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√ Какво трябва да знаят компаниите преди да излязат на свободния пазар за ток от 1 юли? 
Министерството на енергетиката разпрати насоки и съвети към всички небитови потребители 
След 1 юли 2021 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са 
задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия.  
За успешно завършване на процеса, те следва да подадат чрез избрания нов доставчик заявление към 
електроразпределителното предприятие, което ги обслужва, до 10 юни 2021 година. В тази ситуация добрата 
информираност на потребителите за необходимите стъпки в процеса на либерализация на пазара, условията, които 
предлагат отделните доставчици, възможностите и рисковете в процеса са от ключово значение за правилен избор и 
успешно преминаване от регулирания към свободния пазар на електроенергия.  
Затова Министерството на енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране, предлагат още една 
възможност на небитовите клиенти да получат отговор на ключови въпроси относно излизането на свободния пазар на 
електроенергия, преди изтичането на крайния срок за това – 10 юни 2021 г. 
Ето какво съветват днес от министерството: 
Какви са ползите от излизането на свободния пазар за небитовите потребители? 
• Възможност за избор на доставчик на електрическа енергия, съобразен с Вашия профил на потребление. 
• Постигане на оптимални условия за доставка и балансиране. 
• Конкуренция между доставчиците на електрическа енергия и постигане на по-добри условия за потребителите. 
Какво ще се случи, ако до 10 юни не избрал доставчик и не е подадено заявление за избор на доставчик на свободния 
пазар на електроенергия, така че след 1 юли 2021 г. вече да бъда снабдяван от него? 
• Ако до 10 юни 2021 г. небитов клиент не е избрал доставчик и не е подадено заявление за снабдяване с електроенергия 
на свободния пазар, така че реалните доставки да стартират от 1 юли, електроснабдяването му няма да бъде прекъснато. 
Той ще се снабдява от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция. Важно е да се 
знае, че ролята на доставчика от последна инстанция е да снабдява при инцидентни, извънредни обстоятелства и цените 
там са значително по-високи.  Пасивното поведение от страна на потребителите в този случай е неприемливо, защото ще 
доведе до повишаване на сметките им за електроенергия.   
Как да си избера доставчик на електрическа енергия? 
• Договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени може да се сключи с всеки търговски субект, 
който притежава лицензия за извършване на дейността  „търговия с електрическа енергия“.  
• Информация за всички доставчици на електрическа енергия, във връзка с издадените им от КЕВР лицензии за 
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е налична на сайта на КЕВР: 
 https://portal.dker.bg/registri/litsenzii  
• Небитовите клиенти, при избора си на доставчик по свободно договорени цени, следва да имат предвид, че избраният 
от тях доставчик на електрическа енергия трябва да бъде и координатор на балансираща група в съответствие с Правилата 
за търговия на електрическа енергия.  
• Всеки небитов клиент сам избира доставчика, с който да сключи договор за доставка на електрическа енергия, въз основа 
на предоставени оферти и свободно договаряне или при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. 
• За по-пълна информираност и осигуряване на възможност за участие на пазара на електрическа енергия по свободно 
договорени цени КЕВР създаде платформа за сравняване на цените на отделните участници и определи правилата за 
работа с нея. Платформата е достъпна на следния интернет адрес: https://platforma.dker.bg, както и на адрес: 
http://ofertizatok.bg/.  
Какво трябва да знаете относно дължимите плащания при сделките по свободно договорени цени? 
• При сключване на договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени страните сключват договор 
за комбинирани услуги, като предмет на този договор са продажбата на електрическа енергия и плащането на всички 
използвани от крайния клиент услуги, в това число - за мрежови услуги и за "отговорност за балансиране". 
• Следва да се има предвид, че при доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, цената за задължения 
към обществото се начислява във фактурата отделно от цената на електрическата енергия. 
Какво да правят тези от Вас, които са възложители на обществени поръчки? 

https://portal.dker.bg/registri/litsenzii
https://platforma.dker.bg/
http://ofertizatok.bg/. 
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• В случай, че сте възложители на обществени поръчки, трябва да предприемете необходимите законови действия за 
възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на електрическа енергия при най-добри за Вас условия по реда 
на Закона за обществените поръчки. 
Какво трябва да знаете за платформата на КЕВР? 
• Платформата е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална 
информация за офертите за доставка на електрическа енергия.  
• Достъпът на всички крайни клиенти до платформата за сравняване на оферти е безплатен. 
Какво осигурява платформата? 
• Осигурява условия за еднакво третиране на електроенергийните предприятия при сравняване на офертите за доставка 
на електрическа енергия; 
• Осигурява критерии, въз основа на които да се извършва сравнението, включително услугите, които са публични; 
• Предоставя точна и актуална информация, включително датата на последната актуализация; 
• Достъпна е за хора с увреждания, лесна за сетивно възприемане, функционално пригодна, разбираема и стабилна; 
• Осигурява ефективна процедура за съобщаване на наличието на неточна информация относно публикуваните оферти; 
• Извършва сравнения, като обработването на лични данни се ограничава до данните, необходими за сравняването. 
Какви задължения имат търговците на електрическа енергия към платформата? 
• Търговците на електрическа енергия са длъжни да предоставят на оператора на платформата ежемесечно актуална 
информация за офертите си за крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh, както и за клиентите 
с по-голямо потребление. 
• Търговците на електрическа енергия осигуряват информация за платформата във фактурите на клиентите или в 
приложения към тях.  
Какви са рисковете, които могат да възникнат в процеса по либерализация? 
• Риск да не се информирате своевременно за актуалните офертите за доставка на електрическа енергия и да не сключите 
договор с доставчик на електрическа енергия при най-добри за Вас условия; 
• Риск да получавате своята електрическа енергия на по-висока цена от доставчик от последна инстанция, ако не сте 
направили своя избор на търговец на електрическа енергия до 30-ти юни 2021 г. включително, а на практика – до 10 юни 
2021 г. 
Колко често мога да сменям търговеца си на ток? 
Реално можете да сменяте доставчика си всеки месец. Административната процедура за смяна на доставчик на ток започва 
с подаване на заявление чрез избрания доставчик в електроразпределителното предприятие от 1во до 10то число на всеки 
месец и важи за следващия календарен месец. Възможно е да имате условия от доставчика си на ток за неустойки при 
предварително прекратяване на договора Ви за доставка. Ако сте били служебно прехвърлени към доставчик на ток на 1 
октомври 2020 г., нямате такива неустойки. 
Колко време отнема смяната на доставчик на електроенергия? 
Заявления за смяна на доставчик на електроенергия в съответните електроразпределителни предприятия се подават само 
между 1во и 10то число на месеца и важат за следващия календарен месец. Това означава, че, ако например сключите 
договор с доставчик на 20-и януари, той от Ваше име (или Вие самите) би могъл да подаде заявлението за смяна на 
доставчик в периода 1ви-10-и февруари и реално договорът Ви ще важи от 1ви март. 
Ако имате непокрити стари задължения, електроразпределителното предприятие е задължено да Ви откаже процедурата 
по прехвърляне на нов доставчик на електроенергия, докато покриете старите задължения. Ако използваме горния 
пример, в този случай, ако покриете задълженията си през март, ще можете да се прехвърлите на новия си доставчик през 
април. 
Как ще се свържа с доставчика на ток? 
При използване на платформата на КЕВР за получаване на оферта от доставчик, трябва да предоставите контактни данни 
за връзка с Вас. Бъдещият Ви доставчик на ток ще използва тези данни, за да се свърже с Вас и да Ви предостави 
необходимите документи, за да се придвижи процедурата. 
Разбира се, винаги можете да използвате платформата, за да разгледате кои са фирмите доставчици на електроенергия в 
България и да се свържете с тях директно без платформата. 
Важно е да се има предвид, че на платформата са качени само стандартните условия на доставчиците. Тоест, ако 
потребителят се свърже директно с доставчика, той може да им предложи и по-добри условия в зависимост от тяхното 
потребление.  
За какво трябва да внимавам при избора на доставчик? 
Когато избира доставчик, всеки потребител първо гледа цената, но това е само едно от условията в договора. Обикновено 
тези, които предлагат най-ниска цена, включват клаузи в договорите си, че цената е валидна към настоящия момент и 
търговецът има право едностранно веднъж или два пъти в рамките на договора да я променя. Когато има такава клауза, 
потребителят е в много по-неизгодно положение. Клиентите не бива да се подвеждат и да гледат единствено ниската цена, 
а и да обръщат внимание на договора в неговата цялост.  
Каква е процедурата по смяна на доставчик на електроенергия? 
Своеобразен гид в процедурата за смяна на доставчик на електроенергия може да бъде бъдещият Ви доставчик на 
електроенергия. Повечето доставчици на електроенергия покриват голяма част от административната работа вместо Вас. 
Процедурата трябва да бъде изпълнена всеки път, когато сменяте доставчика си на електроенергия и стартирането й 
започва с подписване на договор с бъдещия Ви доставчик. 
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В съответното електроразпределително предприятие, което Ви обслужва, трябва да бъде подадено заявление за смяна на 
доставчика на електроенергия. Такива заявления могат да се подават само между 1во и 10то число на месеца и важат от 
началото на следващия календарен месец.  
Какво е свободен пазар на ток? 
Свободният пазар на ток съществува в България отдавна. За разлика от регулирания пазар, на който Комисията за 
Енергийно и Водно Регулиране определя цените, на свободния пазар цените се определят чрез свободно договаряне, с 
изключение на утвърждаваните от регулатора цени на мрежови услуги и цена „задължение към обществото“. Вие имате 
правото да избирате доставчик на електрическа енергия напълно свободно, а доставчиците се конкурират да Ви осигурят 
най-добрата за Вас услуга по снабдяване. 
Какво е това СТП - Стандартизиран Товаров Профил? 
Пазарът на ток работи на времеви интервали от един час или (в някои случаи) - на петнадесет минути. Когато се използва 
електромер с почасово отчитане, остойностяването на електроенергията е съгласно почасовото ви потребление. Ако 
разполагате с електромер, който отчита само месечното количеството електроенергия и инкасатор идва да отчита 
електромера Ви (голяма част от електромерите в България), тогава не е възможно да се засече кога точно сте консумирали 
енергията. Заради това са въведени Стандартизираните Товарови Профили. Това са формули, предложени от 
електроразпределителните предприятия и одобрени от КЕВР, спрямо които месечното ви отчетено количество 
електроенергия се разпределя в часови интервали. 
 
