред CNBC Ерик Нилсен, главен икономист в UniCredit. 
"Няма да им проблем при реалното набиране на средствата от пазарите и при тяхното изплащане. Потенциалните 
препятствия ще се появят по-вероятно във фазата на изпълнение на реформите и инвестициите - но това е нормално за 
всяко едно голямо и амбициозно подобно начинание", посочи още той. 
В резултат на негативното въздействие на коронавирусната пандемия икономиката на Европейския съюз се сви през 2020 
г. с 6,1%, като се очаква тя да възстанови част от този спад, нараствайки с  4,2% през 2021 г., сочат прогнози на Европейската 
комисия. 
 
√ ЕК одобри програма на Гърция на стойност 800 млн. евро в подкрепа на туристическата индустрия  
Европейската комисия одобри правителствена схема на Гърция на стойност 800 милиона евро, предназначена да 
подпомогне туристическите компании в страната, които са силно засегнати от коронавирусната пандемия и свързаните с 
нея рестриктивни мерки. 
"Компаниите са силно засегнати от пандемията и тази схема ще помогне да се осигури продължаването на тяхната 
икономическа дейност в тези трудни времена", заяви еврокомисарят Маргрете Вестагер, която отговаря за политиката на 
Европейския съюз в областта на конкуренцията. 
От Европейската комисия отбелязаха, че схемата ще бъде отворена за компании от всякакъв мащаб, които са имали спад 
в оборота с повече от 30% през 2020 г. в сравнение с 2019 г. 
 
√ Рекорден подем на промишлената активност в еврозоната през май  
Активността в промишления сектор на еврозоната нарасна през май с най-солидно темпо през близко 24-годишна история 
на водещо бизнес проучване на  агенция IHS Markit сред европейските мениджър. 
Окончателният промишлен PMI индекс на агенция IHS Markit нарасна през май до 63,1 пункта от 62,9 през април и при 
предварителен индекс на ниво от 62,8. Това е най-високата стойност на индекса от началото на проучването през юни 1997 
г., като в същото време промишленият сектор се разширява за единадесети пореден месец (индекс над важното ниво от 
50,0 пункта). 
Проучването отбелязва "силни подобрения в експлоатационните условия", но също така и "ограничения върху 
производствените дейности поради непрекъснатите трудности при набавянето на суровини от доставчици". 
"Солидният производствен растеж е пореден сигнал, че европейската икономика се възстановява силно през второто 
тримесечие", коментира данните Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в агенция IHS Markit. "През май обаче се 
наблюдава и рекордно забавяне в предлагането, което ограничават растежа на производството и оставят фирмите 
неспособни да отговорят на търсенето до степен, която не е била виждана в проучванията преди това, добави той. 
Производственият PMI подиндекс, който се взима предвид при оценяването на общия PMI индекс на бизнес активността 
и е добър индикатор за икономическото здраве, отслабна през май до 62,2 от 63,2 пункта през април, но остава стабилно 
над важното ниво от 50 пункта. 
Прекъсванията, причинени от глобалната коронавирусна пандемия, все още оказват огромно въздействие върху веригите 
за доставки и производствените нужди за суровини. 
Това води до нов ценови ръст, като индексът на цените на суровините скочи през май до 87,1 от 82,2 през април, което е 
най-високият показател в историята. 
Този инфлационният натиск обаче може да бъде приветстван от Европейската централна банка, която все още не успява 
да постигне целевото си ниво за инфлация от малко под 2 на сто въпреки години на свръхоблекчена парична и лихвена 
политика. 
През май се наблюдава позитивен промишлен импулс в повечето страни членки, като единствено промишленият PMI 
индекс се понижи до тримесечно дъно от 64,4 пункта, но все още остава далеч над важното водоразделно ниво от 50,0 
пункта. 
Окончателният промишлен PMI индекс на Франция обаче достигна през май 248-месечен връх, в Испания - 276-месечен 
връх и рекордни върхове в Италия, Австрия и Холандия. 
 
√ Великобритания отбеляза ден без жертви от коронавирус  
Във Великобритания няма нито един смъртен случай от Covid-19 за последното денонощие. Това се случва за първи път от 
март миналата година.  
Броят на заразените е 3 165, което е по-малко от понеделник, но повече от преди седмица. Жертви няма и министърът на 
здравеопазването Мат Ханкок заяви, че "цялата страна се радва да чуе тази новина". Той отново призова хората да 
продължават с ваксинирането.  
Повече от една трета от пълнолетното население вече е напълно имунизирано. По последни данни 25 734 719 души са с 
две дози, а 39 477 158 са с първа доза ваксина или близо 75% от пълнолетното население.  
Всичко това става на фона на загриженост от известно нарастване на случаите на заразявания, свързвани с новия индийски 
вариант на вируса. По принцип броят на жертвите е по-нисък през уикенда и първите дни на седмицата, тъй като има 
забавяне в статистическите данни, а този понеделник беше почивен ден на Острова.  
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Въпреки обнадеждаващите данни учените продължават да съветват правителството да отложи пълното вдигане на 
локдауна на 21 юни, както е планирано. По-рано обаче премиерът Борис Джонсън заяви, че на този етап не вижда нищо, 
което налага промяна на плановете. Окончателното решение се очаква на 14 юни. 
 
√ В Израел избират държавен глава  
Избори за нов президент на Израел ще се състоят днес в Кнесета, съобщава ТАСС. 
За поста на досегашния държaвен глава Реувен Ривлин претендират двама кандидати. Това са ръководителят на 
Еврейската агенция за Израел "Сохнут" Ицхак Херцог и Мириам Перец, която през 2018 година беше удостоена с 
престижната Премия на Израел за приноса ѝ в укрепването на израелския дух. 
Мандатът на Ривлин изтича на 9 юли. 
Президентът е начело на страната за 7 години и не може да заема поста два пъти. 
Държавният глава се избира от депутатите с тайно гласуване като победителят трябва да събере поне 61 гласа. 
Изборите за държавен глава стават на фона на опитите на политиците в страната да съставят правителство. 
В полунощ изтича срокът, в който лидерът на най-голямата опозиционна партия "Йеш Атид" - Яир Лапид, трябва да 
реализира предоставения му мандат за кабинет.  
Коалиционните преговори обаче буксуват, което забавя обявяването на това дали такъв ще бъде сформиран, съобщи 
изданието "Таймс ъф Израел". 
В неделя Нафтали Бенет, който е начело на една от ключовите формации за мнозинството в Кнесета, обяви, че ще се включи 
в преговорите за формиране на правителство "на националното единство" с центристки и леви партии. 
 
Investor.bg 
 
√ Газът поскъпва с повече от очакваното от 1 юни 
Суровината ще се продава с 20% по-скъпо на фона на случващото се на европейските газови хъбове 
Цената на природния газ се повишава с 20% до 45,27 лева за мегаватчас, съобщават от Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР). Повишението е по-рязко спрямо заявлението от средата на май, направено от "Булгаргаз". Тогава от 
газовата компания поискаха газът да поскъпне с около 13 на сто. 
По време на откритото заседание на КЕВР, че ситуацията на европейските пазари предполага по-съществено увеличение 
на цената. 70% от цената на газа от "Газпром" се определя от т.нар. "пазарен компонент", тоест от движението на 
европейските хъбове. 
От 30 април до 26 май котировките на газовите пазари в Европа са нараснали с 22%. 
По формулата останалата част от цената на руския природен газ се формира от цените на алтернативните на газа горива - 
газьол и мазут. Те също вървят нагоре в последните месеци. Цената на азербайджанския газ се формира изцяло от 
"петролния компонент". 
От "Булгаргаз" съобщиха по време на откритото заседание преди дни в КЕВР за планов ремонт на "Турски поток", заради 
който ще бъде преустановено подаването на газ за срок от 7 дни. "Булгаргаз" е договорил нужните количества за този 
период, но на спот цени, което също допринася за повишението на цената на суровината. 
Въпреки същественото повишение на цената на природния газ и през юни парното, топлата вода, както и 
електроенергията, произведена по комбиниран способ няма да променят цената си. На 1 юли ще влезе в сила новия 
регулаторен период и тогава енергийният регулатор ще може да направи необходимите корекции. 
 
√ България е сред страните в ЕС с най-ниска безработица през април 
Нивото ѝ у нас пада до 4,7% при средно 7,3% за ЕС и 8% за еврозоната, показват данни на Евростат 
България се нарежда сред държавите от Европейския съюз (ЕС) с най-ниска безработица, показват данни на европейската 
статистическа служба Евростат. 
Безработицата у нас се понижава до 4,7% през април спрямо 5,1% през март и 5,9% през април 2020 г., сочат данните. 
Страната в ЕС с най-ниска безработица през април е Полша – 3,1%, следвана от Чехия и Нидерландия с по 3,4%, Малта с 
3,8%, Унгария с 4,3%, Германия с 4,4%. 
Най-висока е безработицата в Испания – 15,4%, и Италия – 10,7%. За Гърция няма данни за периода февруари – април, а 
последните налични данни са от януари и показват 15,8% безработица. 
Това са и трите държави с ниво на безработицата над 10 на сто. 
Средната безработица в ЕС се понижава до 7,3% през април, като остава стабилна спрямо март, но се увеличава спрямо 
нивото на безработицата през април 2020 г. (6,7%). За еврозоната нивото достига 8%, като се понижава спрямо март (8,1%), 
но нараства спрямо април 2020 г. (7,3%). 
Евростат изчислява, че 15,38 млн. души в ЕС, от които 13,03 млн. в държавите от еврозоната, са били безработни през април 
2021 г. В сравнение с март 2021 г. броят на безработните намалява със 165 хил. души в ЕС и със 134 хил. души в еврозоната. 
В сравнение с април 2020 г. безработните се увеличават с 1,4 млн. души в ЕС и с 1,275 млн. души в еврозоната. 
Що се отнася до безработицата сред младежите до 25 години, през април в България тя се понижава до 12,1% от 14,9% 
през март и 17,8% през април 2020 г. Безработните младежи у нас са 15 хил. души. 
Най-висока е младежката безработица в Испания – 38%, Италия – 33,7%, Швеция – 25,2%, Португалия – 24%, Люксембург – 
21,7%. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/bulgargaz-poiska-poskypvane-na-gaza-ot-pochti-13-prez-iuni-328280/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/gazovata-vryzka-s-gyrciia-se-bavi-oshte-shte-zaraboti-do-kraia-na-iuni-2022-g-328558/
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През април 2021 г. 2,939 млн. младежи на възраст до 25 години са били без работа в ЕС, като от тях 2,384 млн. са от страните 
от еврозоната. През април 2021 г. равнището на безработица сред младите е 17,1% в ЕС и 17,2% в еврозоната, като остава 
стабилна в сравнение с март. 
В сравнение с март 2021 г. броят на безработните младежи в ЕС намалява с 21 хил. души и с 18 хил. в еврозоната. В 
сравнение с април 2020 г. обаче има увеличение с 210 хил. в ЕС и 126 хил. в еврозоната. 
 
√ Балансът на силите на трудовия пазар се измества в полза на работниците 
Една от причините е, че много бизнеси отварят едновременно след пандемичното затваряне  
Когато един шикозен ресторант в Манчестър пусна обява за рецепционист през юли 2020 г., той беше шокиран да получи 
963 заявления за един ден, а не тридесетината, които очакваше, пише Пилита Кларк за Financial Times. 
Но това беше тогава. „Сега е много, много различно“, коментира Каръл Кеърнис, директор в лондонската ресторантьорска 
компания D&D. Нейните 40 и няколко заведения за хранене се радват средно на около една десета от кандидатите, които 
са имали миналия юли, като някои позиции се оказват особено трудни за попълване. 
„Обявите ни за готвачи обикновено привличат около 50 молби, но в днешно време се радваме, ако имаме пет“, казва тя и 
добавя, че от тези пет само един или двама са с подходяща квалификация. 
Добре дошли в едно от най-любопитните ковид развития: голям недостиг на работна ръка в богатите страни, въпреки че 
милиони все още са без работа. 
Докато икономистите обсъждат причините и последствията от този феномен, както и колко дълго ще продължи той, 
останалите можем само да се учудваме колко рязко се промениха нещата. 
Един видим знак за промяната е наборът от примамки, бонуси и обезщетения, които биха изглеждали абсурдно само 
преди месеци, когато работниците бяха изправени пред коронавирусна криза в заетостта. 
Слънчевият австралийски щат Куийнсленд току-що стартира кампания за „работа в рая“, която предлага 1500 австралийски 
долара (820 британски лири) в брой плюс субсидирани пътувания за примамване на работници в туристическия сектор, 
засегнат от недостиг на работна ръка. 
В САЩ Amazon предлага бонус от 1500 долара за приемане на работа (плюс още 100 долара, ако сте ваксинирани), а 
McDonald’s се присъедини към редицата от големи американски компании, вдигащи заплатите за персонала. 
В Лондон, ресторант зад ъгъла на моя офис, пише Кларк, дава на клиентите ваучери от 100 паунда, ако успеят да намерят 
нов служител. Друго заведение за хранене наблизо предлага на персонала си бонус до 2000 лири, ако могат да направят 
същото. 
Дори компаниите за набиране на персонал имат проблем с наемането. Конкуренцията за най-добрите кандидати е 
„нажежена в момента“, споделя Нийл Карбъри, главен изпълнителен директор на британската Конфедерация за набиране 
на персонал и заетост. „Никога не съм виждал пазар за опитни консултанти по подбора като този“, каза той наскоро. 
Защо това се случва сега? Един фактор: силното икономическо възстановяване на някои места вдига търсенето на 
служители, след като бизнесите отварят едновременно след пандемичното затваряне. „Всички набират персонал по едно 
и също време“, посочва Тони Уилсън, директор на анализаторската група на британския Институт за изследвания на 
заетостта (IES). „Това е много, много необичайно.“ 
Дали схемите за платени отпуски и пандемичните помощи карат работниците да клинчат? Експертите не са съгласни, но е 
ясно, че в сектори като гостоприемството служителите напуснаха в посока домове за грижи, супермаркети и други места с 
по-благоприятно работно време и понякога по-добро заплащане. 
Някои държави добавиха натиск, който може би задълбочава недостига на персонал. 
След Брекзит имаше отлив на европейски шофьори на камиони от Обединеното кралство, където много индустрии 
разчитат силно на работници отвъд Ламанша. Преди Великобритания да напусне ЕС през 2020 г., 72 процента от персонала 
на D&D бяха от ЕС, а 22 процента бяха британци. 
Строгите гранични правила се посочват като причина за недостига на работна ръка в Австралия, а също и в Нова Зеландия, 
където една компания за производство  на мляко предупреди неотдавна, че стресът от този недостиг е толкова силен, че 
може да доведе "както до животински, така и до човешки загуби". 
За по-малкия бизнес борбата за намиране на персонал е особено изострена. 
„Плашещо е“, казва Ник Уорд, готвач от Брайтън (във Великобритания), който толкова отчаяно търси работници, че се е 
принудил да плаща на приятели да му помагат в натоварените дни. Той далеч не е единствен. Малко след като говорихме, 
той препрати спешен мейл от кетъринг фирма с молба Уорд да отиде да им работи него ден, което той не можеше. 
Може би положението на Уорд предизвиква съчувствие, но и удовлетворение да се види как хората с непостоянно работно 
време и ниско заплащане най-накрая придобиват икономическа сила. Както казва Тони Уилсън от IES, някои индустрии се 
радваха на изобилно предлагане на труд през по-голямата част от последните 15 години. „Настъпи промяна в баланса на 
силите“, изтъква той. Може да е временно, но докато трае, работодателите нямат друг избор, освен да се адаптират. 
 
√ Русия и ОПЕК печелят от битката на активистите срещу западните петролни гиганти 
Западните компании се готвят значително да намалят емисиите си, което на практика означава намаляване на 
производството, от което ще се възползват други 
Активистите за опазване на климата, които отбелязаха големи победи срещу западните петролни гиганти миналата 
седмица, получиха неочаквана подкрепа от петролните столици на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и 
Русия. 
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Понесените загуби в съдебните и заседателните зали означават, че Royal Dutch Shell, ExxonMobil и Chevron са под засилен 
натиск да намалят вредните си емисии по-бързо. Това обаче е добра новина за саудитската компания Saudi Aramco, за Abu 
Dhabi National Oil Co. и за руските „Газпром“ и „Роснефт“, пише Ройтерс в свой материал. 
Това означава повече работа за тях и за страните от ОПЕК. 
„Търсенето на петрол и газ е далеч от пика си и доставките ще са необходими, но на международните петролни компании 
няма да им е разрешено да инвестират при тази среда, което означава, че националните петролни компании ще трябва да 
се намесят“, коментира Амрита Сен от консултантската компания Energy Aspects. 
Активистите спечелиха голяма победа със съдебното решение на нидерландски съд Shell значително да намали емисиите 
си, което на практика означава намаляване на производството нефт и газ. Компанията мисли да обжалва. 
В същия ден две водещи американски компании - Exxon Mobil и Chevron, загубиха битки с акционери, които ги обвиниха в 
мудност в битката с климатичните промени. 
Международната агенция по енергетика (МАЕ), която регулира енергийните политики на запад, призова миналия месец 
за отказ от нови петролни и газови проекти. Но не даде ясна формула за това как да бъде намалено търсенето. 
„Той (докладът на МАЕ) е продължение на филма „Ла-ла ленд“. Защо да то приемам на сериозно?“, попита саудитският 
министър на енергетиката принц Абдулазис бин Салман. 
Враждебни режими 
Според високопоставен представител на руската „Газпром“ „изглежда Западът ще трябва да разчита повече на това, което 
нарича „враждебни режими“ за доставките си“. 
За момента от Saudi Aramco, Adnoc, „Роснефт“ и „Газпром“ отказват коментар. 
Западните петролни гиганти като Shell драстично разшириха дейността си през последните 50 години, докато Америка и 
Европа се опитваха да скъсат със зависимостта си от доставки от Близкия изток и Русия. 
Сега същите тези енергийни гиганти на запада създават планове за значително намаляване на емисиите си до 2050 г., но 
инвеститорите очакват по-бързи действия. 
Saudi Aramco, която е листната на саудитската борса, но остава в по-голямата си част държавна собственост, не е подложена 
на такъв натиск, макар че Рияд обещава също да увеличи използването на възобновяема енергия. 
Водещите западни петролни компании контролират около 15% от международното производство, докато ОПЕК и Русия 
имат дял от около 40%. Този дял остава относително стабилен през последните десетилетия, като на нарастващото търсене 
отговаряха нови производители, като части шистови компании в САЩ, които сега са изправени пред сходен климатичен 
натиск. 
Запазване на дивидентите 
От началото на 90-те години световното потребление на петрол нарасна до 100 млн. барела дневно от 65 млн. барела, като 
най-голям дял от растежа отива за Азия. 
Страни като Китай и Индия не са обещавали да намалят потреблението си на петрол, което на глава от населението все 
още е само една частица от това на запад. 
Но макар и натиска от активисти, инвеститори и банки за намаляване на емисиите, западните компании също така са 
натоварени и със задачата да поддържат високите си дивиденти въпреки немалките си задължения. 
„От съществено значение е световната петролна индустрия да нагоди производството си с парижките цели“, коментира 
Ник Стансбъри от компанията Legal & General. Той обаче отбелязва, че това трябва да се прави в съответствие с политиките, 
промените в търсенето и промените в световната енергийна система. 
„Принуждаването в съда на една компания да го направи може (ако има изобщо някакъв ефект) само да доведе до по-
високи цени и пропуснати печалби“, коментира още Стансбъри. 
Дела във връзка с климата са били завеждани в 52 държави през последните две десетилетия, като 90% от тях са в САЩ и 
Европейския съюз, посочват от консултантската компания Verisk Maplecroft. 
 
БНТ 
 
√ Честваме 145 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета  
Честваме 145 години от подвига на поета-революционер Христо Ботев и неговата чета. 
Тържествена заря освети небето над Враца снощи. Военната проверка на геройски загиналите за свободата на България 
не се проведе заради действащите противоепидемични мерки. 
Въпреки това десетки жители и гости на Враца се събраха на централния площад. Днес в 11.30 часа е Всенародното 
поклонение на връх Околчица. 
Точно в 12.00 часа в цялата страна ще се включат сирените в знак на почит към паметта на загиналите за свободата на 
България. 
В родния град на Ботев - Калофер, миналата вечер също се проведе тържествена заря-проверка с участието на военни 
представителни роти на 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово. 
Слово за Ботев произнесе министърът на културата Велислав Минеков. С едноминутно мълчание беше почетена паметта 
на загиналите за Освобождението на България. 
 
√ Янев и Рама потвърдиха визитата на албанския премиер в България  
Министър-председателят Стефан Янев проведе телефонен разговор с премиера на Албания Еди Рама, съобщават от 
пресслужбата на Министерския съвет. 

https://www.investor.bg/sasht/337/a/ekoaktivistite-sa-okurajeni-sled-sydebnoto-reshenie-sreshtu-shell-328738/
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Двамата лидери обсъдиха въпроси, свързани с двустранните отношения, както и актуални теми от европейския дневен 
ред. 
В рамките на разговора беше потвърдена предстоящата визита на албанския министър-председател в България на 8 и 9 
юни. Премиерът Янев подчерта, че от българска страна започва съответната подготовка и организация. 
В този контекст българският премиер обърна внимание, че съвместяването на различните национални интереси е това, 
което движи света напред и посочи, че посещението на албанския министър-председател в България ще бъде разглеждано 
като посещение на приятел. 
 
√ Шефът на КРС: Няма категорични данни за здравословни проблеми от 5G мрежите  
Мрежите от пето поколение са стъпка в развитието на технологиите. Това коментира в "Още от деня" председателят на 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Иван Димитров. 
Те са насочени към индустриалния потребител, към това, което изисква високи скорости, бързо действие на мрежата и 
сериозен обмен на данни във времето, в което може да се ползва, уточни Димитров. 
Той допълни, че мобилните предприятия, които са получили честотния спектър в 3.6 GHz, вече работят активно в 
изграждането на мрежите. И в София, Пловдив и Бургас има развити мрежи. 
С това, което Комисията направи и приключи един процес по предоставяне на честотен спектър, се даде възможност 
мобилните предприятия във времето, в което имаха възможност да се подготвят, да се развият едни мрежи. Те са 
насочени основно към крайните потребители, към населението, посочи Димитров. 
Той допълни, че към този момент няма категорични данни с мрежите от пето поколение да се причиняват здравословни 
проблеми. 
Технологията, която е следващо поколение в развитието на мобилните мрежи, е не по-малко изследвана от всички 
предходни такива технологии. Всички здравни организации, които имат за цел да информират населението, 
провеждат сериозни и целенасочени изследвания в тази посока. Освен това препоръката, това е и работата на 
моите колеги в Европа и Комисията за регулиране на съобщенията, е да се следи за стриктното спазване на нормите, 
които са допустими, за да се използват такива мрежи, обясни Димитров. 
Мобилните комуникации се появиха 90-те години. В началото имахме възможност да ги използваме само за глас. На 
следващото поколение - 2G, можеше да обменяме SMS-и и информация с тях. В 3G мрежите, които и сега ползваме, имаме 
възможност за по-сериозна информация и ползване на интернет. В мрежите от четвърто поколение, които ще продължат 
да се използват и в следващите години, имаме нелоши скорости, поясни още Димитров. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Официално от вчера плажовете у нас са отворени за туристи  
Въпреки множеството отменени чартърни полети с туристи към България и прогнозите за лош летен сезон, браншът по 
Южното Черноморие е оптимистично настроен. Вече се забелязват чуждите туристи в Слънчев бряг, главно румънци, а на 
юг ще се разчита и тази година на българите. От вчера официално отвориха и плажовете у нас. Това провокира проверки 
от Министерството на туризма, които следят дали ивиците са подготвени, за да посрещнат туристи. 
При идването на инспекторите на плаж „Робинзон" в Свети влас ивицата не беше напълно готова. Медицинският пункт не 
беше оборудван напълно, течащата вода бе спряна, а на спасителния пост липсваха бинокъл и термометър. За минути 
проблемите бяха отстранени. 
„Всичко е подготвено, но реално днес трябва да ни отвори само единия пункт. Той е напълно оборудван, чакаме 
нещата, които ще отворят други месец другите пунктове и те ще бъдат налице", каза Васко Цоклинов, управител 
на плажа. 
Цената за сянката на този плаж е 5 лв. за чадър и 5 лв. за шезлонг. По 5 лв. са и съоръженията на централния плаж в Слънчев 
бряг. С 50 ст. по евтини са на Слънчев бряг-север. 
„Цените в Слънчев бряг тази година ще са пак на 50%. Плажните принадлежности са поставени. Плажовете са 
почистени, обезпаразитени. Вече спасителите са си на постовете", заяви Кирил Спасов, концесионер на плажа в 
Слънчев бряг. 
В първия ден не липсваха и желаещи летовници да отидат на плаж. Освен българи, в момента в Слънчев бряг има 
предимно румънци и поляци. 
„Аз работя в болница и през две седмици ни правят антигенен тест. С него успях да вляза в България. Тук се пазим и 
внимаваме. Всяка година идвам в България, за пръв път сме на море, защото по принцип ходим в планината", каза Наталия 
Парлачик, турист от Полша. 
Хотел в Слънчев бряг посрещна днес 50 румънски туристи. 
„Туристите все още са много малко в Слънчев бряг. Може би 10-15% от хотелите са отворили врати, но в следващите 
няколко дни до седмица очакваме да отворят и още хотели, поне доста колеги са заявили, че ще отворят", каза Теодор 
Пастармаджиев, член на управителния съвет на Съюза на собствениците в Слънчев бряг. 
В Созопол се надяват на силен сезон, но главно от българи. 
„За мен лично българинът е най-добрият турист. Особено Созопол софиянци си го обичат и идват много", коментира 
Йордан Петков от отдел „Туризъм" в Община Созопол. 
От туристическия бранш настояват да отпаднат задължителните COVID тестове за повечето европейски страни, което ще 
доведе до повече резервации. 
 