√ Илияна Цанова поема заемите в бюджетната дирекция на ЕК 
Бившата вицепремиерка става зам. генерален директор 
Бившата българска вицепремиерка Илияна Цанова е назначена за зам. генерален директор на Генералната дирекция по 
бюджета в Европейската комисия. 
Това съобщи зам.-председателят на ЕК Маргаритис Схинас. 
От 1 септември Цанова ще отговаря за вземането и отпускането на заеми и други финансови дейности на бюджетната 
дирекция на Комисията. Тя има 20 години опит в международното развитие и инвестиционното банкиране, в 
ръководството, както и отлични преговорни умения, което я прави много подходяща за работа със средствата за 
икономическото възстановяване на ЕС след пандемията, изтъкват от ЕК. 
Оттам припомнят, че Цанова е била зам. изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 
и на различни ръководни длъжности в Европейската банка за възстановяване и развитие. (ЕБВР). В момента 
сънародничката ни е председател на надзорния съвет на дружеството „Софкънект“.  
Илияна Цанова бе на два пъти служебен вицепремиер на България. Тя бе част от служебните правителства на Марин 
Райков през 2013 г. и на Георги Близнашки през 2017 г. Първия път Цанова бе и министър по управление на еврофондовете. 
 
БНР 
 
√ Кирил Петков: Чуждестранните инвестиции и износът ще изведат икономиката от кризата 
Чуждестранните инвестиции и износът на стоки и услуги са двата механизма, които могат да изведат икономиката от 
кризата. Това съобщи министър Кирил Петков след видеоконферентна среща с търговските представители на България зад 
граница, в която участва и министърът на туризма Стела Балтова.  
Министър Петков подчерта, че българската икономика дългосрочно се базира на компании, които имат експортен 
потенциал, и посочи, че от 400 000 активни компании 14% имат експортен капитал и заедно с чуждестранните инвестиции 
са единствените дългосрочно здравословни варианти за навлизането на чужд капитал в страната.  
По време на срещата стана ясно, че ще бъде направено своеобразно състезание между търговските представители в 
българските посолства за привличането на инвестиции и подпомагането на експорта. След това аташетата ще бъдат 
класирани в зависимост от постигнатите резултати.  
По време на разговорите е обсъдена и подкрепата на туристическия сектор от службите за търговско-икономически 
връзки и работата им за подпомагането на туризма и привличането на туристи в страната.  
Министър Петков акцентира върху важността на търговските представителства в този процес и за представянето на 
България като първокласна туристическа дестинация.  
 
√ Последната седмица на май: 3633 нови безработни, 4214 са започнали работа  
3 633 са новорегистрираните безработни в цялата страна в последната седмица на май, сочат последните данни от 
специализираното наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт заради Covid-19. За същия 
период започналите работа чрез бюрата по труда са 4214 души. 
Наблюдението на пазара на труда, в което се използват и предварителните данни на Агенцията по заетостта и Националния 
статистически институт за май, показват, че за периода 24 - 30 май най-много са новорегистрираните безработни в 
областите София-столица, Благоевград и Пловдив. 
В същото време в София, Пазарджик, Варна и Бургас са най-много постъпилите на работа чрез бюрата по труда. 
Специализираното наблюдение показва още, че от началото на годината новорегистрираните безработни в страната са 
малко над 125 500 души, а намерилите препитание - 104 100 души. 
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√ КЕВР обсъжда предложението за поскъпване на парното и тока 
Иванов: КЕВР опитва да защити интересите и на потребителите, и на дружествата  
Има тенденция към повишаване на цените на парното и тока, но енергийният регулатор се опитва да защити интересите и 
на потребителите, и на дружествата. Това каза председателят на енергийния регулатор Иван Иванов по време на 
обсъждането на цените, които трябва да влязат в сила от 1 юли.  
Предложението за поскъпване е свързано със скока на цените на природния газ и въглеродните емисии на европейските 
и световните борси, обясни Иванов:  
"Поради бързото възстановяване на индустрията в страните от Европа и Северна Америка се наблюдава повишено 
търсене, респективно - недостатъчно предлагане и резултатът е повишаване цената на природния газ. Също ясни са 
причините и за повишаване на цената на въглеродните емисии на европейската платформа. Беше даден пример с 
"Топлофикация - София" - 77% от цената се формира от тези два основни ценообразуващи фактори, които трябва да ги 
приемем такива, каквито са".  
По време на обсъждането повечето топлофикации изразиха несъгласие с предлаганите от регулатора цени и заявиха, че 
са ощетени. 
Засега се предвижда електроенергията да се повиши средно за страната с 3 на сто, а топлоенергията - с 10 процента.  
Окончателно решение на КЕВР ще бъде взето на 1 юли.  
Най-голямо увеличение при цените на тока е предвидено за клиентите на ЧЕЗ - с 4%. За потребителите на ЕВН и "ЕНЕРГО-
ПРО" електроенергията се предлага повишение с 2%. При цените на парното и топлата вода за София се предвижда най-
големият скок от 14%, за Велико Търново поскъпването ще е с 13%, а за Пловдив - с 9%. Най-малко ще е увеличението в 
Сливен - с 2%. При всички останали топлофикации промяната ще е между 8 и 11%. 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.  
 
√ Хампарцумян: Парадоксално е принципалът на ББР да не получава информация за състоянието ѝ 
Ролята на БНБ не е да прави политически арбитраж, смята банкерът  
Интервю на Диана Янкулова с Левон Хампарцумян в предаването ''Нещо повече'' 
"Парадоксално е принципалът на ББР да не може да получи информация за състоянието ѝ", коментара пред БНР банкерът 
Левон Хампарцумян и подчерта, че основният продукт, който банките купуват и продават, е доверието. 
Според него не е ясно дали тази съпротива е с цел да се пречи на служебния министър Кирил Петков, или да се скрие нещо: 
"Информацията в досиетата е защитена от банкова тайна, но тя свършва там, където е управителното тяло на ББР и 
акционерите". 
Хампарцумян подчерта, че става дума за "хора, които дават кредити по правила, които сами са си написали". Затова той 
прогнозира, че едва ли има формални пропуски: 
"Не можем да кажем, че тези кредити са грешни, докато не видим за какво става дума"  
"На политиците от 20 и няколко години им е отнета една много атрактивна играчка - това е печатницата за пари. Страната 
е във валутен борд. Един от начините да генерират безотчетни пари е през нещо като ББР, като биха могли да дават нещо 
като политически мотивирани кредити", обясни банкерът. 

https://bnr.bg/horizont/post/101476192/us-na-bbr-otkazal-informacia-za-kreditnite-dosieta
https://bnr.bg/horizont/post/101475301
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Той беше категоричен, че ролята на БНБ не е да прави политически арбитраж.  
Интервюто на Диана Янкулова с Левон Хампарцумян в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Руслан Стефанов: САЩ ще започнат сериозно да използват инструменти за предотвратяване на корупцията  
Интервю на Веселина Миланова с Руслан Стефанов 
„Това, което се случва сега с налагането на санкции от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи към 
Министерството на финансите на САЩ на три български лица за значителната им роля в корупцията в България, е 
изключително сериозен сигнал спрямо България и спрямо нашите европейски партньори, то включва санкции по 
глобалния закон "Магнитски", като и самото министерство на финансите отбеляза, че това е най-големият случай на лица, 
които едновременно са обявени като санкционирани за корупция в глобален мащаб“, коментира в „Преди всички“ Руслан 
Стефанов, директор на икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията. 
"САЩ ще започнат сериозно да използват инструменти за предотвратяване на корупцията, която е един от най-
съществените елементи за нарушаване на човешките права", посочи още пред БНР Стефанов. 
"Тези санкции показват неспособността на официалните български институции да се справят с подобни случаи и затова се 
стига до тези действия. Но не очаквайте да има някакви допълнителни коментари извън прессъобщението от страна на 
Министерство на финансите на САЩ, но това, което със сигурност знаем е, че вътре се споменава за схеми, в които е 
използвано името или назначението на главния прокурор...", каза още Руслан Стефанов. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ "Еврохолд" започва процедура по увеличение на капитала  
Българската компания "Еврохолд" обяви, че влиза в процедура по увеличение на капитала за финансово подпомагане на 
придобиването на българските активи на чешката компания за комунални услуги ЧЕЗ Груп. 
На 9-и юни "Еврохолд" ще стартира търговията на правата на борсата, като процедурата ще продължи до 15-и юни. 
Началната дата за прехвърляне на правата е също на 9-и юни, а крайната дата е 17-и юни. 
Финансовата и застрахователна група планира да продаде малко над 79 милиона нови акции и да набере до 197 милиона 
и 525,6 хиляди лева. 
При номинална стойност от 1 лев на акция, компанията е определила емисионна стойност от 2,5 лева за акция, 
съответстваща на текущата пазарна цена и ще счита че увеличението на капитала е успешно, само ако бъдат записани и 
платени най-малко 31 604 096 броя нови акции  въпроса, или 40% от новите акции. 
"Еврохолд" ще използва приходите, заедно с банкови заеми, за да завърши своята сделка на стойност 335 милиона евро 
за закупуване на българските активи на ЧЕЗ до края на юни. 
Компанията е възложил на банката JP Morgan да структурира дълговото финансиране. 
"Еврохолд" оценява общите разходи за придобиване на 490 милиона евро, включително средствата, необходими за 
търгово предложение на миноритарни акционери в две от мажоритарните компании на ЧЕЗ и за покриване на част от 
дълговете им. 
Ако записването е успешно (крайната дата за това е на 25-и юни), търговията с новите акции трябва да започне на 
Българската фондова борса. 
"Еврохолд" също така заяви, че планира да пусне емисията за търговия на Варшавската фондова борса в края на септември. 
 