 

https://bntnews.bg/news/shefat-na-krs-nyama-kategorichni-danni-za-zdravoslovni-problemi-ot-5g-mrezhite-1157875news.html
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√ Пред БНТ: Лаура Кьовеши за причините Европейската прокуратура да отхвърли шестима кандидати от България  
От 1-ви юни т.г. всеки гражданин на ЕС може да подава сигнали до европейската прокуратура на собствения си език. 
Европейската прокуратура заработи официално от вчера, а главният ѝ прокурор Лаура Кьовеши очаква от България нови 
предложения, за да запълни квотата от 10 делегирани прокурори. Българският Висш съдебен съвет избра и предложи на 
Кьовеши 10 имена, които да влязат в екипа и да помагат за разследване на злоупотреби с евросредства, но Кьовеши ни 
върна 6 от тях. 
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши очаква в следващите месеци да работи по 3000 случая на злоупотреби с 
евросредства. 22 държави участват в Европейската прокуратура, а с тези, които не са част от нея като Полша и Унгария, 
институцията ще работи на базата на двустранни споразумения. Сигнали могат да се подават и на сайта на прокуратура. 
"Всеки гражданин може да изпраща онлайн сигнал до Европейската прокуратура на нашия сайт. След това случаите 
ще се разпределят към европейските делегирани прокурори. Те ще трябва да проверяват дали престъпленията, за 
които е докладвано, са в нашата юрисдикция. Нашите компетенции са в разследването на финансови престъпления", 
заяви Кьовеши. 
Тя коментира пред БНТ, че част от отхвърлените български предложения за делегирани прокурори не са отговаряли на 
изискванията. 
"Получихте десет предложения от България да назначим десет делегирани прокурори от България. Разбрах, че 
процедурата в страната е била прозрачна, ние не я коментираме. Но на базата на вътрешни правила ние имаме 
нашите собствени вътрешни процедури и трябва да проверим опита на кандидатите и дали отговарят и на другите 
критерии. Направихме това и за съжаление някои от българските кандидати бяха върнати. Нека ви дам само един 
пример - имахме кандидати, които нямат опит като прокурори, а това е първото условие на Европейската 
прокуратура - да имат дълъг опит в разследването на финансови престъпления. Сега очакваме да получим нови 
предложения от България, за да бъдат запълнени всички 10 места, които имаме за България", допълни Кьовеши. 
По време на процедурата за определянето на българските делегирани прокурори много хора в България останаха с 
впечатление, че има напрежение между Вас и българската прокуратура. Така ли е наистина? 
"Не, нямаме конфликт. Продължава диалогът между нас. Имам планове да посетя България, ние имаме офис на 
Европейската прокуратура там, така че бих искала да посетя офиса ни и да се срещна и разговарям с българските 
власти", заяви Лаура Кьовеши. 
Местата за делегирани прокурори за всяка държава се определят според случаите, които се разследват в страните. 
Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндърс коментира, че Европейската комисия се опитва да работи със 
служебното правителство в България по подготовката на новия доклад за върховенството за закона и същевременно 
продължава работата по Механизма за сътрудничество и проверка. 
"Докладът за върховенството на закона за всички държави-членки, за който отговарям ще бъде представен през юли, 
а с останалата част от Европейската комисията ще преценим кога ще можем да публикуваме и доклада по 
Механизма за сътрудничество и проверка", заяви Дидие Рейндърс - еврокомисар по правосъдието. 
В Европейската прокуратура очакват най-много случаи на злоупотреби в областта на здравеопазването, земеделието, 
инвестициите и обществените поръчки. 
 
В. Монитор 
 
√ Пътуваме в четвърт ЕС с COVID сертификата  
Всеки момент се очаква и Испания да въведе тази опция 
В Австрия децата до 10 години влизат свободно 
Българите, които са получили COVID сертификат след ваксинация с одобрена от ЕС ваксина, могат да пътуват свободно в 
една четвърт от страните - членки на ЕС. Това показа проверка на „Монитор“. 
Страната ни получи вчера официалното потвърждение от ЕК, че сме успешно свързани с Централната система на DGC 
(Дигитален зелен сертификат). С този документ гражданите ни могат вече да пътуват до Германия, Австрия, Гърция, Италия, 
Кипър и Малта. Очаква се съвсем скоро и Испания да позволи влизането на нейна територия с удостоверение за 
имунизация срещу коронавирус. Без проблем и без представяне на каквито и да било документи пък е влизането в 
Румъния и Сърбия, които допускат нашенци, 
без да е нужно те да си правят PCR изследване 
дори и да нямат ваксинационен паспорт. С COVID сертификат българите могат да пътуват и до още една балканска държава 
– Турция, но там приемат само ваксинирани с една от четирите ваксини, одобрени от ЕС - препарата на Pfizer. 
“ЕК одобри формуляра за ваксинация на България, който ще бъде част от зеления дигитален европейски сертификат, каза 
зам.-министърът на здравеопазването Димитър Петров пред БНТ. Страната ни е сред първите 13 в ЕС, чийто формуляр е 
одобрен от Брюксел, обясни Петров. Държавите, които към настоящия момент са включени в интеграцията за зелен 
сертификат на ниво Европа, са Белгия, България, Чешка република, Германия, Дания, Гърция, Хърватия, Исландия, Италия, 
Литва, Полша и Португалия. 
Сертификатът за ваксинация съдържа следната информация: имена и датата на раждане на ваксинираното лице; кода по 
международната класификация на лекарствените средства; търговското наименование на продукта; производителя; 
партидата; датата на поставянето на ваксините; държавата на поставяне; ваксинационния център и други задължителни 
атрибути. До средата на месеца ще бъдат готови и другите 2 елемента от дигиталния сертификат - за негативен тест за 
наличието на вирус и при преболедуване. 
Въвеждането на европейския цифров зелен сертификат 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/bylgarija-napravi-1-1-sys-slovakija-v-kontrola-267232
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за ваксинация срещу COVID-19 у нас става възможно, след като Националният системен интегратор "Информационно 
обслужване" проведе успешни тестове и завърши интеграцията на българската система със системата на Европейската 
комисия. Това означава, че българските сертификати са съвместими с издаваните от системите на другите държави от ЕС. 
Зеленият сертификат влиза в сила от 1 юли. А всички, които имат издадени сертификати за ваксинация, ще могат да получат 
зелени сертификати след 4 юни. За целта не е необходимо да посещават личен лекар и да имат електронен подпис. Готви 
се и мобилно приложение, с което ще може да се свали новият формуляр. 
Междувременно 303 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 16 978 теста през последното денонощие 
(малко повече от 1,7 процента положителни). Това показват данните в Единния информационен портал. Общият брой на 
потвърдените случаи на коронавирус у нас достигна 418 577 
Те са установени от 2 837 936 теста. 38 са починалите с COVID-19, оздравелите са 1646 души. В болници остават настанени 
3054 души, като 348 от тях са в интензивни отделения. От началото на кампанията у нас са били поставени 1 365 923 дози 
ваксини, включително 12 681 за последните 24 часа. Сред медицинския персонал са потвърдени общо 13 410 случая на 
коронавирус, включително 3849 лекари и 4543 медицински сестри. 
Германия 
От 30 май 2021 г. България не се счита за рисков регион. При влизане по суша (с автомобилен или железопътен транспорт) 
за лицата, пребивавали през последните 10 дни преди влизането в Германия единствено в България, отпада задължението 
за електронна регистрация, представянето на негативен тест, удостоверение за пълна ваксинация, удостоверение за 
оздравяване след прекаран коронавирус и карантината. При пътуване със самолет остава задължението за представяне 
на негативен тест, удостоверение за пълна ваксинация, удостоверение за оздравяване след прекаран коронавирус. Отпада 
регистрацията в електронната система. 
Австрия 
България е в групата от 35 държави (предимно членки на ЕС) с по-ниска степен на заразяване. За влизане в Австрия на тези 
граждани без карантина важи т.нар. 3-G-условия (имунизиран, преболедувал или тестван). Трите условия за влизане без 
карантина са: документ за ваксинация на немски или английски език, че лицето е ваксинирано с една от одобрените от 
Европейската здравна агенция ваксини и одобрената от СЗО китайска ваксина Синофарм. Сертификат от лекар или от 
здравните власти за преболедуван COVID-19 през последните 6 месеца. Може да се представи и сертификат за антитела, 
не по-стар от 3 месеца. ПСР тест, не по-стар от 72 ч. или бърз антигенен тест, не по-стар от 48 ч. Продължава онлайн 
регистрацията на Pre-Travel-Clearance , която трябва да бъде направена най-рано 72 ч. преди пътуването. Ако гражданите 
на тези държави при влизане в Австрия не отговарят на едно от трите условия, са длъжни до 24 ч. да направят тест на място 
за собствена сметка. Деца до 10 г. не трябва да бъдат тествани. 
Белгия 
От 19 април отпадна временната забрана за пътувания от и до страната за държавите от Европейския съюз и Шенген, 
включително и България, с цел туризъм или поради други несъществени причини. Силно се препоръчва да се предприемат 
само пътувания по неотложни причини. Задължителна е предварителна онлайн регистрация на пътника (Passenger Locator 
Form - PLF). Всички лица над 6 години, които нямат белгийско гражданство или статут на постоянно пребиваващи в 
страната, трябва да представят при пристигането си сертификат за отрицателен PCR тест от коронавирус, направен от 
лицензирана лаборатория в рамките на не повече от 72 часа преди пристигането. Представянето на отрицателен резултат 
от PCR тест е задължително, независимо от транспортното средство (самолет, влак, кораб, автобус, автомобил). Всяко лице, 
което пристига в Белгия след престой над 48 часа в чужбина, включително в България, трябва да спазва задължителна 7-
дневна карантина. Карантината може да приключи само след отрицателен PCR тест, извършен на седмия ден от 
карантината. 
Великобритания 
Няма забрана за влизане в страната спрямо пристигащите от Р България лица. От 17 май т.г. страните, от които лицата 
пътуват до Англия/Шотландия, са категоризирани в червен, кехлибарен и зелен списък. България е в кехлибарения списък, 
което значи, че всеки трябва да попълни формуляр за локализация на пътници (PLF) 48 часа преди тяхното пътуване, да си 
направи тест за COVID-19 до 72 часа (3 дни) преди пътуване, да резервира и заплати пакет COVID-19 тестове за ден 2 и ден 
8 след пристигането. При пристигане всички подлежат на 10-дневна карантина в своя дома или друго място за настаняване. 
Гърция 
Българските граждани, влизащи в страната, следва да представят: негативен резултат от PCR тест, направен не по-рано от 
72 часа от влизането в Гърция или сертификат за ваксинация за коронавирус COVID-19 на английски, френски, немски, 
италиански, испански или руски език, който е издаден от публичен орган и в съответствие със законодателството и да са 
изминали поне четиринадесет (14) дни от завършването на ваксинацията. Сертификатът за ваксинация включва името на 
лицето и вида и броя на дозите на ваксината, или уверение за преболедуване. Изисквания важат и за деца след 
навършването на 5 години. 
При влизане в страната гръцките власти по своя преценка могат да поискат на всеки от пътуващите да бъде направен тест 
(бърз или PCR), включително на шофьорите на камиони. При пътуване към Гърция всеки гражданин, без изключение (вкл. 
шофьорите на камиони), следва да има генериран QR код, след попълване на Passenger Locator Form (PLF). 
Испания 
За пътуване до Испания е необходим отрицателен PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди часа на пристигането. 
Документът с резултата от теста може да се представи на испанските власти освен на испански или английски език, също 
и на френски или немски език. Ако не е издаден на някой от четирите езика, следва да бъде представен официален превод 
на същия на испански език, направен от заклет преводач. Децата на възраст под 6 години не е необходимо да представят 
диагностични тестове, за да влязат в Испания. От 7 юни в Испания вероятно ще могат да пристигат туристи от всички 
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държави, които са ваксинирани с одобрени в ЕС ваксини, поне така заяви премиерът Педро Санчес, но засега не е 
официално. 
Франция 
Всички лица над 11-годишна възраст, независимо дали влизат във Франция със самолет или по суша, трябва да представят: 
отрицателен PCR тест (RT-PCR COVID), направен в рамките на 72 часа преди отпътуването. Изключение от изискването за 
представянето на PCR тест има за транспортните работници, за пограничните работници, както и за жителите на 
пограничните райони в радиус 30 км около дома им. Декларация по образец, че няма симптоми на заболяването COVID-
19, че няма информация в последните 14 дни преди пътуването да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване COVID-
19, както и че се съгласява при пристигането му във Франция евентуално да му бъде направен PCR тест. За децата под 11-
годишна възраст се представя декларация по образец, че няма симптоми на заболяването COVID-19, както и че няма 
информация в последните 14 дни преди пътуването да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване COVID-19. 
Документите за наличие на ваксинация засега не важат във Франция. 
Нидерландия 
Българските граждани могат да пътуват до Кралство Нидерландия, но с ограничения. Считано от 1 юни 2021 г. всички 
пътници, включително нидерландски граждани, граждани на ЕС (в т.ч. и български граждани) и граждани на Шенгенското 
пространство трябва да представят негативен резултат от NAAT (PCR) тест за COVID-19, направен до 72 часа преди влизане 
в Нидерландия от високорискови зони с „оранжев“ код (в т.ч. и от България) и с „червен“ код. Изискването е за пристигане 
в Нидерландия с всички видове транспорт (въздушен, морски, железопътен, организиран сухопътен и личен автомобилен 
транспорт, вкл. и при използване на мотоциклети). Резултатът от теста трябва да бъде на английски, немски, френски, 
испански или нидерландски език, като документът трябва да отговаря на следните изисквания: Изискването за тестване е 
за всички граждани над 13-годишна възраст включително. Горепосочените изисквания за представяне на негативни 
резултати от тест за коронавирус важат преди пристигане в Нидерландия и за ваксинирани против COVID-19 пътници. 
Португалия 
Всички пътници, независимо от гражданството, пристигащи на континенталната част на Португалия, трябва да представят 
преди качване на самолета, задължителен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат, извършен до 72 часа 
предварително. Изключение има само за деца до 24-месечна възраст. Гражданите на държавите - членки на ЕС, и на 
държавите, които са част от Шенгенското пространство, гражданите на трети страни с право на пребиваване в Португалия 
и акредитираните в страната дипломати, които в нарушение на горното изискване са допуснати до полета без отрицателен 
PCR тест, при пристигане в страната ще бъдат упътени от компетентните власти да направят теста за собствена сметка на 
летището, където трябва да изчакат до излизане на резултата. 
Италия 
Италия отмени карантината за туристите, пристигащи от страните от ЕС. Всички ще трябва да предоставят доказателства, 
че са били напълно ваксинирани с одобрена от ЕС ваксина, че са се възстановили от вируса или са получили отрицателен 
резултат от PCR тест 48 часа преди пътуването. Остана задължението за предварително попълване на дигитален формуляр 
за локализация. 
Чехия 
Пристигащите от България е необходимо предварително да попълнят и изпратят онлайн електронен Формуляр на 
пътуващия (Public Health Passenger Locator Form). Необходимо е също предварително да направят и да представят при 
пристигането си в Чешката република PCR тест, направен не повече от 72 часа преди пристигането си, или антигенен тест, 
направен не повече от 24 часа преди пристигането си. Изискването за антигенен или PCR тест не се отнася за пристигащите 
с индивидуален транспорт (но се отнася за пристигащите с обществен транспорт – влак, самолет, автобус) пътници от 
България. До 5 дни след пристигането си в Чешката република пристигащите с индивидуален транспорт следва да направят 
антигенен или PCR тест. Няма задължение за самоизолация, докато излезе резултатът от направения на чешка територия 
PCR тест. Изключение от ограничителните мерки за влизане в Чешката република е в сила и за граждани, които са били 
ваксинирани против COVID-19 в Чешката република при изминали най-малко 22 дни от извършената първа ваксинация. 
Считано от 15.05.2021 г. това изключение важи и за граждани, които са били ваксинирани в Германия, Австрия, Словакия, 
Полша, Унгария или Словения. 
Сърбия 
Няма изискване към българските граждани и всички пристигащи от България в Сърбия да представят отрицателен PCR тест 
на влизане в страната. 
Кипър 
Българските граждани, които са ваксинирани и разполагат със сертификат за ваксиниране, се допускат на територията на 
Република Кипър, без да е необходимо да представят PCR тест за COVID-19 и не подлежат на карантина. За тях се прилага 
единствено изискването да си направят онлайн регистрация в електронния портал www.cyprusflightpass.gov.cy и 24 часа 
преди полета да попълнят формуляр за пътуването и да получат разрешение за влизане в страната, което следва да бъде 
разпечатано и да се представи при пристигане. 
Във всички останали случаи (при липса на ваксинация) важи изискването за отрицателен PCR тест, направен в рамките на 
72 часа преди отпътуването. Електронно копие на сертификата се качва онлайн при попълването на формуляра за искане 
на разрешение за влизане. При пристигането на летището в Кипър българските граждани са задължени да направят 
повторен PCR тест за COVID-19 за собствена сметка, като таксата за този тест е 30 евро на летище Ларнака и 32 евро на 
летище Пафос. Децата под 12-годишна възраст са освободени от изискването за повторен тест. Резултатите от теста стават 
ясни до 3 часа и се изпращат на тествания гражданин чрез СМС. Ако резултатът от повторния тест е отрицателен, 
гражданинът не подлежи на карантина. 
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Малта 
От вчера пътуването до Малта става само с ваксинационен паспорт или представяне на отрицателен резултат от PCR тест, 
получен в рамките на 72 часа преди пристигането, както и задължителна предварителна онлайн регистрация на пътника 
(PLF). Ако при пристигане в Малта пътник (на възраст 5 и повече години) не притежава отрицателен резултат от PCR или 
валиден сертификат за ваксинация от Малта, пътникът ще бъде задължен да си направи PCR тест срещу такса и/или да се 
подложи на задължителна карантина. 
 
√ Театралните директори на среща с министъра на културата 
Не всявайте страх у хората, апелира шефът на САБ Христо Мутафчиев  
Среща между служебния министър на културата проф. Велислав Минеков и представители на театралната общност се 
очаква да се състои в късните часове на днешния следобед. Причината е възникналото в съсловието напрежение, 
предизвикано от някои изказвания на министъра в национален ефир. 
На първата си пресконференция след заемането на поста, както и в малко по-ранно свое участие в студиото на bTV, 
Минеков заяви, че състоянието на българската култура е „ужасяващо“, съдейки по завареното от него в Министерството 
на културата. В ефира на NOVA пък той обяви, че има десетки културни „предприятия“, които генерират загуби, и в 
условията на бюджетна дупка би следвало те да бъдат закрити. 
Това не остави безразлични представителите на театралната гилдия, която веднага разчете в изявленията на министъра 
риск от закриване на театри. Сред първите реагирали бе председателят на Съюза на артистите в България Христо 
Мутафчиев, който отговори на изказванията на Минеков чрез личната си страница във Фейсбук: „Уважаеми проф. 
Минеков, в последните няколко часа не мога да си затворя телефона, заради десетки, да не кажа стотици творци и 
технически екипи в държавните театри, опери, които се страхуват, че ще останат без работа след последното Ви изказване, 
че ще трябва да спрете ,,предприятията“, които носят загуба. Далече съм от мисълта, че заварвате най-прекрасната 
ситуация в Министерството на културата и особено в пандемичната криза, в която всички се намираме през последните 14 
месеца от живота си, както и заради изключително ниския бюджет, с който разполагате. Но МОЛЯ, не всявайте страх у 
хората, които работят в тази сфера от години и се борят като на фронт във война като тази, която описвате! Подобни 
изказвания са предпоставка за сериозна дестабилизация на целия сектор”, коментира Мутафчиев, който ще присъства на 
днешната среща на министъра с директорите на държавните театри в качеството си и на синдикален лидер. Той призова 
министърът да инициира незабавен диалог с всички представители на застрашените гилдии, за да могат заедно да се 
справят с очертаните проблеми. „Напомням Ви, че ние не работим в предприятия! И театрите не са казина. Малко по-
различно е”, отбеляза театралният шеф. В тв интервю той каза още, че колеги са го питали дали да не започнат подписка с 
искане на оставката на Минеков. Мутафчиев бе категоричен, че няма да позволят закриването на институции. 
Днес, в студиото на „Здравей, България“ в NOVA заявих, че не търся конфликт с министъра на културата, а по-скоро диалог. 
Няколко часа по-късно директорите на всички театри са поканени на среща в Министерството на културата в сряда (02.06). 
Надявам се, че това е някакво начало и стъпка към добра воля за намиране на решение!“, написа вчера след тв участието 
си Мутафчиев. 
 
Класа 
 
√ Как ще се прави подборът за безплатното летуване сред учениците?  
Педагогическият съвет във всяко училище ще определя критериите за подбор на учениците, които ще се включат в 
пътуване през лятото, финансирано от държавния бюджет. Целта е те да бъдат съобразени със спецификата на самото 
училище, свързана с обучението от дистанция през последните две учебни години.  
Това е записано в новата Национална програма „Отново заедно“, която беше публикувана за 14-дневно обществено 
обсъждане днес. Програмата беше анонсирана преди дни. 
От възможността да летуват на пълна държавна издръжка могат да се възползват ученици от I до XI клас през настоящата 
учебна година в държавни и общински училища. Те ще бъдат разпределени в групи по 10 до 15 души. Всяка група ще бъде 
придружавана от учител или друг педагогически специалист.  
Училищата с по-малко от 150 ученици и педагогически персонал могат да кандидатстват за включване в програмата с не 
повече от 12 участници, вкл. придружителя. По-големите училища могат да включат до 7% от общия брой ученици и 
педагози, но не повече от 165 участници заедно с придружителите. Ограничението в броя се налага от разпоредбите в 
Закона за обществените поръчки - той лимитира до определена граница размера на публичните средства, които могат да 
бъдат разпределяни без отнемаща време конкурсна процедура.  
Туристическият пакет за всеки участник в „Отново заедно“ е на стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, 
настаняване, храна и културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни. 
За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в Министерството на образованието и науката (МОН) 
минимален набор от документи, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на 
педагогическия съвет за избор на една от тях. Заявки ще се приемат от одобряването на програмата от правителството до 
1 септември 2021 г. или до изчерпване на предвидените финансови средства. Документите ще се проверяват от специална 
комисия в МОН по реда на тяхното постъпване. 
За „Отново заедно“ са заделени 15 млн. лв. от държавния бюджет, които ще стигнат за 30 хил. ученици и придружаващи 
ги педагогически специалисти.   
Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за 
обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/razrabotva-se-nov-paket-ot-merki-za-vyzstanoviavane-na-biznesa-328690/
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активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през 
следващата учебна година. 
Максималната сума, за която може да кандидатства училище, е в размер до 82 500 лв. (с ДДС), при шестдневен 
туристически пакет на стойност 500 лв. (с ДДС) на участник, които се предоставят както следва: 70% от заявената сума - при 
подаване на формуляра; останалите 30% от заявената сума се получават от училищата при предоставяне по електронен 
път в МОН на сключения договор с туроператор.  
Одобрените средства за изпълнение на програмата се предоставят за училищата по бюджетите на първостепенните 
разпоредители с бюджет по предложение на министъра на образованието и науката. Списъкът на училищата, за които са 
одобрени средства по програмата, се публикува на интернет страницата на МОН. 
 