√ Не се очаква възстановяване на глобалния пазар на труда от пандемията поне до 2023 г.  
Очаква се най-малко 220 милиона души да останат безработни в световен мащаб тази година -  доста над нивата преди 
пандемията, като слабото възстановяване на пазара на труда изостря проблема със съществуващите неравенства, заяви в 
сряда Международната организация на труда (ILO), предаде Ройтерс. 
Агенцията на ООН прогнозира перспективите да се подобрят до 205 милиона безработни през следващата година, което 
обаче е все още значително над 187-те милиона, регистрирани през 2019 г. - преди коронавирусната криза да предизвика 
хаос. 
Според моделите на ILO това се равнява на глобален процент на безработица от 6,3% през тази година, намаляващ до 5,7% 
през следващата година, но все още задържащ се над предпандемичните 5,4% през 2019 г. 
"Поне до 2023 г. ръстът на заетостта ще бъде недостатъчен, за да компенсира понесените загуби“, посочва ILO в своя 
доклад "Световна заетост и социални перспективи: тенденции 2021“. 
Щефан Кюн, икономист от ILO и водещ автор на доклада, каза пред агенция Ройтерс, че истинското въздействие върху 
пазара на труда е още по-голямо, когато се отчитат намаленото работно време, наложено на много работници заради 
коронавирусната криза, както и други фактори. 
Според заложените в доклада изчисления, загубените работни часове през 2020 г. спрямо 2019 г. възлизат на еквивалент 
на 144 милиона работни места на пълен работен ден през 2020 г. - недостиг, който все още е еквивалентен на 127 милиона 
работни места и през второто тримесечие на настоящата 2021 година. 
"Безработицата не улавя въздействието върху пазара на труда", посочи Кюн, отбелязвайки, че докато наемането на 
персонал в САЩ беше възобновен, следвайки огромните загуби на работни места през пролетта на 2020 г., много работещи 
в останалия свят, особено в Европа, остават в различните схеми за намалено работно време. 
Жените, младите хора и двата милиарда души, работещи в неофициалния (сивия) сектор, са най-силно засегнати, като 108 
милиона повече работещи по света сега са категоризирани като бедни или изключително бедни в сравнение с 2019 г. 
"Беше отменен петгодишният напредък за изкореняване на работещите бедни", се казва още в доклада на ILO. 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101476635/bnb-zapochva-celeva-nadzorna-proverka-v-bbr
https://bnr.bg/post/101477229/hamparcuman-paradoksalno-e-principalat-na-bbr-da-ne-poluchava-informacia-za-sastoanieto
https://bnr.bg/horizont/post/101477259/sasht-naloji-sankcii-na-tri-boikov-peevski-i-ilko-jelazkov
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0208?fbclid=IwAR24XIjflvzidUmEkRTxttmALBd596vZ_wqn6vwMXvkyLFMJmvGR2W5dtK0
https://bnr.bg/horizont/post/101477304/oshte-trima-balgari-sas-sankcii-ot-sasht
https://bnr.bg/post/101477378/ruslan-stefanov-sasht-shte-zapochnat-seriozno-da-izpolzvat-instrumenti-za-predotvratavane-na-korupciata
https://www.eurohold.bg/news/2021/eurohold-enters-in-a-procedure-of-capital-increase-761.html
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√ Правилата за прекомерен дефицит и дълг в ЕС остават суспендирани до края на 2022 г. 
Правилата срещу прекомерно изразходване на средства от правителствата на ЕС ще останат суспендирани до 2022 г., 
давайки по този начин повече време за плановете за стимулиране на икономиката до нивата отпреди кризата, заяви в 
сряда Европейската комисия, съобщава Франс прес. 
"Възстановяването продължава да бъде неравномерно и несигурността все още е висока, така че икономическата 
политика трябва да остане подкрепяща както през 2021, така и през 2022 г.", посочи изпълнителният вицепрезидент на 
Комисията Валдис Домбровскис. 
ЕК суспендира правилата за публичните разходи на националните правителства през март 2020 г., тъй като Европейският 
съюз се оказа в най-дълбоката си рецесия след Втората световна война в резултат на ограничителните мерки, свързани с 
коронавирусната пандемия. 
Въз основа на текущите прогнози, "общата клауза за дерогация ще остане активирана през 2022 г., но това вече няма та е 
така от 2023 г.", отбеляза Комисията. 
За разлика от силните икономически възстановявания в САЩ и Китай, европейската икономика изпадна в т.нар. "двойна 
рецесия" в началото на тази година и се очаква да възвърне формата си отпреди Covid кризата на по-късен етап през 2022 
г. 
ЕС беше критикуван за това, че е направил по-малко за повишаване на икономиката си от останалите водещи сили, но 
възложи надеждите си на програма за възстановяване (Механизъм за възстановяване и устойчивост) на стойност 750 
милиарда евро, чиито ефекти трябва да започнат да дават плодове по-късно тази година. Според Домбровскис, Комисията 
очаква фондът за възстановяване и устойчивост да осигури икономически импулс в размер на 1,2% от БВП и да помогне за 
създаването на 800 000 работни места до края на 2022 година. В същото време безвъзмездните средства от този фонд 
няма да се добавят към националния дълг и дефицит. 
"Мрачната зима отстъпва място на ярка пролет за европейската икономика", посочи от своя страна еврокомисарят по 
икономическите въпроси Паоло Джентилони. 
Известен като Пакта за стабилност и растеж, правилата на ЕС за харчене ограничават дефицитните разходи до три процента 
от брутния вътрешен продукт на всяка една страна членка и държавен дълг до 60% от БВП. 
Фискалните правила често се нарушават, но докато на теория отделните членки рискуват санкции за тяхното игнориране, 
досега нито едно правителство не е било санкционирано. 
Ограничението на дълга често е превишавано дори в нормални времена, като към момента 13 държави надвишават 
заложените лимити, включително Италия, Испания и Франция, чиито държавен дълг е над 100 процента от БВП. 
Фискалните правила от Маастрихт упълномощават ЕК и страните членки да следят внимателно как националните 
правителства управляват своите бюджети. Тези правила обаче са доста противоречиви, като няколко държави членки се 
оплакват, че са неефективни и остарели. 27-те членки на ЕС са решени да реформират пакта, като се надяват, че това ще 
бъде направено преди края на суспендирането на правилата, което сега най-вероятно ще бъде факт на 1-ви януари 2023 г. 
Паоло Джентилони обаче предупреди, че реформирането на правилата ще бъде силно противоречиво, тъй като така 
наречените "пестеливи" държави в Северна Европа не са склонни да проявяват снизхождение към своите южни, по-
задлъжнели съседи. 
"Ще работим много силно за тази цел, но когато казвам, че това няма да е лесно, казвам само истината", посочи той пред 
репортери. 
 
√ IATA: Глобалните ограничения за пътуване вече не са необходими  
Уилям Уолш, ръководител на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), заяви по време на брифинг с 
"Ербъс" (Airbus), "Боинг" (Boeing) и Училището по тропическа медицина, че универсалните ограничения за глобални 
пътувания "вече не са необходими". 
Той също така отбеляза, че кризата в индустрията е причинена до голяма степен от здравната политика на правителствата, 
а не от самата пандемия. 
Шефът на IATA посочи, че данните показват, че има безопасен начин за възобновяване на международните пътувания, 
като се има предвид, че 98% от пристигащите пътници получават отрицателен тест за коронавируса. "Данните ни казват, 
че можем да се справим по-добре", каза Уолш. 
IATA изчислява, че през 2021 г. броят на пътници по въздух ще възлезе на 52% от отчетения през 2019 г. 
До 2023 г. обаче се очаква обемът на пътниците да надвиши с 5% техния брой от преди пандемията Covid-19. 
В същото време IATA прогнозира, че поради пандемията ще има 7% по-малко пътници до 2030 г., отколкото първоначално 
се очакваше преди настъпването на коронавируса в света. 
 
√ Франция прави агенция за борба с фалшивите новини  
Френското правителство обяви план за изграждане на агенция, която да се бори с дезинформацията от чужбина и 
фалшивите новини, които биха могли да навредят на държавата, предаде АФП. 
Страната започва подготовка за президентските избори, насрочени за идната година. 
Агенцията, която ще бъде под ръководството на Бюрото за национална сигурност, ще наеме до 60 души, които ще следят 
съдържанието в интернет. 
Тя няма да има разузнавателни функции, а дейността ѝ ще се контролира от междуинституционална етична комисия. 
По време на последните президентски избори във Франция, групировки, свързани с Русия, бяха обвинени в мащабна 
хакерска атака срещу партията на президента Еманюел Макрон, който се надви на балотаж крайнодясната Марин льо Пен. 
Москва отрича подобни твърдения и намеса в чужди избори. 
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√ Елвира Набиулина: Дигиталните валути са бъдещето и на руската финансова система  
Тъй като икономиката се движи онлайн, цифровите валути ще бъдат бъдещето на финансовите системи, смята управителят 
на централната банка на Русия Елвира Набиулина. 
Има нужда от бързи, евтини платежни системи, като цифровите валути на централните банки (CBDC) могат да запълнят 
тази празнина, каза тя в интервю за бизнес телевизия CNBC. 
"Мисля, че това е бъдещето на нашата финансова система, защото то корелира с развитието на цифровата икономика“, 
посочи Набиулина. 
Шефът на руската централна банка каза, че през миналия октомври Москва е публикувала консултативен документ за 
дигиталната рубла и има за цел да има готов прототип до края на 2021 г. Пилотните проекти и изпитванията могат да 
започнат следващата година, каза още Набиулина. 
Бившия служител на американското финансов министерство Майкъл Гринуолд обаче смята, че това би могло да бъде 
проблем за САЩ. 
"Това, което ме тревожи, е, че Русия, Китай и Иран създават цифрови валути на техните централни банки, за да работят 
извън долара, а други държави ги последваха", посочи и той за CNBC, като добави: "Това би било тревожно". 
Трябва да се има предвид, че дигиталните валути на централните банки не са същите като криптовалутите (биткойн, 
етериум и други). Те се издават и контролират от властите, а стойността на една цифрова рубла ще се равнява на една  
парична рубла, каза през миналата година Централната банка на Русия. 
CNBC напомня, че криптовалутите бяха незаконни в Русия до миналата година и все още не могат да се използват за 
извършване на плащания. 
"Ще вървим стъпка по стъпка, защото това е много труден, технологичен и правен проект“, посочи Набиулина. 
Много централни банки по света разработват суверенни цифрови валути, които, според техните защитници, могат да 
насърчат финансовото им приобщаване и да улеснят трансграничните транзакции. 
Но Елвира Набиулина прогнозира, че ще има предизвикателства при намирането на "общи решения" между системите, 
които са разработени независимо от различни държави. 
"Ако всяка банка създаде своя собствена система, технологична система с местни стандарти, ще бъде много трудно да се 
създадат някои взаимовръзки между тези системи, за да се улеснят всички трансгранични плащания“, посочи тя. 
Елвира Набиулина коментира също така и санкциите на САЩ, които тя определи като "постоянен риск" за Русия. 
През годините Вашингтон наложи санкции срещу Русия по различни причини - от подозрение за отравяне на опозиционни 
политици до предполагаема намеса в изборите в САЩ и кибератаки. 
"Ето защо нашата парична политика, както и фискалната политика и цялата макроикономическа политика, е доста 
консервативна", каза тя. Според нея резервите на Москва са "доста големи, за да издържат на всички финансови сценарии 
или геополитически сценарии и вероятно са по-разнообразни от резервите на други страни". 
"Дедоларизацията е част от широка политика за управление на валутните рискове", каза пред CNBC Набиулина. 
Експерти смятат, че Русия постепенно се отказва от използването на американския долар като начин да се изолира от 
последиците от санкциите, които могат да бъдат насочени към всички компании, използващи щатската валута. 
През 2019 г. Ан Корин, съдиректор на Института за анализ на глобалната сигурност, каза пред CNBC, че има "разрастващ се 
клуб от много мощни играчи", които искат да подкопаят значимостта на зелените пари. Тогава Набиулина посочи, че Китай, 
Русия и Европейският съюз имат силна "мотивация за дедоларизация". 
Набиулина каза, че вижда подобна тенденция при страните, които имат по-разнообразни международни резерви, но 
вероятно тя ще се променя бавно. "Това ще се случи, но не много бързо", каза тя. 
 
√ Опозиционни партии в Израел постигнаха сделка за нов кабинет  
Израелски опозиционни партии постигнаха късноспоразумение за формиране на ново правителство, което ще сложи край 
на продължилото 12 години управление на премиера Бенямин Нетаняху, предаде Би Би Си. 
Яир Лапид, лидер на центристката партия „Йеш Атид“, обяви сформирането на 8-партийна коалиция. 
Според споразумението лидерът на дяснатапартия „Ямуна” Нафтали Бенет ще бъде премиер на ротационен принцип и 
после ще предаде поста на Лапид. 
Предстои парламентарен вот преди правителството да положи клетва. 
В становище Лапид заяви, че е информирал президента Реувен Ривлин за споразумението: „Обещавам това правителство 
да работи за всички израелски граждани – тези, които гласуват, и тези, които не гласуват. Ще уважавам противниците му 
(на кабинета – б.р.) и ще направя всичко по силите си да обединя и свържа всички в израелското общество“. 
В израелските медии бе разпространена снимка, на която се виждат Лапид, Бенет и Мансур Абас, лидер на партия 
Обединена арабска листа, по-известна като Раам, които подписват споразумението – сделка, която мнозина смятаха за 
невъзможна.  
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ МВнР: Оставаме в готовност за диалог по всички въпроси със САЩ 
Борбата с корупцията е общ приоритет, поясняват от ведомството 
Българското Външно министерство излезе с позиция във връзка със съобщеното от Държавния департамент на САЩ за 
мерки по закона "Магнитски", спрямо български физически и юридически лица. 
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"Върховенството на закона е в основата на демократичния процес във всяка правова държава. В отношенията с нашите 
партньори и съюзници недвусмислено сме споделяли убеждението си, че борбата с корупцията във всичките й форми 
следва да бъде безусловен наш принципен и практически приоритет", заявиха от МВнР. 
В качеството си на стратегически партньори България и САЩ поддържат устойчив и резултатен Стратегически диалог. 
По своята структура, съдържание и обхват сътрудничеството между двете страни обхваща редица въпроси от националния, 
регионален и глобален дневен ред. 
В този смисъл и въз основа на установените през годините традиции на взаимодействие изразяваме увереност, че София 
и Вашингтон остават в готовност за диалог по всички въпроси от споделен интерес, заявяват в заключение от МВнР. 
 