√ Новият шеф на НАП ще бъде освободен, ако е продал фирмата си по време на данъчна ревизия  
Финансовият министър Асен Василев обяви в интервю за "Свободна Европа", цитирано от "Медиапул", че ще се раздели с 
новия изпълнителен директор на НАП Румен Спецов, ако проверка установи, че той е продал фирмата си през 2016 г., 
знаейки че срещу нея тече данъчна ревизия. "Ще пуснем проверка вероятно още днес, търсим инспекторат, който да я 
направи, защото очевидно НАП не може да проверява сама себе си", заяви Василев. Въпреки това той няма съмнения 
в "почтеността на г-н Спецов". 
Атаките срещу последния били очаквани, защото НАП започнала да гони не дребните длъжници като фризьорски салони 
и хлебопекарни, а най-големите фирми, получили едри обществени поръчки и поддържащи милиони като касови 
наличности. 
Бившата фирма на Румен Спецов - "Гранекс Трейдър", натрупва огромни задължения към бюджета малко след като той я 
продава на малоимотно лице с криминални прояви през април 2016 г. Дължимата сума е 1.1 млн. лв. по последни данни 
и вече около 5 години тя не е платена. Ако не бъде платена в продължение на още 10 години, тя ще бъде отписана като 
несъбираема. 
Започва проверка срещу Румен Спецов 
Досега официалната позиция на НАП беше, че Румен Спецов няма нищо общо с натрупаните дългове, които били 
отговорност на новия собственик Данаил Николов. Въпросното лице е малоимотно и притежава куп фирми, някои от които 
също са длъжници на фиска. Именно затова досега финансовият министър съветваше журналистите да питат за дълговете 
на "Гранекс Трейдър" не Спецов, а новия собственик. 
В понеделник обаче бившият зам.-министър на финансите Георги Кадиев разкри, че всички данни сочат, че през 2016 г. 
Румен Спецов е знаел за течащата срещу фирмата му данъчна ревизия и най-вероятно именно тя е причината да продаде 
компанията си на малоимотно лице. Към онзи момент това действие не бе извън закона. 
"Г-н Спецов продава фирмата си два месеца преди ревизионния акт, от което следва, че той е бил вече получил 
съобщението на НАП за започването на ревизията", твърди Георги Кадиев на базата на публична информация за 
служебно връчване на ревизионния акт. 
"Всичко това демотивира служителите на НАП, това не са дребни неща. То е очевидно, че фирмата е продадена, за 
да се избегне плащане на данъчни задължения и въпросът е кой е човекът, който е виновен, за да се стигне до тази 
ситуация", заяви Кадиев.  
По думите на Кадиев отговорността е само морална, защото законът не забранява да продавате дялове на фирма, която 
има данъчни задължения - няма наказуемо престъпление, може да има престъпление в дейността на фирмата, това ние 
не знаем, посочи Кадиев. 
"Но за мен това е петно за служител на НАП", смята още лидерът на "Нормална държава". Той поиска оставката на Румен 
Спецов.  
Спорните назначения в Агенция "Митници"  
Министър Асен Василев коментира и спорните назначения в Агенция "Митници", които възстановяват бивши служители 
с много спорна репутация. На практика министър Василев реставрира ръководството от времето на кабинета "Орешарски" 
начело с Павел Тонев. Заместниците на Тонев са също известни лица от миналото на агенцията. Румен Данев, 
дългогодишен шеф на дирекция "Митническо разузнаване и разследване", бе уволнен като зам.-директор с обяснение от 
тогавашния премиер Пламен Орешарски, че до него била достигнала "неблагоприятна" информация за Данев.  
Другият зам.-директор - Павел Геренски, през 2018 г. бе отстранен като шеф на митницата в Пловдив заради 
дисциплинарно производство.  
Върнат като зам.-директор на териториална дирекция "Южна морска" е и дългогодишният началник на митница 
"Свиленград" при правителствата на НДСВ и тройната коалиция. Преди години името на Марашев изплува покрай 
скандала с изникналите луксозни постройки около язовир Ивайловград, известни като "Митничарско село". 
 
√ Лаура Кьовеши: Очаквам повече случаи от България  
Очаквам повече случаи от България. Това заяви първият европейски главен прокурор Лаура Кьовеши в интервю за БНТ. 
"Да, очаквам повече случаи, отколкото те имат в момента, но България не е страната с най-висок брой делегирани 
прокурори", казва румънската юристка. 
Броят на прокурорите зависи от случаите, които те разследват в страните и, също така, от особеностите на националната 
правосъдна система. 
България има квота от 10 делегирани прокурори. Шестима от предложените от страната ни бяха отхвърлени, а четирима - 
приети. Попитана какъв е бил проблемът с неодобрените Кьовеши казва: 

https://www.mediapool.bg/noviyat-shef-na-nap-prodal-firma-koyato-po-kasno-zatanala-v-dalgove-za-danatsi-news321883.html
https://www.mediapool.bg/noviyat-shef-na-nap-prodal-firma-koyato-po-kasno-zatanala-v-dalgove-za-danatsi-news321883.html
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"Получихме 10 предложения от страната да назначим 10 делегирани прокурори от България. Разбрах, че процедурата е 
била прозрачна. Ние нямаме коментар за това. Но въз основа на нашите вътрешни правила ние имаме нашите собствени 
процедури и трябва да проверим опита на кандидатите и дали отговарят и на другите критерии. Направихме тази вътрешна 
проверка. За съжаление, някои кандидати бяха върнати. Нека Ви дам само един пример. Имахме кандидати, които нямат 
опит като прокурори, а това е първото условие на Европейската прокуратура - да имат дълъг опит в разследването на 
финансови престъпления. Сега очакваме да получим нови предложения от България, за да бъдат запълнени всички 10 
места, които имаме за страната". 
Тя уверява, че "нямаме конфликт (с българската прокуратура - бел. ред.). Диалогът ни продължава". 
Кьовеши планира да посети България, където има офис на Европейската прокуратура. "Бих искала да посетя офиса на 
Европейската ни прокуратура там и да се срещна с националните власти", казва Кьовеши. Тя отклонява въпроса "Кога?" с 
отговора "Скоро". 
Към момента на провеждането на интервюто в Европейската прокуратура не е имало сигнали от България, а само от 
Германия и Италия. 
Всеки гражданин може да изпрати онлайн сигнал до Европейската прокуратура, включително на български език, на сайта 
й, където има форма за това. След това случаите се регистрират и разпределят към европейските делегирани прокурори. 
Те ще трябва да проверяват дали престъпленията, за които е докладвано, попадат под юрисдикцията на Европейската 
прокуратура. "Законовата база ни дава компетенциите да разследваме финансови престъпления", напомня Кьовеши. 
"Знам, че очакванията към Европейската прокуратура са големи. Ние сме силен екип с добри професионалисти, които са 
много активни и коректни. Мотивацията ни е голяма, така че нямам никакви съмнения, че ще вършим добра работа", 
уверява тя.  
Началото на работата на Европейската прокуратура бе поставено вчера, 1 юни. На пресконференция по този повод 
Кьовеши заяви: 
"Поставянето днес на началото на работата на Европейската прокуратура е исторически миг. Носим огромна отговорност, 
работата ни е пряко свързана с правата на европейските граждани". По нейните думи успехът на прокуратурата може да 
повиши доверието в ЕС до невиждани равнища.  
"Нашата цел са икономическата и финансовата престъпност - най-голямата заплаха за всяко демократично общество, 
подценявана, недостатъчно съобщавана, често дори поощрявана в полза на организирани престъпни групи, които работят 
за подмяна на законната власт. Ще имаме работа с хора, които не се спират пред изключителна жестокост, за да си осигурят 
безнаказаност", каза още Кьовеши.  
Тя изрази очакване прокуратурата на ЕС да работи по хиляди случаи годишно. По нейните думи в началото се очакват 3000 
случая.  
Първият постъпил сигнал е от Германия, приети са и данни от Италия. 
Кьовеши очаква най-много данни за съмнения за злоупотреби със средства от ЕС за здравеопазване, земеделие, 
инвестиции и обществени поръчки. 
22 държави участват в прокуратурата на ЕС. С Унгария и Полша, които не са включени, ще се работи на основата на 
двустранни споразумения за сътрудничество - уточни Кьовеши. 
На същата пресконференция зам.-председателят на Европейската комисия Вера Юрова отбеляза, че за 2019 г. ЕС е 
разполагал с 1000 сигнала за злоупотреби на стойност около 460 милиона евро. Тя уточни, че в държавите от ЕС, които не 
участват в Европейската прокуратура, проверките по сигнали за измами ще се извършват от ОЛАФ. Юрова посочи, че ОЛАФ 
има право само да препоръча държавата, където е извършено нарушение, да предприеме разследване, докато 
Европейската прокуратура може да взима решения. 
 
√ Макрон иска обяснения за да шпионирането от НСА на европейски лидери  
В съвместна пресконференция с германския канцлер Ангела Меркел френският президент Еманюел Макрон заяви че 
очаква "пълна яснота" по разкритията, според които Агенцията за национална сигурност на САЩ (NSA) е получила помощ 
от Дания да шпионира европейски политици. По време на видеоконференция с германския канцлер, Макрон заяви, че ако 
тези факти бъдат потвърдени, подобно поведение на САЩ, партньор на Европейския съюз, би било "неприемливо". 
Френският лидер добави, че очаква обяснение от САЩ и Дания по обвиненията в шпионаж. От своя страна Меркел заяви, 
че е съгласна с позицията на Макрон по въпроса.  
Според съвместен медиен доклад, Американската агенция за разузнаване е получила подкрепа от Дания в шпионирането 
на европейски политици. Сноудън също се изказа по въпроса и обвини настоящия президент на САЩ Джо Байдън, че е 
"дълбоко замесен" в ситуацията. 
Германският канцлер Ангела Меркел и президентът Франк Валтер-Щайнмайер са сред шпионираните от НСА със 
съдействието и помощта на датската служба за разузнаване на отбраната (FE), според разследването на европейските 
медии. Американското шпиониране не само на собствените си граждани, но и на лидерите на чужди държави е обвинение, 
излезе наяве през 2013 г., най-вече благодарение на документи, изтекли от Едуард Сноудън, бивш изпълнител на НСА. 
Течовете на Сноудън конкретно разкриха, че частният мобилен телефон на Меркел е бил мониториран от американските 
власти. 
Новите разкрития идват в резултат на множество европейски новинарски медии - включващи датската държавна 
телевизия DR, германската NDR, шведската SVT, норвежката NRK и френския Le Monde, наред с други - получили достъп до 
вътрешни доклади и информация от източници от датските тайните служби. 
Според разследването политици в Германия, Швеция, Норвегия, Холандия, Франция и дори от Дания също са били цели 
на НСА с помощта на датски шпиони. Съобщава се, че датското правителство знае за сътрудничеството от години и е 

https://offnews.bg/evropa/evropejskata-prokuratura-zapochva-rabota-752625.html
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принудило ръководството на FE да се оттегли през 2020 г., след като при вътрешно разследване е открило пълната степен 
на връзката. Те обаче не са докладвали констатациите на нито един съюзник от Европейския съюз. 
Шпионажът е извършен предимно чрез датските електронни комуникационни системи, тъй като страната има наземни 
станции за подводните интернет кабели между много страни, като Германия и Швеция. Използвайки телефонни номера 
на политици и служители, властите са успели да изтеглят текстови съобщения и телефонни обаждания, а шпионираните са 
били в неведение.  
Нито NSA, нито датската разузнавателна служба все още са дали коментар. 
 