√ САЩ наложиха санкции на Пеевски, Божков и Желязков 
Санкцията е насочена и срещу 64 компании съгласно закона "Магнитски" 
Отделът за контрол на чуждестранните активи (OFAC), второстепенна агенция към американското Министерство на 
финансите, санкционира трима българи за тяхната роля за корупцията в България. Мярката е насочена срещу Васил Крумов 
Божков, който е известен български бизнесмен, Делян Славчев Пеевски, бивш член на парламента, и Илко Димитров 
Желязков, бивш правителствен представител, се казва в сайта на ведомството. 
Санкцията е насочена и срещу 64 компании съгласно закона "Магнитски". 
Това е вторият случай, при който на български граждани се налага подобна мярка след тази срещу Андон Миталов, съдия 
от Специализирания наказателен съд, санкциониран в началото на февруари 2020 г. за "сериозна корупция" от 
администрацията на президента Доналд Тръмп. 
Този път обаче Вашингтон обявява решението си по време на мандат на служебно правителство, при отсъствие на работещ 
парламент и 5 седмици преди поредните предсрочни парламентарни избори. 
Освен това сега санкциите са по Глобалния закон Магнитски (много по-тежкото наказание), докато Миталов бе наказан по 
Секция 7031(c). 
Администрацията на САЩ вярва, че корупцията влошава върховенството на закона, отслабва икономиките и 
икономическия растеж, подкопава демократичните институции и лишава невинни граждани от основни човешки права, 
пише в становището на САЩ. 
Днешния акт от Вашингтон наричат „най-голямото еднократно действие, насочено към корупцията в България досега“. 
„Съединените щати подкрепят всички българи, които се стремят да изкоренят корупцията, настоявайки да бъдат 
подведени под отговорност корумпирани лица, които подкопават икономическите функции и демократичните институции 
на България“, казва директорът на Службата за контрол на чуждестранните активи Андреа М. Гаки. „Корупцията не само 
лишава гражданите от ресурси, но и подкопава институциите, предназначени да ги защитават. Това публично обявяване 
на санкции срещу лица в рамките на глобалната програма за санкции по закона „Магнитски“ показва, че сме ангажирани 
да се борим с корупцията, където и да се проявява тя.“ 
Санкциониращата мярка е срещу Васил Крумов Божков - известен български бизнесмен и олигарх, Делян Славчев Пеевски 
- бивш народен представител, Илко Димитров Желязков, бивш заместник директор на Държавната агенция за технически 
операции (ДАТО) който бе назначен за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните 
разузнавателни средства, както и дружествата, притежавани или контролирани от тези лица. 
Те са санкционирани съгласно Указ 13818, който допълва и прилага Глобалния закон „Магнитски“ за отчетност при 
нарушаване на човешките права и е насочен срещу извършителите на тежки нарушения на човешките права и корупция в 
целия свят. Тези санкции съвпадат с допълващи действия, предприети от Държавния департамент на САЩ за публичното 
оповестяване на санкции срещу Пеевски и Желязков съгласно член 7031(c) от Закона за Държавния департамент, 
чуждестранните дейности и свързани с тях програмни бюджетни средства заради участието им в корупция в значителни 
размери. 
Днешното публично обявяване на санкции представлява най-широкообхватното действие на глобалния закон 
„Магнитски,“ предприето за един ден в историята на програмата, насочено срещу 65 физически и юридически лица за 
техните значителни корупционни действия в България. 
Корупционните дейности, извършени от лицата, показват как широкоразпространената корупция върви ръка за ръка с 
други незаконни дейности. Обхватът на днешните действия показва, че САЩ ще подкрепят върховенството на закона и ще 
накарат държавните служители и свързаните с тях лица, които използват държавните институции с цел лична печалба, да 
платят висока цена. 
Обявените днес санкции разкриват злоупотребите на Божков, Пеевски и Желязков с публични институции с цел лична 
печалба и прекъсва достъпа на тези лица и техните компании до финансовата система на САЩ. За по-нататъшна защита на 
международната финансова система от злоупотреби от страна на корумпирани лица, Министерството на финансите 
насърчава всички правителства да прилагат подходящи и ефективни мерки срещу прането на пари за справяне с рисковете, 
причинени от корупция. 
Тези действия изпращат силен сигнал, че САЩ подкрепят всички българи, които се стремят да изкоренят корупцията. Ние 
се ангажираме да помогнем на нашите партньори да реализират пълния си икономически и демократичен потенциал, като 
се справят със системната корупция и изискват поемане на отговорност от корумпирани служители. Министерството на 
финансите ще продължи ангажимента си за работа с България за провеждане на реформите, свързвани с прането на пари, 
които водят до финансова прозрачност и отчетност. Призоваваме регулаторните органи да предупреждават рисковете от 
правенето на бизнес с корумпирани лица и техните компании. 
Васил Божков и неговата мрежа 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0208
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Васил Крумов Божков („Божков“), български бизнесмен и олигарх, няколкократно е подкупвал държавни служители. Тези 
служители включват един настоящ политически лидер, както и бившия председател на вече закритата Държавна комисия 
по хазарта (ДКХ). По - рано тази година Божков също е планирал да осигури парична сума за бивше българско длъжностно 
лице и за български политик, с цел Божков да бъде подпомогнат да създаде канал, през който руски политически лидери 
да оказват влияние върху български правителствени служители. Понастоящем Божков се намира в Дубай, Обединените 
арабски емирства, където той успешно избягва българската процедура за екстрадиция по множество обвинения, 
повдигнати срещу него през 2020 г., включително за ръководене на организирана престъпна група, оказване на принуда, 
опит за подкуп на длъжностно лице и избягване на плащане на данъчни задължения. 
В своето разследване Прокуратурата на Република България установява, че през февруари 2018 г. Божков е плащал на 
тогавашния председател на ДКХ по 10 000 лв. ( 6 220 долара) на ден, за да отнеме хазартните лицензи на конкурентни 
дружества. След тази мащабна схема за подкупи председателят на ДКХ подава оставка и е арестуван, а ДКХ е закрита. Все 
още съществува международно искане за арест на Божков, тъй като неговото влияние в България продължава. В 
навечерието на българските парламентарни избори през юли 2021 г Божков регистрира политическа партия, която ще 
участва в гореспоменатите избори, за да упражнява влияние върху български политици и официални лица. 
Божков е санкциониран съгласно Указ 13818 в качеството му на лице, което е оказвало материална помощ, спонсорирало 
е или е предоставяло финансова, материална или технологична подкрепа или стоки или услуги с цел корупция или за 
подпомагане на корупция, включително незаконно присвояване на държавни активи, присвояване на частни активи за 
лична облага, корупция, свързана с концесионни договори за добив на природни ресурси, или подкупи. Службата за 
контрол на чуждестранните активи санкционира 58 регистрирани в България организации, включително партия „Българско 
лято“, които са притежавани или контролирани от Божков или от една от неговите компании: 
„ВАБО-2005“ ЕООД, „ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ“ ЕАД, „ЕДЕ 2“ ЕООД, „НОВЕ ИНТЕРНАЛ“ ЕООД, „МОСТСТРОЙ ИЗТОК“ АД, 
„ГАЛЕНИТ ИНВЕСТ“ АД, „ВАБО 2008“ ЕООД, „ВЕРТЕКС ИМОТИ“ ЕООД, „Ви Би Мениджмънт“ ЕООД, „ВА БО КЪМПАНИ“ ЕООД, 
„Вабо Мениджмънт“ ЕООД, „Вабо 2012“ ЕООД, „ПРИМ БГ“ ЕАД, „ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, „Кристиано ГР 53“ АД, 
„НОВЕ–АД-ХОЛДИНГ“ АД, „БУЛ ПАРТНЕРС ТРАВЕЛ“ ООД, „БУЛИТ ТРЕЙД“ ООД, „КАРИТЕКС ЛЪКИ“ АД, „СИЗИФ-В-ООД“, 
фондация „Фондация Тракия“, ВАБО ИНТЕРНАЛ“ АД и „Българско лято“ са регистрирани в България и са собственост или 
се контролират от Божков. 
• „РЕКС ЛОТО“ АД е собственост или се контролира от „ВАБО-2005“ ЕООД. 
• „ЕВРОБЕТ ПАРТНЪРС“ ООД е собственост или се контролира от „ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ“ ЕАД. 
• „Евробет“ ООД е собственост или се контролира от „ЕВРОБЕТ ПАРТНЪРС“ ООД. 
• „ЕВРОБЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД е собственост или се контролира от „Евробет“ ООД. 
• „ВАБО СИСТЕМС“ ЕООД, „ВАТО 2002“ ЕООД, „НОВЕ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД, „ПРОПЪРТИ-ВБ“ ООД, „ТРАНС НОВЕ“ ООД, 
„НОВЕ ПАРТНЕРС“ ООД, „АДЛЕР БГ“ АД, „ЕФБЕТ ПАРТНЕРС“ ООД и „ИНТЕРНЮЗ 98“ ООД са собственост или се контролират 
от „НОВЕ ИНТЕРНАЛ“ ЕООД. 
• „ЕВРОСЪДРУЖИЕ“ ООД и „ДЕКАРТ“ ООД са собственост или се контролират от „ВАБО СИСТЕМС“ ЕООД. 
• „НУМЕРИКЪЛ ГЕЙМС“ ООД, „ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС“ ООД, „Национална Лотария“ ООД и „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД са 
собственост или се контролират от „ЕВРОСЪДРУЖИЕ“ ООД. 
• „Национална Лотария“ АД е собственост или се контролира от „НОВЕ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД. 
• „МЕЛИОРА АКАДЕМИКА“ ЕООД, „ДОМИНО ГЕЙМС“ ООД и „МЛ БИЛД“ ЕАД са собственост или се контролират от 
„ДЕКАРТ“ ООД. 
• „ГЕЙМС ЪНЛИМИТЕД“ ООД е собственост или се контролира от „Ви Би Мениджмънт“ ЕООД. 
• „ЕВРОБЕТ – РУМЪНИЯ“ ЕООД и „Олд Геймс“ ЕООД са собственост или се контролират от „ГЕЙМС ЪНЛИМИТЕД“ ООД. 
• “ВИХРОГОНИКА” АД в България и е собственост или се контролира от „ВАБО МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД. 
• „ВАБО 2017“ ООД и „Лотария БГ“ ООД са собственост или се контролира от „ВАБО 2012“ ЕООД. 
• „СИГУРО“ ЕООД е собственост или се контролира от „ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД. 
• “ТРАКИЯ-ПАПИР 96“ ООД, „ПАРКСТРОЙ-СОФИЯ“ ООД, „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ“ ООД и „ПРОФЕСИОНАЛЕН 
БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ЦСКА-48“ АД са собственост или се контролират от „НОВЕ–АД-ХОЛДИНГ“ АД. 
• „АНТИЧНО НАСЛЕДСТВО“ АД е собственост или се контролира от ФОНДАЦИЯ ТРАКИЯ. 
Делян Пеевски и неговата мрежа 
Делян Славчев Пеевски („Пеевски“) е олигарх, който преди това е бил български народен представител и медиен магнат и 
регулярно е участвал в корупция, като си е служил с търговия с влияние и подкупи, за да се защити от обществен контрол 
и за да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество. 
През септември 2019 г. Пеевски е работил активно за оказването на отрицателно въздействие върху политическия процес 
в България по време на местните избори на 27 октомври 2019 г. Пеевски се е договарял с политици да им осигури 
политическа подкрепа и положително медийно отразяване в замяна на защита от наказателно разследване. 
Пеевски също така е участвал в корупционни действия чрез своето подставено лице, Илко Димитров Желязков 
(„Желязков“), бивш заместник председател в Държавна агенция за технически операции (ДАТО) и бивш служител в 
Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) който е назначен за заместник-председател на Националното бюро 
за контрол на специалните разузнавателни средства през 2018 г. 
Пеевски използвал Желязков за осъществяването на схема за подкупи, засягаща български документи за пребиваване за 
чуждестранни граждани, както и за подкупването на държавни служители чрез различни средства в замяна на информация 
и лоялност от тяхна страна. 
От 2019 г. е известно, че Желязков е предлагал подкупи на високопоставени държавни служители от българското 
правителство, от които се е очаквало да предоставят информация на Желязков, която да бъде предавана на Пеевски. В 
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замяна Желязков е имал грижата лицата, приели предложението му, да бъдат назначени на влиятелни длъжности и е 
осигурявал месечен подкуп. Пеевски и Желязков също така са разполагали с длъжностно лице на ръководен пост, което 
през 2019 г. незаконно присвоявало средства в тяхна полза. 
В друг случай, от началото на 2018 г. тези две лица ръководели схема за продажба на български документи за пребиваване, 
за която се твърди, че представители на дружества плащали подкупи на български длъжностни лица, които да гарантират, 
че техните клиенти ще получат документи за гражданство незабавно, а не след заплащането на депозит от 500 000 щатски 
долара или след като изминат петте години за обработването на законно обосновано искане. В допълнение към всичко 
това Желязков изнудвал евентуален кандидат за български министър чрез заплаха от повдигане на наказателни обвинения 
от Прокуратурата на Република България, ако след назначаването си министърът не окажел по-нататъшно съдействие на 
Желязков. 
Пеевски и Желязков са санкционирани съгласно Указ 13818 в качеството си на чуждестранни лица, които са настоящи или 
бивши държавни служители (или лица, действащи от името на такъв държавен служител), които са отговорни за или са 
съучастници в извършването на корупция или които пряко или косвено са участвали в корупция, включително незаконно 
присвояване на държавни активи, присвояване на частни активи за лична облага, корупция, свързана с концесионни 
договори за добив на природни ресурси, или подкупи. Службата за контрол на чуждестранни активи освен това 
санкционира шест дружества, притежавани или контролирани от Пеевски или от една от неговите компании: 
• „ИНТ“ ЕООД и „ИНТРЪСТ“ ЕАД са собственост или се контролират от Пеевски. 
• „БМ СИСТЕМС“ ЕАД, „ИНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, „ИНТТРАФИК“ ЕООД и „РИЪЛ ИСТЕЙТС ИНТ“ ЕООД са собственост или се 
контролират от „ИНТРЪСТ“ ЕАД. 
Последиците от санкциите 
В резултат от днешната мярка се блокира цялата собственост и право на собственост и други собственически права ( на 
посочените по-горе лица), които се намират в Съединените американски щати или са във владението или под контрола на 
граждани на САЩ и постоянно пребиваващи в САЩ. Такава собственост, право на собственост и други собственически 
права задължително трябва да се докладват на Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC). Освен това се 
блокират всички дружества, притежавани пряко или непряко (с дялово участие от или над 50 процента) от едно или 
няколко от санкционираните лица. 
Ако не е налице общo или нарочно разрешение, издадено от OFAC, или освобождаване от задължението по друг начин, 
предписанията на OFAC по принцип забраняват всички трансакции от граждани на САЩ или постоянно пребиваващи в САЩ 
или трансакции на територията на САЩ (или извършвани транзитно през САЩ), отнасящи се до каквато и да е собственост 
или право на собственост и други собственически права на публично обявените или по друг начин санкционирани лица. 
Забраните включват каквато и да е форма на принос или предоставяне на средства, стоки или услуги от, на или в полза на 
санкционирано лице или получаването на каквато и да е форма на принос или предоставяне на средства, стоки или услуги 
от такова лице. 
Глобалният закон „Магнитски“ 
Въз основа на Глобалния закон „Магнитски“ за отчетност при нарушаване на човешките права, на 20 декември 2017 г. е 
издаден Указ 13818. С него се потвърждава, че нарушенията на правата на човека и корупцията с източник (изцяло или в 
значителна степен) извън Съединените щати са достигнали такъв мащаб и тежест, че застрашават стабилността на 
международните политически и икономически системи. 
Нарушаването на човешките права и корупцията подкопават ценностите, които формират най-важните устои на 
стабилните, сигурни и функциониращи общества. Нарушаването на човешките права и корупцията също така оказват 
опустошително въздействие върху хората, обезсилват демократичните институции, потъпкват върховенството на закона, 
удължават съпроводените с насилие конфликти, улесняват дейностите на опасни лица и отслабват икономическите пазари. 
Съединените американски щати се стремят да предприемат действия с осезаеми и значителни последствия за 
извършителите на тежки нарушения на правата на човека и за замесените в корупция лица, както и да защитават 
финансовата система на САЩ срещу злоупотреба от същите тези лица. 
 
√ Връща се аргументът репутация в икономиката 
Красен Станчев, преподавател и основател на Института за пазарна икономика, „Светът е бизнес“, 02.06.2021  
Главната цел на служебното правителство е да увеличи прозрачността. Това реално означава връщане на репутацията в 
икономиката. Самият факт, че НАП обяви отписването на 10 млрд. лв. като несъбираеми за периода 2017-2020 г., е 
доказателство, че репутацията започва да се завръща. Онези фирми, които не са плащали данъци поради пандемията, 
казаха, че ще ги плащат занапред. Това заяви Красен Станчев, основател на ИПИ и преподавател, в ефира на предаването 
„Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков. 
„Бюджетът очевидно е натоварен поради голямото харчене от  края на миналата година – има финансирани прекалено 
много текущи разходи, свързани с избори и заплати“, заяви гостът. 
„Най-големият бенефициент на бюджета за миналата година след пенсионерите е държавната администрация. През 
2020 г. правителството похарчи 7.7 млрд. лева – два пъти повече в сравнение с други години. Останалите разходи са 
свързани с големи инфраструктурни проекти за чуждестранни фирми с малка перспектива някога да се реализират“. 
Красен Станчев е на мнение, че от разправиите с Българската банка за развитие ще излезе и нещо положително. 
„Ще се направят такива правила на банката, които биха били изгодни за малките и средни предприятия. Такава банка 
винаги е изкушение, за който и да е управляващ... Но най-голямото разпределение на ресурси беше през ноември 2008 
г. Тогава проблемът беше с една друга банка, която трябваше да бъде рефинансирана по време на глобалната 
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финансова криза. След 2017 г. няма такива основания – не съществува външен шок, който да накара правителството 
да се превърне в кредитор“. 
От думите на госта стана ясно, че трябва да се наложат ясни критерии при злоупотреби. 
„Българската народна банка ще уважи интереса на принципала и ще направи необходимите промени в ресорния съвет. 
По този начин ще се даде качествена, а не количествена информация за портфейлите, които са под въпрос. Това ще 
отнеме време обаче и тогава няма да има служебно правителство“. 
Други теми от разговора бяха свързани със сивия сектор в България, макроикономическата перспектива и увеличаващата 
се роля на държавата в икономиката. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Фирмите трябва да си изберат доставчик на ток до 10 юни 
Ако до 10 юни клиент не е избрал доставчик, електроснабдяването му няма да бъде прекъснато 
Фирмените клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да изберат 
своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия след 1 юли, напомня Министерството на енергетиката.  
Това трябваше да стане през есента, но срокът бе отложен заради поредната вълна на коронавируса. По този начин всички, 
дори и най-малките бизнеси, ще излязат на свободния пазар. На регулирания ще останат само домакинствата. 
Фирмите трябва да подадат чрез избрания нов доставчик заявление към електроразпределителното предприятие, което 
ги обслужва, до 10 юни 2021 г. 
Министерството на енергетиката съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са разработили въпроси 
и отговори, чрез които да помогнат на фирмите при тези процедури. По-подробна информация може да бъде открита и на 
специализираната платформа на КЕВР на следния интернет адрес: https://platforma.dker.bg/, както и на:  
http://ofertizatok.bg/.  
Ако до 10 юни небитов клиент не е избрал доставчик и не е подадено заявление за снабдяване с електроенергия на 
свободния пазар, така че реалните доставки да започват от 1 юли, електроснабдяването му няма да бъде прекъснато. Той 
ще се снабдява от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция, като цените ще са 
значително по-високи. Пасивното поведение от страна на потребителите в този случай е неприемливо, защото ще доведе 
до повишаване на сметките им за електроенергия, предупреждават двете институции. 
Всеки небитов клиент сам избира доставчика, с който да сключи договор за доставка, въз основа на предоставени оферти 
и свободно договаряне или при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Доставчикът трябва да притежава 
лицензия за извършване на дейността  „търговия с електрическа енергия“.  
Клиентите могат да сменят доставчиците си всеки месец, но не бива да се подвеждат и да гледат единствено ниската цена, 
а и да обръщат внимание на договора в неговата цялост, предупреждават от КЕВР. 
 