Мениджър 
 
√ Премиерът разясни на областните управители задачите за изборите  
Министър-председателят Стефан Янев представи новите 28 областни управители в страната, които ще имат малко повече 
от месец, за да подготвят изборите на 11 юли. В началото той ги поздрави с назначенията и подчерта, че това съвещание в 
Министерския съвет го правят с цел - "да сме наясно и да знаем, че вървим в една посока, и първата и непосредствена 
задача, за която отговаряме всички от името на изпълнителната власт, е провеждането на честни и прозрачни избори".  
Янев подчерта, че този основен ангажимент е не само на служебното правителство, а и на други органи на държавната 
власт и в частност на ЦИК. "Нашата задача е да не допуснем нередности, надявам се, че всички сте наясно и ще бъдете 
отговорни”, каза Янев.  
Служебният премиер припомни, че се работи в условия на една наскоро променена нормативна база, имайки предвид 
промените в Избирателния кодекс. "Той изисква провеждането на тези избори да бъде изключително с машини. Това е 
една много сериозна задача за държавата, която едновременно с нейната сериозност поставя въпроси за начина на този 
тип провеждане. Вече говорим за цялостен подход", коментира Янев. 
Премиерът призова областните управители да имат готовност да прилагат гъвкави решения в изборния ден в секции, 
където би имало струпване на хора, така че да няма опашки. И изрази надежда ЦИК да проведе бързо конкурса за 
допълнителни машини, които да бъдат надлежно сертифицирани и информационно осигурени. 
"Едновременно с това не бива да подценяваме и подводните камъни във всички тези процеси, които малко или много 
биха могли да се появят по пътя на организацията на изборите. Не го казвам като предупреждение, казвам го като една 
възможност, която трябва да имате предвид - да имаме готовност за гъвкавост и ефективни решения, които да водят към 
легитимни избори, към избори, които са достатъчно честни и прозрачни, така че да бъдат разпознати от мнозинството от 
българските граждани", каза още министър-председателят.  
Малко след встъпителните си думи Янев напусна заседанието, което продължи с инструктаж на областните управители 
при закрити врати. На инструктажът обаче присъства Пламен Узунов, секретар на президента Румен Радев по правни 
въпроси и антикорупция. От ГЕРБ веднага реагираха с брифинг, на който поставиха въпроса в качеството на какъв Узунов 
инструктира областните управители. Пламен Узунов бе един от президентските съветници, арестувани миналата година. 
Като причина за задържането му бяха цитирани разменени есемеси с бизнесмена Пламен Бобоков, а конкретното 
обвинение към Узунов бе в лобизъм. Узунов и Бобоков са разследвани за престъпен сговор, за търговия с влияние и 
престъпления по служба, уронили престижа на президентската институция. Миналата седмица съдът обяви арестите на 
Узунов и Бобоков за незаконни.  
Името на Узунов бе замесено и в  разследваната поръчка на джипове за граничните власти по европейски проекти след 
като ОЛАФ съобщи, че е открила нередности в процедурата за купуване на полицейски автомобили от 2017 г. - по време 
на служебното правителство, в което служебен вътрешен министър беше именно Пламен Узунов. По този случай възникна 
спор, който до момента не е окончателно изяснен дали параметрите са били зададени от предишното правителство или 
са били зададени от служебния кабинет от 2017-та г. 
Сред указанията по организирането на предсрочния парламентарен вот е областните управители да следят шефове на 
държавни фирми да не организират корпоративен вот. 
Николай Шушков е назначен за областен управител на Благоевград. В периода 2009 г. - 2010 г. е заемал поста началник на 
Митница Югозападна България, а от 2005  г. до 2008 г. e бил началник на Митница Кулата. През 2021 г. е началник 
Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – „ТПА“ София“ ЕАД. Висшето си образование е 
завършил в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна.  
Мария Кънева е назначена за областен управител на Бургас. В периода 2001 г. – 2009 г. е била областен управител на Стара 
Загора, а преди това е била зам.-директор на РЗОК в Стара Загора. От 2018 година е декан на Центъра по юридически науки 
в Бургаския свободен университет. Професор е по административно право и процес.  
Областен управител на Варна е Марио Смърков. Дълги години е работил в системата на МВР, като от 2015 г. до 2017 г. е 
служител в ГД БОП. През последните години работи в частния сектор. Юридическото си образование е получил в 
Техническия университет във Варна.  
За областен управител на Велико Търново е определен Георги Гугучков. Притежава образователно-квалификационна 
степен „магистър“ по специалността „Транспортно строителство“ от НВУ „В. Левски“ във Велико Търново. В периода 1998 
г. – 2001 г. е бил командир на бригада и началник на Горнооряховския военен гарнизон. Има дългогодишен управленски 
опит в частния сектор в сферата на енергетиката и строителството в градска среда.  
За областен управител на Видин е назначен Огнян Михайлов. Притежава образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалността „Управление на обществения ред и сигурност на Република България“ от Академията на МВР. 
През 2017 година е бил областен управител на Видин. Преди това от 2015 г. е работил в Държавната агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“. От 2003 г. до 2009 г. е бил директор на ОД-МВР Видин.  
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Иван Сълов е новият областен управител на Враца. От 2016 г. до 2018 г. е работил в АЕЦ „Козлодуй“ като първо заема 
позицията началник отдел „Технически системи за сигурност“, а след това – началник отдел „Логистика на запасите“. Дълги 
години е работил в Областната дирекция на МВР в град Враца, като в периода от 2004 г. до 2009 г. е бил неин директор. 
Висшето си образование е получил във ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия със специалност „Радио 
оборудване на летателните апарати.  
Борислав Бончев е новият областен управител на Габрово. В периода 2013 г. – 2019 г. е заемал поста директор на Областна 
дирекция на МВР в Габрово. Завършил е висшето си образование в Техническия университет в Гарово, където придобива 
квалификацията „Електроснабдяване и Електрообзавеждане“.  
Васил Карапанчев е назначен за областен управител на Добрич. Дълги години е работил в системата на МВР и ДАНС, като 
включително е заемал длъжността директор на ТД "Национална сигурност" - Добрич, при ДАНС от 2010 г. до 2014 г. 
Висшето си образование е получил в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".  
Даниел Делчев е новият областен управетиле на Кърджали. От 2004 г. до 2006 г. се е занимавал с мониторинг на програми 
и проекти, финансирани от ЕС в Министерството на икономиката и енергетиката и в Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малки и средни предприятия. Бил е също изпълнителен директор на европейски проектен център в гр. 
Кърджали, както и управител на бизнес инкубатор в града. Притежава икономическо образование от УНСС. 
Александър Пандурски ще бъде областен управител на Кюстендил. От 2013 г. до март 2021 г. заема длъжността 
ръководител на Областна пощенска станция – Кюстендил. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ 
по специалността „Радиотехника“ от Техническия университет в гр. София. 
За областен управител на Ловеч е назначен Светослав Славчев. Бил е дългогодишен служител в Областната дирекция на 
МВР в Ловеч. Бил е дългогодишен служител в ОД на МВР-Ловеч, където в периода 2010 г. – 2015 г. е началник отдел на 
„Охранителна полиция“. Завършил е Висшето военно общовойсково училище във Велико Търново. 
Валери Димитров е определен за областен управител на Монтана. Притежава образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалността „Национална полиция“ от ВВОУ „Васил Левски“ в гр. Велико Търново. От 1993 г. до 2015 г. е 
работил в системата на МВР, като е заемал различни длъжности, включително и директор на Областната дирекция на МВР 
– Монтана. 
Иван Васев ще е областен управител на Пазарджик. Работил е в системата на МВР, като от 2014 г. до 2015 г. е бил зам.-
директор на Областната дирекция на МВР-Пазарджик. Дълги години е практикувал като адвокат в Адвокатска колегия в гр. 
Пазарджик. Завършил е Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност – МВР гр. София. 
За областен управител на Перник е назначен Симеон Василев. Бил е народен представител в 40-ото Народно събрание, 
както и зам.-кмет на община Перник в периода 2011 г. – 2013 г. От 2015 г. досега е бил зам.-директор по лечебната дейност 
и началник на операционен блок в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ в гр. София. Завършил е Медицинския университет в 
София. 
За областен управител на Плевен е определен Марио Тодоров. През 2017 г. също е заемал длъжността областен управител 
на Област Плевен. Преди това в периода 2002 г. – 2010 г. е бил зам.-директор на Областната дирекция на МВР – Плевен. 
Получил е висшето си образование във ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново. 
Ангел Стоев става областен управител на Пловдив. През последните години е работил в частния сектор като прокурист.  В 
периода 2008 г.  – 2010 г. заема длъжността директор на Регионална дирекция ДАНС – Пловдив, а преди това е 
дългогодишен ръководител в Регионална дирекция Национална служба „Сигурност“ – Пловдив. Притежава 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Международни икономически отношения“ от 
УНСС, а също така е доктор по философия от Академията на МВР – София. 
За областен управител на Разград е назначен Иван Борисов. Работил е в Общинско предприятие „Паркстрой“ – Разград, 
като в последните години е негов директор. Бил е зам.-областен управител на Разград от 2013 г. до 2014 г. Притежава 
икономическо образование от УНСС. 
Областен управител на Русе ще бъде Борислав Българинов. Бил е народен представител в 40-ото Народно събрание. От 
2009 г. досега е адвокат. Завършил е Висшия институт на МВР – София.  
За областен управител на Силистра е назначена Ели Тодорова. Притежава висше юридическо образование от СУ "Св. 
Климент Охридски". Била е два мандата председател на Адвокатска колегия - Силистра. В периода 2003 г.-2007 г. е била 
общински съветник в Силистра.  
На Сливен областен управител става Минчо Афузов. От 2015 г. до 2017 г. е бил общински съветник в Общински съвет – 
Сливен. Преди това дълги години работи в частния сектор. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ 
по специалността „Международни икономически отношения“ в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. 
Стефан Сабрутев е новият областен управител на Смолян. От 2011 г. досега е бил общински съветник в Общински съвет – 
Смолян, а преди това, от 1999 г. работи в частния сектор в сферата на строителството. Притежава образователно-
квалификационна степен „магистър“ по „Екология на селищни системи“ от Аграрния университет  в Пловдив.  
Митко Михайлов е назначен за областен управител на област София-град. Притежава дългогодишен административен и 
управленски опит, заемал е ръководни длъжности в администрациите на Министерството на финансите и Министерството 
на младежта и спорта. През 2015 г. е заемал поста зам.-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор. Притежава висше икономическо и юридическо образование.  
Радослав Стойчев е назначен за областен управител на Софийска област. Бил е народен представител в 43-тото и 44-тото 
Народно събрание, а преди това е бил зам.-кмет на Община Самоков. Притежава образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по „Икономика и организация на труда“ от УНСС. 
Иван Чолаков е изборът за областен управител на Стара Загора. От 2016 г. е адвокат към Адвокатска колегия – Стара Загора, 
преди това дълги години работи в системата на МВР, като в периода 2013 г. - 2016 г. заема длъжността директор на 
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Областната дирекция на МВР-Стара Загора. Получава висшето си образование в Югозападния университет „Неофит 
Рилски“ в Благоевград. 
Станимир Парашкевов става областен управител на Търговище. Работи 27 години в системата на МВР, като в периода 2009 
г. - 2013 г. е директор на Областната дирекция на МВР в Търговище. Завършил е Академията на МВР със специалност 
„Охрана на обществения ред и борба с престъпността“. 
Минко Ангелов ще бъде новият областен управител на Хасково. Бил е народен представител в 45-ото Народно събрание, 
а през 2017 г. е областен управител на Област Хасково. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ от 
Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост в гр. Пловдив. 
Валентин Александров е назначен за областен управител на Шумен. Работил е в системата на МВР дълги години, заемал 
е и длъжността директор на Областната дирекция на МВР в Шумен, а през 2017 г. е бил областен управител на Област 
Шумен. Получава висшето си образование в Шуменския университет. 
Георги Чалъков става за областен управител на Ямбол. В последните две години работи като управител в частния сектор, 
а в периода 2015 г. - 2020 г. е бил заместник-кмет на Община Тунджа. През 2017 г. е бил областен управител на област 
Ямбол. Завършва висшето си образование в УНСС със специалност „Икономика на търговията“. 
 