√ Данъчни инспектори от НАП проверяват над 13 хил. дружества 
При несъответствия в данните, дружествата ще имат възможност да подадат счетоводните си отчети отново  
НАП вече е започнала проверката на над 13 хиляди дружества, за които стана ясно, че държат нелогично високи касови 
наличности. Искането за тази инспекция е от финансовия министър Асен Василев, предава НАП. 
На място в над 2 хил. фирми се извършват проверки от данъчни инспектори, като наличните в касите средства се 
преброяват, описват и сравняват с посочените в счетоводните отчети, съобщиха от приходната администрация.  
От там обявиха още, че започва информационната кампания за останалите 11 588 фирми, като служители на НАП ще се 
свържат с над 5 хил. дружества по телефона, а 6478 компании ще получат персонални електронни писма с напомняне да 
прегледат пак годишните си финансови отчети и наличните в касите им средства.  
При несъответствия дружествата ще имат възможност да коригират данните и да подадат счетоводните си отчети отново. 
 
√ Продължава свръхпроизводството на лавандула у нас – какво става с ненужната култура? 
Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българската национална асоциация на етерични масла, парфюмерия и 
козметика, "Бизнес старт", 02.06.2021г. 
Свръхпроизводството на лавандула у нас буди редица въпроси. Как се стигна до бума от насаждения? Как ще се търгува 
лавандуловото масло? Проблемите около розовото масло са не по-малко. Как да опазим емблематичния ни продукт от 
ментета? И могат ли да се решат проблемите на розопроизводителите? 
Тези теми бяха сред акцентите в разговора между изпълнителния директор на БНАЕМПК Гергана Андреева и водещата на 
"Бизнес старт" Живка Попатанасова. 
"Бумът с насажденията лавандула стартира от 2017 г. със създаването на големи площи в Северна и Североизточна 
България. Последните години производството е доста популярно, но и хаотично", каза Андреева. 
Според нея това е пряк резултат от инвестиционните намерения на земеделски стопани, които не са се занимавали досега 
с подобен вид култура. 
„Факт е, че сме на първо място в производството на лавандула, но това не ни радва от гледна точка на 
свръхпроизводството, което не може да бъде използвано в пълния си потенциал“, отбеляза Андреева. 
„Заради това положение сме възпрепятствани и да следим отблизо на 100% качеството, което предлагаме на пазара“, 
уточни още тя. „Голяма част от маслото не отговаря на необходимите показатели. То трябва да бъде в определен стандарт 
35/15, който е създаден от специалисти.“ 
Изпълнителният директор на БНАЕМПК коментира, че необработеното производство остава в складовете и трябва да има 
ред при засаждането. 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/94053-vrashta-se-argumentat-reputatsiya-v-ikonomikata
https://platforma.dker.bg/
http://ofertizatok.bg/
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„Като браншова организация нееднократно отправяме апел към отговорните институции на държавно ниво да се въведе 
ред в работата,“ каза гостът. 
„Така, както съществува закон за маслодайната роза, така трябва да има ред и за този вид култура“, допълни 
изпълнителният директор на БНАЕМПК. 
„Факт е, че законът за маслодайната роза даде публична информация за това кои са земеделските стопани, които се 
занимават с това производство, колко са преработваемите мощности, къде са локализирани масивите и колко са 
сключените договори между производители и преработватели преди всяка кампания.“ 
От разговора стана ясно, че България е на крачка да получи уникален код от ЕС за защита на розовото масло – нещо особено 
важно предвид факта, че фалшиво масло се предлага от трети страни с претенциите да бъде българско. 
„В края на миналата година част от този проблем беше коригирана със създаването на национален митнически код за 
розовото масло. С него се контролира вноса и износа към трети страни“, обясни Андреева. 
Целия коментар вижте във видеото. 
 
√ САЩ поиска България да изкорени схемата „паспорт срещу пари“ 
В момента Кипър, Хърватия, Румъния и България са единствените държави, чиито граждани все още се нуждаят от 
виза за влизане в САЩ 
Държавният департамент на САЩ предупреди България, че ако страната иска нейните граждани да пътуват безвизово до 
САЩ, тя трябва да разчисти мръсотията, придобила известност като схемата „паспорти срещу пари“. 
Според официални документи, с които EURACTIV разполага, американската страна настоява български паспорти да се 
издават само на добросъвестни граждани, които не представляват заплаха за вътрешната сигурност на САЩ. 
Според разкрития на EURACTIV от 2018 г., действаща корупционна схема позволява на всеки, готов да плати подкуп от 5000 
евро, да получи истински български паспорт, който отваря вратата за целия ЕС и за голяма част от света. 
Според публикацията, Държавната агенция за българите в чужбина участва в схемата, като издава на „плащащи клиенти“ 
фалшиви удостоверения за български произход, въз основа на които могат да бъдат издадени български документи за 
самоличност. 
Председателят на тази агенция беше уволнен и прекара няколко месеца в ареста, но по време на предишното правителство 
реформа не бе осъществена, тъй като ВМРО - коалиционен партньор на тогавашния премиер Бойко Борисов, се бореше да 
запази доходоносното статукво. 
В момента Кипър, Хърватия, Румъния и България са единствените държави, чиито граждани все още се нуждаят от виза за 
влизане в САЩ. 
Хърватия и Румъния обаче получиха уверения, че Вашингтон скоро ще отмени изискването за тях. Така само Кипър в 
България от членовете на ЕС ще останат в категорията на страните, чиито граждани се нуждаят от входни визи. 
Авторът на материала цитира информация от българското министерство на външните работи, според която американската 
страна е поискала от България да гарантира, че само граждани, които не представляват заплаха за САЩ, получават 
българско гражданство и че трябва да се проведе реформа в Държавната агенция за българите в чужбина, която да 
гарантира подобна промяна в политиката. 
В същото време Европейската комисия се опитва да посредничи за постигане на „визова реципрочност“ със САЩ. 
Следващата такава среща, включваща ЕК, САЩ и българските власти, ще се състои на 9 и 10 юни. 
Според документите, с които се е запознал EURACTIV, служебното правителство в София се бори да предостави гаранции 
по време на срещата, че реформата в Държавната агенция за българите в чужбина наистина ще се осъществи. 
 
√ ЕК призова България да бъде приета в Шенген 
Еврокомисарят по вътрешни въпроси Илва Йохансон, подчерта, че всички държави от ЕС са длъжни да влязат в 
Шенгенското пространство, когато изпълнят определените критерии 
Според Европейската комисия, България, Румъния и Хърватия са трите държави, които изпълняват условията за приемане 
в Шенген и скоро могат да станат пълноправни членове. 
Това стана известно от пресконференцията на еврокомисаря по вътрешни въпроси Илва Йохансон, която подчерта, че 
всички държави от ЕС са длъжни да влязат в Шенгенското пространство, когато изпълнят определените критерии, пише 
БГНЕС. 
Кипър засега не е готов да се присъедини към Шенгенската зона, каза още еврокомисарят. 
В момента в Шенгенското пространство влизат 26 държави, от които 22 са членове на ЕС. Засега извън зоната остават 
България, Румъния, Хърватия, Кипър и Ирландия. В Шенгенската зона влизат също Исландия, Норвегия, Швейцария и 
Лихтенщайн. 
БГНЕС припомня, че днес Европейската комисия представи нова стратегия за укрепване на Шенгенското пространство. 
Според нея, ефективното функциониране на Шенгенското пространство се основава на три основни принципа: ефективно 
управление на външните граници на ЕС, засилване на вътрешните мерки за компенсиране на липсата на контрол по 
вътрешните граници, по-специално в областта на полицейското сътрудничество, сигурността и управлението на 
миграцията, както и осигуряване на надеждно управление на Шенгенското пространство, се казва в документа. 
С цел укрепване на цялостното доверие в действащите правила и да се обезпечи бързото откриване и отстраняване на 
недостатъците, Европейската комисия предлага да се преразгледа механизма за оценка и наблюдение на Шенгенската 
зона. 
Промените включват ускоряване на процеса на оценка, както и ускорена процедура в случай на съществени недостатъци, 
които могат да застрашат Шенгенското пространство като цяло. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/94035-prodalzhava-svrahproizvodstvoto-na-lavandula-u-nas-kakvo-stava-s-nenuzhnata-kultura
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Стратегията призовава Съвета на ЕС да вземе решение за премахване на контрола за България, Румъния и Хърватия и да 
ги интегрира в Шенгенското пространство. България и Румъния успешно приключиха необходимата оценка през 2010 и 
2011 г. 
По отношение на Хърватия през октомври 2019 г. ЕК потвърди, че страната е предприела необходимите мерки, за да 
гарантира, че са изпълнени условията за прилагане на достиженията на правото от Шенген. Това беше потвърдено след 
допълнително посещение на външните граници на Хърватия, се казва още в документа. 
По-приобщаващото Шенгенско пространство ще увеличи сигурността на ЕС като цяло, като същевременно изпълни 
очакванията и на тези държави да се присъединят към Шенген. Това също ще допринесе за укрепване на взаимното 
доверие. Сега зависи от Съвета да предприеме необходимите стъпки тези държави-членки да станат част от Шенген. 
 