√ Ръст на необслужваните кредити към края на годината очакват експерти  
Изтичането на мораториума, с който се дава възможност бизнесът и домакинствата да отложат плащания по банковите си 
кредити, ще доведе до силен ръст на просрочените заеми. Към края на 2021 г. и през следващата година се очаква 
повишена активност на пазара за необслужвани кредити в България. 
Това прогнозира Ерик Йонсен, изпълнителен директор на B2Holding, норвежка компания за изкупуване на дългове, която 
дъщерна компания в бранша и у нас – „Агенция за събиране на вземания“. 
Към края на април сумата на отсрочените кредити у нас възлиза на малко под 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. Както е известно срокът за отсрочване на плащанията по банкови кредити изтече в края на март 2021 г. От тази 
възможност можеха да се възползват компании и физически лица с доходи, които доказано са пострадали от мерките 
срещу COVID-19. 
По последни данни не се наблюдава влошаване на изплащането на кредите у нас. Към края на април делът на 
необслужваните заеми е съответно 11,9% при бизнес кредитите, 9,6% при потребителските заеми и 4,6% при ипотечните 
кредити. И в трите случая нивото им е по-ниско от това през март.   
През миналата година обаче са се променили навиците на хората, които веднъж вече са просрочили задължение. 
Проучване на „Агенцията за събиране на вземания“ показва увеличение на броя на хората, които желаят да започнат 
редовно погасяване на тези задължения. Хората в пенсионна или близка до пенсионна възраст, както и най-младите на 
пазара на труда, се представят най-добре в погасяването на просрочени задължения. В COVID кризата лицата на възраст 
над 60 години, особено жените, плащат най-често и редовно своите просрочени задължения, става ясно от анализа на АСВ. 
Но за разлика от предишни изследвания сега хората на средна възраст изпитват повече затруднения да погасяват редовно 
дълговете си. „Прави впечатление по-негативната тенденция при клиентите между 30 и 45 годни, които изглежда най-
силно са усетили ефекта на кризата“, коментира Юлия Юргакиева, изпълнителен директор на АСВ. 
 
√ Инфлацията в Еврозоната достигна близо тригодишен пик  
Инфлацията в Еврозоната достигна най-високото си ниво от близо три години, след като икономиките в региона започнаха 
да разхлабват и премахват ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса, предаде Блумбърг. 
През май потребителските ценни в региона на единната валута са нараснали с 2% спрямо  същия период на миналата 
година – по-голям ръст от очаквания от икономистите и най-високото ниво на показателя от ноември 2018 г. През април 
бе отчетен ръст от 1,6%.   
Германия, Испания и Италия – три от най-големите икономики в Еврозоната, отчетоха ръст на инфлацията. По този начин 
инфлацията надмина целевото ниво от малко под 2%, към което се стреми ЕЦБ. 
През май основната инфлация, в която не влизат по-волатилните цени на храните и енергията, се повиши с 0,2% на месечна 
база и нарасна с 0,9%  на годишна база, следвайки повишение с 0,7% през април. Именно този показател се следи от ЕЦБ 
като мерило за реалната инфлация. 
Тези резултати идват на фона на спадащия брой на заразените с COVID-19 в Европа и отварянето на редица бизнеси, от 
ресторанти и барове до кина и театри. 
От ЕЦБ неведнъж са подчертавали, че смятат ръста на инфлацията за преходен и че е рано да се говори за намаляване на 
паричната подкрепа. 
Подобна позиция изразиха по-рано тази седмица и от Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Според организацията инфлацията ще се ускори през идните месеци, но натиска върху нея ще се изпари преди края на 
годината. 
Най-голям принос за инфлация през май оказа повишаването на енергийните цени с цели 13,1% спрямо година по-рано, 
докато цените на услугите се повишиха с 1,1%, на неенергийните индустриални стоки - с 0,7%, а цените на храните, 
алкохола и тютюневите изделия се повишиха на годишна база с едва 0,6 на сто. 
 
 
 
 



21 

 

√ 100 млрд. евро ще бъдат инжектирани в европейката икономика още тази година  
Европейският съюз планира да даде ход на своя пакет за възстановяване от пандемията на стойност 750 милиарда евро с 
първоначална емисия облигации за 10 милиарда евро. Това посочва в интервю за за френския финансов всекидневник 
"Ле-з-еко" министърът по европейските въпроси на Франция Клеман Бон, цитиран от Ройтерс. 
Той допълва, че от тази година в европейската икономика ще бъдат инжектирани над 100 милиарда евро. Бон уточнява, 
че ЕК ще стартира процеса по емитиране на дълга днес, като се обърне към големите европейски и международни банки. 
Ценните книжа ще бъдат емитирани през този месец. 
"Апетитът на пазара би следвало да бъде много голям, а лихвените проценти - много благоприятни", казва той пред 
изданието. На въпрос дали новите облигации ще се наричат коронаоблигации, той приканва "този радиоактивен термин" 
да бъде избягван и допълва, че с възстановителния пакет се оформя "ембрионална хазна на ЕС". 
Приходите от емисията ще бъдат изразходвани от юли нататък и до края на годината Европа ще инжектира над 100 
милиарда евро в икономиката си, за да финансира възстановяването на страните членки, обобщава френският министър. 
Европейският съюз вече е в състояние да получи необходимото финансиране за европейското социално и икономическо 
възстановяване, обяви португалският премиер Антониу Коща, 
цитиран от Франс прес. Неговата страна в момента председателства Съвета на ЕС. Комисията вече ще може да излезе на 
капиталовите пазари и да вземе пари назаем, за да финансира плана от името на членките на ЕС. 
Планът за възстановяване на ЕС, станал известен като "Следващо поколение ЕС", беше изготвен през юли 2020 година. Той 
обаче се нуждаеше от зелена светлина от 27-те страни членки, преди ЕК да може да започне да го финансира от пазарите. 
"Правителствата и националните парламенти на ЕС 27 показаха силно чувство за солидарност и отговорност", каза Коща. 
"Не можем да си позволим да губим повече време", добави той. "Трябва да осигурим бързото одобрение на първите 
планове за възстановяване и устойчивост до края на юни", подчерта премиерът на Португалия. 
 
√ Българка стана първият координатор на ЕС по въпросите на младежта  
Дългогодишният служител на Европейската комисия Биляна Сиракова бе представена вчера като първия координатор на 
ЕС по въпросите на младежта. Целта на нейната работа е повишаване на сътрудничеството и споделянето на знания в 
областта на младежта сред службите на ЕК, се пояснява в съобщение по този повод. 
Длъжността на Сиракова е нова и е част от предложенията на комисията за Европейска стратегия за младежта до 2027 г. 
Сиракова ще работи по въпросите на заетостта, образованието, здравеопазването, природата, демокрацията, културата. 
Тя ще действа в тясно сътрудничество с различни младежки заинтересовани страни и ще предава техните послания на ЕК. 
Еврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел изрази 
очакване работата на Сиракова да допринесе за всички политики на комисията, включително при обсъждането на 
бъдещето на ЕС.  
 
√ Жени заемат над 30% от лидерските позиции в частните германски банки  
Жените са заемали 34,8% от лидерските позиции в частни банки в Германия през 2020 г. Това показват данни от 
асоциацията за банкова заетост AGV Banken, цитирани от Ройтерс.  
В началото на 90-те години на миналия век жените на ръководни банкови постове в страната са били по-малко от 10%, а 
през 2019 г. - 34,3%. Признавайки, че трябва да се направи повече, банките посочват, че предприемат стъпки за 
насърчаване на баланса между половете, дори когато съкращенията на персонала и големите банкови ремонти 
усложняват нещата. Някои кредитни институции като Deutsche Bank и Commerzbank са си поставили цели за 
представителство на жените на ръководни постове от 35%.  
Проучване на Boston Consulting Group и Техническия университет в Мюнхен, цитирано от Ройтерс, установи, че Германия 
изостава от други големите икономики, като тези на Великобритания и Франция, по отношение на женското 
представителство в корпоративните управителни бордове. 
Великобритания ще постигне равенство между половете в корпоративните бордове през 2034 г., а Франция през 2039 г., 
но Германия може да постигне този процент чак през 2053 г.  
 
√ Бившият финансов министър на Австралия застава начело на ОИСР  
Матиас Корман, бившият финансов министър на Австралия, се очаква да поеме днес ръководството на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) като следващия й генерален секретар, предаде ДПА. 
Роден в германоезичната източна част на Белгия, 50-годишният Корман поема поста от мексиканеца Анхел Гурия, 
ръководил организацията 15 години и ще бъде първият представител на Азиатско-тихоокеанския регион на позицията, за 
която е предвиден петгодишен мандат, пише БТА. 
Корман емигрира в Австралия в средата на 90-те години, където бързо прави политическа кариера. Служи като финансов 
министър от Либералната партия от 2013 г. до 2020 г. - по-дълго от всеки от предшествениците му на поста. Възприеман е 
като поддръжник на ниските данъци, отворения пазар и свободната търговия 
За лидерския пост в организацията, известна и като "Клуба на богатите"  той изпревари бившия еврокомисар по търговията, 
шведката Сесилия Малмстрьом. Политиката на Австралия в областта на климата бе обект на остри критики от активисти по 
време на изборния процес. В програмен документ Корман посочва, че рискове като финансови кризи, природни 
катастрофи и климатичните промени не бива да бъдат оставяни без внимание заради фокусирането върху кризата с 
коронавируса. 
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√ Русия се готви да предложи хибридни двигатели на световния автомобилен пазар  
В условията на коронакризата Русия отвори нови възможности за себе си на пазарите на оборудване и производство на 
водородни автомобили. Това заяви първият вицепремиер на Руската федерация Андрей Белоусов в интервю за 
телевизионния канал РБК, предава ТАСС.  
"Светът започва много бързо преструктуриране на пазарите. И у нас имаме уникални възможности да навлезем на тези 
пазари, до които преди това просто не сме имали достъп. Това се отнася преди всичко за оборудването. Вярвам, че можем 
да изскочим много бързо, да пробием автомобилната индустрия, колкото и парадоксално да изглежда", казва Белоусов.  
Според него обещаваща перспектива за Русия е навлизане на световните пазари с хибридни двигатели, особено с такива 
на водород. 
"Пред Русия се отвориха нови възможности да се рекламира на редица други световни пазари", добави Андрей Белоусов.  
 
√ Цените на петрола останаха стабилни на фона на решението на ОПЕК+ за добива  
Цените на петрола останаха стабилни в ранната търговия в сряда на фона на очакванията за ръст на търсенето на гориво в 
САЩ, след като Организацията на страните износителки на петрол и на техните съюзници, начело с Русия, известни като 
групата ОПЕК+, потвърди увеличението на доставките, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време цената на сорта брент се повиши с 0,37 долара, или 0,53% ,до 70,62 долара за барел, след 
като във вторник следобед прескочи прага от 71 долара за барел – най-високата цена от 8 март насам. 
Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,29 долара, или 0,43%, до 68,01 долара за барел. 
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. 
На този фон анализаторите очакват запасите на петрол на САЩ да са намалели с 2,1 млн. барела през последната седмица. 
Вчера страните от групата ОПЕК+, се споразумяха да продължат плановете си за постепенно намаляване на съкращенията 
на добива до юли. От ОПЕК+ решиха да върнат 2,1 млн. барела петрола на ден на пазара от май до 1ли, очаквайки ръст на 
глобалното търсене въпреки нарастващия брой на заразените с COVID-19 в Индия – третият най-голям вносител на петрол 
в света. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа на фона на рекорден подем на промишлената активност в еврозоната  
Европейските акции достигнаха нов рекорден връх в ранната търговия във вторник, подкрепени от рекордния ръст на 
промишлената активност в еврозоната през май, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 4,96 пункта, или 1,11%, до нов рекорден връх от 451,72 пункта. 
Бенчмакрът бе подкрепен от поскъпването на акциите на минните гиганти Anglo American, BHP Group и Glencore с 4,09%, 
3,72% и 3,58%, на фона на ръст на цените на медта и другите метали. Индексът завърши месец май с ръст от 2%, 
регистрирайки четвърто поредно месечно повишение благодарение на оптимизма около отварянето на икономиките. 
Немският показател DAX се повиши с 227,53 пункта, или 1,48%, до рекордните 15 648,66 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 напредна с 89,9 пункта, или 1,285, до 7 112,51 пункта. Френският измерител CAC 40 записа 
ръст от 54,53 пункта, или 0,85%, до 6 501,7 пункта. 
Тези резултати идват на фона на фона на окончателния индекс на мениджърите по доставките за промишлеността, 
изготвян от IHS Markit, който нарасна до 63,1 пункта през май спрямо 62,9 пункта през април. При първоначалната оценка 
стойността бе 62,8 пункта. Крайният резултат обаче представлява най-високото равнище на индекса от юни 1997 г., когато 
започва да се прави самото проучване. Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването. 
Според проучването растежът е щял да бъде и по-бърз ако не е имало забавяния на доставките, които предизвикаха 
рекорден ръст на разходите за производство. 
На пазара обаче остават притесненията, че по-високата инфлация може да накара Европейската централна банка да забави 
покупките на активи по „Пандемичната програма за извънредни покупки“ (PEPP). От централната банка обаче  заявиха 
през последните седмици, че ръстът на цените е преход и че ще запазят програмите си за подкрепа. 
„И Федералният резерв и ЕЦБ заявиха, че очакват ръст на инфлацията при отварянето на икономиките. Това ще се превърне 
в проблем, ако инфлацията продължи да расте след отварянето. Дотогава пазарите ще възприемат това, което виждат“, 
коментира Кийт Темпертън от Forte Securities. 
Акциите на петролните гиганти Royal Dutch Shell и Total поскъпнаха с 2,68% и 2,18% след като цената на сорта Брент от 
Северно море, която е референтна за европейския пазар, премина прага от 70 долара за барел. 
Цената на книжата на Daimler скочи с 2,74%, след като компанията за производство на автомобили се съгласи да плати на 
Nokia за използвани нейни патенти, слагайки край на спора между двете фирми.  0,14% 
Акциите на разработчика на видео игри CD Projekt поевтиняха с 8,13%, след като печалбата на компанията се сви 
наполовина заради решението на Sony да премахне играта Cyberpunk 2077 от своя онлайн магазин PlayStation Store. 
Като цяло търговията днес е по-умерена, след като вчера американските пазари останаха затворени заради честванията 
по случай Деня в памет на загиналите във войните. 
Оптимизъм в Азия 
Азиатските борсови индекси регистрираха предимно повишения във вторник, въпреки липсата на сигнали от Уолстрийт. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 45,74 пункта, или 0,16%, до 28 814,34 пункта. За 
спада допринесе поевтиняването на акциите на Softbank и Fast Retailing с 1,14% и 0,30%. 
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 9,24 пункта, или 0,26%, до 3 624,71 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Compositе напредна с 9,82 пункта, или 0,41%, до 2 429,57 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши с 316,2 пункта, или 1,08%, до 29 468 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши със 17,95 пункта, ли 0,56%, до 3 221,87 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 записа спад от 19 пункта, или 0,27%, до 7 142,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,18 пункта, или 0,03%, до 527,43 пункта. BGBX40 се понижи с 0,07%, или 0,06%, до 119,19 пункта. BGTR30 
напредна с 0,12 пункта, или 0,02%, до 571,32 пункта. BGREIT се повиши с 0,38 пункта, или 0,25%, до 151,59 пункта. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,22 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 1,2220 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2225 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- В Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България - какво ни завещаха войводата и 
неговата чета - на живо от връх Околчица; 

- След официалното начало на дейността на Европейската прокуратура - как ще се подават сигнали за злоупотреби 
с евросредства и корупция - специално интервю с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши; 

- На море на държавна издръжка - как ще се подбират късметлиите? В студиото - Диян Стаматов, председател на 
Сдружението на работодателите в сферата на народната просвета; 

- Какво свърши Националният оперативен щаб за коронавируса и получавали ли са големи възнаграждения 
неговите членове - математикът на щаба проф. Николай Витанов; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Саморазправа на пътя; 
- Нови политически престрелки. Гости: Даниел Митов и Арман Бабикян; 
- Ще има ли проблеми на вота през юли? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Система със само 80 мажоритарни от 240 депутати препоръчва Ива Митева; 
в. Труд - Кризата удари хора на средна възраст; 
в. Телеграф - Камериерките ваксинирани, сервитьорите не; 
в. Монитор - Плащаме дигитално глоби и сметки в ЕС; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Лишават от достъп до дълбоките тайни на държавата, НАТО и ЕС между 90 и 100 висши чиновници; 
в. 24 часа - Фирми да не купуват гласове, следят областните; 
в. Труд - Според доклад на говорителя на ЦИК Цветозар Томов: Рисковият избирател е мъж, над 70 г., от село и без 
образование; 
в. Труд - Кризата удари хора на средна възраст; 
в. Телеграф - Янев с насоки към областните управители за вота: Основната ни задача са честни избори; 
в. Телеграф - Пастирът на убитото от влак стадо бил пиян; 
в. Монитор - Пътуваме в четвърт ЕС с COVID сертификат; 
в. Монитор - Премиерът предупреди губернаторите за подводни камъни пред изборите; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Вили Лилков, политик: В момента в България се извършва един мек държавен преврат; 
в. Труд - Проф. д-р Николай Данчев - председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 
продукти, пред "Труд": Невъзможно е спекулативно увеличение на цените на лекарствата; 
в. Телеграф - стр. 13 - Директорът на 119-о СУ Диян Стаматов: Риск е първолакът да се бори само за едно училище; 
в. Монитор - Пенчо Маркишки, астрофизик: Тази година има три периода на ретрограден Меркурий; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Бабата на партиите ще умре от парашутизъм; 
в. Труд - Кой у нас е бил без право на глас; 
в. Телеграф - Тука има - тука няма топла вода; 
в. Монитор - Дигитални евромечти. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 02 юни 
София 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на служебното правителство. 
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- От 10.30 часа пред храм-паметника „Св. Александър Невски" на официална церемония президентът Румен Радев 
ще посрещне държавния глава на Португалската република Марсело Ребело де Соуза, който ще бъде на 
официално посещение в България. 

- От 11.00 часа на „Дондуков" 2 президентите на България Румен Радев и Португалия Марсело Ребело де Соуза ще 
проведат среща „на четири очи". 

- От 12.10 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентите на България Румен Радев и Португалия Марсело 
Ребело де Соуза ще дадат пресконференция. 

- От 9.00 часа онлайн ще се проведе 12-ото издание на финансовия форум „Шумът на парите". 
- От 11.00 часа на Базара на книгата пред НДК ще се състои дискусия на тема „9% ДДС върху книгите за по-четяща и 

по-образована нация". 
- От 11.30 часа пред бюст-паметника на Христо Ботев в Борисовата градина Националната гвардейска част ще 

участва в тържествена церемония в памет на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. 
- От 12.00 часа пред сградата на Администрацията на Президента на Република България ще се извърши 

тържествена смяна на почетния гвардейски караул. 
*** 
Асеновград 

- От 10.30 часа на паметника на Христо Ботев ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 145-ата 
годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. 

- От 11.40 часа пред паметника на Христо Ботев в парка до ОУ „Христо Ботев" ще се състои митинг-поклонение и 
литературна програма на НЧ „Родолюбие" по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и 
неговата чета. 

*** 
Балчик 

- От 19.00 часа пред Туристическия информационен център „Мелницата" ще бъде официално открит 10-ият 
Международен хоров фестивал „Черноморски звуци". 

*** 
Банско 

- От 9.00 часа ще бъде отслужена св. литургия в храм „Св. Троица". 
*** 
Белене 

- От 10 00 часа на паметника на загиналите във войните в Парка на признателността ще се състои ритуал по 
поднасяне на венци и цветя по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. 

*** 
Благоевград 

- От 9.30 часа в Спортен комплекс ,,Пирин" ще се проведе инициативата ,,Спортен празник - Здрави и щастливи деца 
на Благоевград". 

- От 11.00 часа на площад „Народни будители" ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 145-
ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. 

- От 19.30 часа на пл. „Македония" ще се състои концерт на музикално училище „Престо". 
*** 
Ботевград./село Скравена 

- От 21.00 часа в село Скравена - тържествена заря-проверка по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на 
Христо Ботев и неговата чета. 

*** 
Бургас 

- От 10.00 часа в кв. „Черно море" предстои тържествена програма по повод Деня на Ботев. 
- От 11.30 часа на паметника на Христо Ботев в Приморски парк ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя 

по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на Ботев и неговата чета. 
- В 12.00 часа при паметника на Христо Ботев в Морската градина на Бургас ще бъде отслужена заупокойна молитва, 

последвана от военен ритуал и ритуал за полагане на венци и цветя в памет на загиналите за свободата на 
България. 

*** 
Варна 

- От 10.30 часа на паметника на Христо Ботев в Морската градина ще се състои ритуал по поднасяне на венци и 
цветя по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. 

*** 
Видин 

- От 11.45 часа кметът на Община Видин Цветан Ценков, заместник-кметът и общински служители ще поднесат 
венци и цветя пред паметника на Христо Ботев в града. 

- От 10.30 часа в централната част на град Видин екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе 
открита приемна. 

*** 
Враца./ връх Околчица 
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- От 11.00 часа на връх Околчица ще се проведе всенародно поклонение пред паметника на Христо Ботев по повод 
145-ата годишнина от героичния подвиг на революционера и неговата чета. 

*** 
Горна Оряховица 

- От 11.40 часа пред паметника на Христо Ботев ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 145-
ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. 

*** 
Добрич 

- От 10.00 часа в Основно училище „Христо Ботев" ще се състои поклонение и поднасяне на цветя на паметника на 
Христо Ботев по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на революционера и неговата чета. 

*** 
Калофер 

- От 11.00 часа пред паметника на Христо Ботев ще се проведе митингпоклонение по повод 145-ата годишнина от 
героичния подвиг на Ботев и неговата чета. 

*** 
Кубрат 

- От 12.00 часа пред паметника на Христо Ботев ще се проведе ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 
145-ата годишнина от героичния подвиг на революционера и неговата чета. 

*** 
Кюстендил 

- От 19.30 часа в парка пред Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора" ще се състои музикално-
танцовият спектакъл „Възрожденски разкази" на ансамбъл „Чинари". 

*** 
Петрич 

- От 11.30 часа пред паметника „Загинали за Родината" ще се състои ще се състои ритуал по поднасяне на венци и 
цветя по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. 

*** 
Пловдив 

- От 11.30 часа на паметника на Христо Ботев в Цар-Симеоновата градина ще се състои ритуал по поднасяне на 
венци и цветя по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. 

- От 16.30 часа в сградата на Общината ще се проведат консултации за сформиране съставите на секционните 
избирателни комисии. 

*** 
Попово 

- От 10.00 часа пред паметника на Таньо войвода ще се състои 36-ят поход „По пътя на четата на Таньо войвода". 
- От 11.40 часа на Керчан баир при с. Априлово ще се състои поднасяне на венци пред паметника на Таньо Стоянов. 

*** 
Първомай 

- От 20.30 часа в центъра на града ще се състои тържествена проверка-заря с участието на Оркестъра на Съвместно 
командване на специалните операции по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и 
неговата чета. 

*** 
Разград 

- От 9.00 часа в зала 308 на Общината ще се проведат консултации за назначаване на съставите на секционните 
избирателни комисии за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

- От 11.30 часа в Градския парк ще се проведе тържествено честване на Деня на Ботев и загиналите за свободата и 
независимостта на България. 

*** 
Русе 

- От 11.30 часа на паметника на Свободата ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 145-ата 
годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. 

*** 
Садово 

- От 9.30 часа на ул. Дружба" 2 ще се състои Ден на фермера. 
*** 
Свищов 

- От 11.30 часа на паметника на Свободата ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 145-ата 
годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. 

*** 
Сливен 

- От 11.30 часа на площад „Хаджи Димитър" ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 145-ата 
годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. 
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*** 
Смолян 

- От 12.00 часа на паметника на Христо Ботев ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 145-ата 
годишнина от героичния подвиг на Ботев и неговата чета. 

*** 
Стара Загора 

- От 11.30 часа на паметниците на Христо Ботев и Хаджи Димитър в парк „Митрополит Методий Кусев" ще се състои 
ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата 
чета. 

*** 
Търговище 

- От 11.30 часа пред паметника на знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов - Куруто ще се състои ритуал по 
поднасяне на венци и цветя по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета, а 
Духовият оркестър към Общината ще изпълнява патриотични произведения пред монумента. 

*** 
Шумен 

- От 12.00 часа на паметника на загиналите във войните шуменци ще се състои ритуал по поднасяне на венци и 
цветя по повод 145-ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. 

*** 
Ямбол 

- От 10.00 часа в двора на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев" ще се състои традиционната 
церемония по честването на Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. 

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. 