√ Нови данъчни правила в Европейския съюз 
Споразумението бележи края на петгодишен спор за данъчните правила в рамките на ЕС  
Представители на държавите от Европейския съюз и евродепутати се споразумяха за нови данъчни правила за особено 
големи компании. Както се съобщава на уебсайта на Европейския парламент, международните компании ще бъдат 
задължени да предоставят данни за това колко данъци и в коя конкретна държава от ЕС плащат (Отчитане по държави), 
съобщава „Дойче веле“. 
Новите правила ще засегнат компании с годишни приходи над 750 милиона евро, опериращи в повече от една държава, 
както и техните клонове и дъщерни дружества. Подробна информация, включително данни за оборота, печалбите и 
загубите, трябва да се публикува в Интернет, като се използва единен машинно четим формат. 
Правилата, предназначени да насърчават данъчната прозрачност, се очаква да бъдат преразгледани след четири години и 
при необходимост да бъдат изменени, се казва в изявлението. За да влязат в сила, правилата трябва да бъдат одобрени 
от комисиите на Европейския парламент по икономика, финансова политика и правни въпроси, както и от самия 
Европейски парламент и Съвета на Европейския съюз. Очаква се това да се случи след лятната пауза. 
Споразумението бележи края на петгодишен спор за данъчните правила в рамките на ЕС. През 2016 г. Европейската 
комисия представи предложение за въвеждане на докладване по държави, което беше подкрепено от Европейския 
парламент година по-късно. Страните от ЕС обаче, приеха предложението едва през пролетта на 2021 г., след което 
започна дискусия за подробностите. 
 
√ ЕЦБ: Ако не въведат цифрова валута, държавите рискуват да изгубят контрол 
Централните банки по целия свят проверяват идеята дали да издадат цифрова версия на валутите си 
Държавите, които решат да не въвеждат дигитални версии на своите валути, могат да се изправят пред заплахи за своята 
финансова система и парична автономия, предупреди Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщи Bloomberg. 
Потребителите и бизнеса на места, които нямат собствена цифрова валута, може да се окажат зависими от малък брой 
доминиращи доставчици на платежни услуги, включително чуждестранни технологични гиганти, се казва в доклад на ЕЦБ, 
публикуван в сряда. 
Това може да повлияе на способността на централната банка да изпълнява мандата си и да действа като кредитор от 
последна инстанция, пояснява ЕЦБ. 
"Създаването на дигитална валута от централната банка би спомогнало за запазването на автономността на 
вътрешните платежни системи и международното използване на валутата в дигиталния свят“, се казва в доклада.  
Централните банки по целия свят проверяват идеята дали да издадат цифрова версия на валутите си, за да бъдат в крак с 
технологичния напредък, който стимулира възхода на биткойн и други частни инициативи. ЕЦБ е една от няколкото водещи 
институции в сферата, макар че официално няма да реши до това лято дали ще предприеме практически експерименти с 
цифрово евро. 
Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че цифровото евро може да стане реалност още през следващите четири 
години, ако бъде дадена зелена светлина на проекта. 
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Подобна инициатива може също да увеличи международния обхват на еврото, ако се фокусира върху безопасността, 
ниските транзакционни разходи и съвместимостта с други услуги, според доклада на ЕЦБ. 
„Насърчаването на международната роля на еврото не е основна мотивация за емитиране на цифрово евро“, според 
изследователите на ЕЦБ. „Ако обаче се разреши използването на цифровото евро при трансгранични плащания - решение, 
което предстои да бъде взето - това също би имало последици за позицията на европейската валута в международен 
план.“ 
 
√ ЕК и фондацията на Бил Гейтс създават партньорство за развитие на зелени технологии 
Приоритетните области ще бъдат: производство на „зелен“ водород, екологично чисто авиационно гориво, 
разработването на технологии за извличане на въглероден диоксид от въздуха и подобряване на дългосрочното 
съхранение на енергия 
Европейската комисия и фондация „Breakthrough Energy“, основана от бившия главен изпълнителен директор на 
„Microsoft“ Бил Гейтс, обявиха партньорство за привличане на до 1 милиард долара инвестиции в зелени технологии. Това 
съобщи пресслужбата на Европейската комисия. 
Планира се парите да бъдат изразходвани между 2022 и 2026 г. за проекти за разработване на технологии, способстващи 
намаляване на емисиите на парникови газове в съответствие с Парижкото споразумение за климата от 2015 г. 
Приоритетните области ще бъдат производството на „зелен“ водород (произведен с използване на възобновяема 
енергия), екологично чисто авиационно гориво, както и разработването на технологии за извличане на въглероден 
диоксид от въздуха и подобряване на дългосрочното съхранение на енергия. 
„Нашето партньорство ще помогне на компании от ЕС да се възползват от технологиите за намаляване на емисиите на 
парникови газове и да създадат работни места в бъдеще“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен. 
Със своя дългогодишен и последователен ангажимент за справяне с изменението на климата, и с лидерството в науката, 
инженерството и технологиите, Европа ще играе ключова роля за намаляване на зависимостта на глобалната икономика 
от въглеводородите“, коментира Гейтс споразумението. 
През декември 2019 г. Европейската комисия стартира проекта „Зелена сделка“, по който Европейският съюз „зелената 
сделка“ е въвеждането от 2023 г. на въглероден данък върху вносни продукти, чието производство е придружено от 
емисии на парникови газове. 
 
√ Спад на турската лира след призива на Ердоган за по-ниски лихви  
Очевидно това е факторът за най-новия пристъп на слабост при турската лира. 
Изненадващото тук е не толкова това, което Ердоган каза, защото сме го чували толкова много пъти до сега, а 
категоричността и откровеността, с която той предаде посланието си. 
Той очаква централната банка да намали лихвите в периода  юли – август. Това е много ясна времева линия очартана в 
разговора му с гуверньора Кавджъоглу, за който той говори в телевизионно интервю за турската телевизия. Точно това 
изплаши пазарите и ето защо виждаме поевтиняването на лирата днес. 
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Какво предстои 
Ако Ердоган постигне желаното, а в миналото той определено е успявал като често остранява непослушните гуверньори 
на централната банка и ги заменя с хора, които са добронамерено настроени към неговите идеи. 
Той отстрани предходния гуверньор през март и Кавджъоглу е съвсем нов на поста. Ердоган го подлага на натиск, за да 
направи това, което той иска – да понижи лихвите, да продължи да съживява икономиката, но цената ще бъде инфлация. 
Инфлацията в Турция е 17% и целта на централната банка е да я понижи до 5% през 2023. Това са само 2 години, но целта 
изглежда все по-далечна. 
Кой управлява 
Ердоган управлява и това е проблемът на бизнеса в Турция. Независимостта на централната банка силно тревожи 
инвеститорите. 
Когато Ердоган каже: „Искам да видя понижение на лихвите, искам да видя, че факторите на растежа са с приоритет в 
Турция,“ пазарите се плашат, защото в крайна сметка, ако управителят на централната банка не е послушен, позицията му 
ще е застрашена. 
Това стана очевидно на няколко пъти през изминалата година, когато управители на централната банка бяха отстранявани. 
Това не подобри финансовата ситуация за Турция, за лирата и за инфлацията. 
Новите данни за растежа са добри, но това е за сметка на стойността на лирата, а оттам и за инфлацията. 
 
√ В китайските банки има прекалено много долари, а това е проблем за юана 
Kитaй yпpaвлявa нaй-гoлeмия финaнcoв излишъĸ в cвeтa, a пpaвитeлcтвeнитe дaнни пoĸaзвaт, чe oĸoлo пoлoвинaтa 
дoлapoви дeпoзити ce дъpжaт oт мecтни ĸoмпaнии 
Планината от доларови депозити в Китай стана толкова голяма, че банките буквално се борят да заемат американската 
валута. Cпopeд финaнcoвите eĸcпepти в страната тoвa пpeдcтaвлявa голям pиcĸ зa oфициaлнитe ycилия зa ĸoнтpoл нa бъpзo 
нapacтвaщия юaн, съобщи Yаhоо Fіnаnсе.  
Πoдcилeнa oт нapacтвaщите пpиxoди oт изнoc и инвecтициoнни пoтoци, cтoйнocттa нa пapичнитe дeпoзити в ĸитaйcĸитe 
бaнĸи cĸoчи нaд 1 тpилиoн щaтcĸи дoлapa. Πpeдишeният пoдoбeн cĸoĸ нa дoлapoвитe дeпoзити бeшe в ĸpaя нa 2017 г. и 
дoвeдe дo cтpъмнo paли нa юaнa в нaчaлoтo нa 2018-тa гoдинa. 
Cпopeд финaнcoви eĸcпepти днec cъщecтвyвa oщe пo-пoвишeн pиcĸ зa yязвимocт нa ĸитaйcĸaтa нaциoнaлнa вaлyтa cпpямo 
чyждecтpaннитe инвecтитopи. 
"Toвa, ĸoeтo ce cлyчвa c нaшaтa нaциoнaлнaтa вaлyтa, според нас, e пoдaтливo нa ĸaпитyлaция, ocoбeнo aĸo юaнът 
нaдxвъpли 6,25 или 6,2 зa дoлap", ĸoмeнтиpa вaлyтният cтpaтeг нa UВЅ Poxит Apopa. 
Дъpжaвнo oгpaничeниe 
Kитaйcĸaтa нapoднa бaнĸa дo гoлямa cтeпeн ocтaви юaнa нa пaзapни cили, зaпaзвaйĸи вaлyтнитe cи peзepви мaлĸo нaд 
гpaницaтa oт 3 тpилиoнa дoлapa. Πpeз пocлeднитe 16 мeceцa дoлapoвитe дeпoзити ca нapacнaли c 242,2 милиapдa дoлapa, 
ĸoeтo ce paвнявa нa oĸoлo 1,8% oт бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт нa cтpaнaтa. 
"Чacтният ceĸтop e изпpeвapил цeнтpaлнaтa бaнĸa, зa дa пoeмe излишнaтa лиĸвиднocт в щaтcĸи дoлapи, гeнepиpaнa oт 
ĸopпopaциитe и пpитoĸa нa чyждecтpaнни инвecтиции", зaяви вaлyтният cтpaтeг Πoл Maĸeл. 
Натискът е налице 
Kитaй yпpaвлявa нaй-гoлeмия финaнcoв излишъĸ в cвeтa, a пpaвитeлcтвeнитe дaнни пoĸaзвaт, чe oĸoлo пoлoвинaтa 
дoлapoви дeпoзити ce дъpжaт oт мecтни ĸoмпaнии. 
Tези фактори осигуряват минимална гаранция за дълголетие на паричната купчина, особено след като 
се сблъска с промяна в обменния курс долар/юан, който е спаднал с 11% за една година. 
„Натискът е налице, няма съмнение за това“, казва Стюарт Оукли, ръководител на отдел "Търговия" в Nomura, Лондон. "На 
брега се трупат много долари." 
 
Investor.bg 
 
√ НСИ търси още 5 хиляди преброители и контрольори 
Един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един преброителен участък при 50% електронно 
преброени 
Всички преброители ще преминат задължително еднодневно обучение, на което ще им бъде разяснена преброителната 
карта, времето, в което могат да посещават домакинствата, как да реагират в различни ситуации, как да предпазват себе 
си и гражданите от Covid-19. 
Графикът за обученията ще бъде сложен на сайтовете на общините и на страницата на Преброяване 2021, съобщи 
Националният статистически институт. 
В момента НСИ набира около 5 хиляди допълнителни преброители и контрольори. Желаещите могат да подадат 
документите си в общината, в която искат да работят. Кандидатите ще преминат проверка за чисто съдебно минало, след 
което общините ще представят окончателните списъци. 
Всеки преброител и контрольор ще подпише декларация за опазване на статистическата тайна. Това означава, че той няма 
право да споделя с никого индивидуална информация. Санкциите за подобни нарушения по закон могат да бъдат от 2 
хиляди до 6 хиляди лева. 
В периода 18 септември - 3 октомври преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен 
участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя. Те ще се легитимират със специално издадена от 
НСИ служебна карта. Гражданите ще могат да проверят кой е техният преброител на телефоните на НСИ. 

https://census2021.bg/
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От 7 до 17 септември, докато тече електронното преброяване, преброителите ще имат възможност да направят 
предварителен обход на преброителните си участъци, за да преценят сами как да разпределят времето си. Един 
преброител ще има възможност да поеме до три преброителни участъка, в зависимост от броя на електронно 
преброените. Контрольорите ще следят работата и ще подпомагат няколко преброители. 
При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като 
всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица.  
Един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един преброителен участък при 50% електронно 
преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да мине 1000 лева. 
Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2,50 лв., за преброено жилище – 1 лев, 
а за преброена сграда – 0,70 лева. 
От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната 
система, като за това ще получи 0,80 лева. 
От НСИ напомнят, че кампанията за набиране на преброители и контрольори продължава до 10 юни. 
 
√ ЕК предлага замразяване на фискалните правила и през 2022 г. 
Европейският семестър не предвижда никакви мерки срещу държавите с прекомерен дефицит и дълг, Брюксел 
препоръчва правителствата да следят публичните разходи 
Европейската комисия (ЕК) официално предложи правилата за бюджета да останат блокирани и през 2022 г., но призова 
правителствата да следят публичните разходи, за да избегнат рязък ръст на дълга. 
Правителствата на ЕС през следващите седмици трябва да одобрят предложението, което ще им позволи да предоставят 
подкрепа на работници и компании, засегнати от пандемията, без да се страхуват от наказание от Брюксел, пише онлайн 
изданието Politico.eu. 
Комисията прави предложението като част от своя Европейски семестър, годишен процес, който има за цел да поддържа 
разходите на ЕС в съответствие с правилата. Правилата за дефицита и дълга бяха суспендирани миналата година заради 
пандемията. 
Фискалната политика трябва да остане подкрепяща през 2021 и 2022 г., препоръчват от ЕК. Държавите членки трябва да 
избягват преждевременно оттегляне на подкрепата и да използват пълноценно финансирането от фонда за 
възстановяване. 
Прилагането на инвестиции и реформи ще спомогне за подпомагане на икономическото възстановяване, насърчаване на 
по-висок потенциален растеж и заетост, намаляване на дисбалансите и подобряване на публичните финанси, посочват от 
ЕК. 
През 2022 г. националните фискални политики трябва да стават все по-диференцирани, като всички държави членки 
трябва да запазят инвестициите в подкрепа на възстановяването. След като условията позволят, държавите членки следва 
да провеждат политики за осигуряване на фискална устойчивост в средносрочен план, препоръчва още Комисията. 
В насоките си ЕК призовава столиците да следят внимателно своите разходи и ги насърчава да обмислят предпазливата и 
устойчива фискална политика, която трябва да водят от 2023 г., но при условие, че икономиката се е върнала на нивата 
отпреди кризата и се възстановява добре. 
„Когато нашите икономики излязат от тази криза, ние ще бъдем изправени пред значително по-високи нива на дълга“, 
заяви комисарят по икономиката Паоло Джентилони на пресконференция за представяне на пакета препоръки от 
Европейския семестър. 
„Всички знаем, че бюджетните дефицити ще трябва да бъдат намалени от изключителните нива през тази и миналата 
година. Това обаче трябва да се направи по начин, който да не повтаря грешката да се жертват публични инвестиции и 
други производствени разходи, необходими за бъдещия растеж на нашите икономики“, предупреждава Джентилони. 
Докладите от процедурата трябва да бъдат обсъдени и одобрени от Еврогрупата, Съвета на ЕС и Европейския парламент 
(ЕП). 
Пакетът включва десети доклад за Гърция, която беше спасена от фалит и напускане на еврозоната при предишната криза 
заради прекомерния дълг и дефицит. Комисията е идентифицирала макроикономически уязвимости, свързани с 
дисбаланси и прекомерни дисбаланси, за 12-те държави от ЕС, избрани за задълбочени прегледи в доклада за механизма 
за предупреждение за 2021 г. Три страни продължават да изпитват прекомерни дисбаланси (Кипър, Гърция и Италия), а 
девет други имат дисбаланси (Хърватия, Франция, Германия, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Испания и 
Швеция). 
В случая с Румъния Комисията препоръчва актуализация на финансовата корекция на прекомерния дефицит през 2024 г. 
Анализът показва, че критерият за дефицит е изпълнен от България, Дания и Швеция и не е изпълнен от всички останали 
държави от ЕС. Критерият за дълга не е изпълнен от 13 държави от блока (Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция, 
Хърватия, Италия, Кипър, Унгария, Австрия, Португалия, Словения и Финландия). 
На този етап, заради суспендираното действие на правилата, няма да бъдат предприемани мерки срещу държавите.  
 
News.bg 
 
√ COVID пандемията ударила 80% от българите 
Над половината европейци вече усещат негативно въздействие от пандемията коронавирус върху личните си доходи. Това 
показва ново проучване на Евробарометър, проведено между 16 март и 12 април сред 26 669 граждани от всички 27 
държави членки. 
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Отчита се, че в края на първото тримесечие на годината личното финансово състояние на 31% от европейците се е влошило 
заради пандемията. Още 26% от анкетираните пък очакват това да се случи в бъдеще. 
В България тези, които заявяват, че кризата от коронавируса вече е повлияла или очакват да повлияе негативно на личните 
им доходи, е значително по-висок от средния за ЕС - съответно 48% и 32%. Това означава, че общо 80% от българите ще 
бъдат засегнати от пандемията. 
58% от европейците вярват, че здравните ползи от рестриктивните мерки в тяхната държава надвишават икономическите 
щети, които тези мерки биха могли да причинят. Това мнение се споделя в повечето страни от ЕС и е промяна в нагласите 
спрямо втората половина на 2020 г., когато малко повече от половината граждани са оценявали икономическите щети като 
по-важни, става ясно от проучването. 
Това обаче не важи за България, където данните сочат, че повечето от анкетираните българи смятат, че икономическите 
щети са по-големи от здравните ползи (58%) и едва 39% са на обратното мнение. 
Изследването показва и че осем на всеки десет европейци са чували, виждали или чели за мерки или действия, предприети 
от ЕС в отговор на пандемията, и 48% от тях знаят какви са те. Средно обаче само 48% от гражданите за ЕС твърдят, че са 
доволни от мерките, докато 50% не са. 
"Барометър" отчита, че делът на удовлетворените българи от мерките е значително по-висок спрямо средния за Европа - 
57%. Освен това, докато само 44% от гражданите в ЕС са доволни от степента на вътрешна солидарност между държавите 
членки в борбата с пандемията, докато този процент за България е 52%. 
Изследването показва, че положителната нагласа спрямо ЕС остава на едно от най-високите си нива от над 
десетилетие. Почти всеки втори европеец е положително настроен към ЕС. В България този дял е с 12% над средния за 
Съюза (56%), като само 15% от българските респонденти - дял, малко под средния за ЕС (17%), изразяват отрицателни 
нагласи. 
Относно реформирането на Съюза 70% от анкетираните европейци заявяват, че одобряват ЕС, но по-малко от една четвърт 
(23%) подкрепят ЕС "както е функционирал досега". Почти половината от анкетираните (47%) се обявяват "в полза на ЕС, 
но не за начина, по който е функционирал досега". 
74% от европейците искат ЕС да придобие повече правомощия за справяне с кризи като пандемията от COVID-19, като за 
България делът им е още по-голям - 82%. 
Запитани какви трябва да бъдат приоритетите на ЕС при борбата с пандемията, европейците определят бързия достъп до 
безопасни и ефективни ваксини за всички граждани на ЕС като най-важно условие (39%). Следва инвестирането на повече 
пари за разработване на лечения и ваксини (29%), създаването на европейска стратегия за справяне с кризите (28%) и 
разработването на европейска здравна политика (25%). Приоритетите за българите са даване на възможност за страните 
от ЕС да подкрепят предприятията и работниците, засегнати от пандемията (35%), инвестиране на повече пари в 
икономиката за устойчиво и справедливо възстановяване във всички държави в ЕС (31%), създаване на европейска 
стратегия за справяне с подобна криза в бъдеще (31%) и разработването на европейска здравна политика (27%). 
Относно очакванията от Европейския парламент 49% от европейските граждани и 59% от българските респонденти 
заявяват, че искат членовете на ЕП да поставят общественото здравеопазване на първо място сред приоритетите на ЕС. 
Следващите по важност приоритети са мерките за подкрепа на икономиката и създаване на нови работни места (39% 
средно за ЕС, като делът за България е 55%), както и борбата срещу бедността и социалното изключване (39% за ЕС и 51% 
за България). Действията срещу изменението на климата са от първостепенно значение за 34% от анкетираните в ЕС, като 
само 13% от българите са на такова мнение. 
 
БНТ 
 
√ Сметната палата: Договорите, сключвани от "Автомагистрали", са редовни, но видоизменени  
Сметната палата извърши одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на 
"Автомагистрали" в периода от 1 януари 2016 до 31 декември 2020 година. Одитът беше възложен на Сметната палата с 
решение на 45-ото Народно събрание. 
Председателят на Палатата Цветан Цветков каза в "Денят започва", че за периода на одита "Автомагистрали" са работили 
по 14 договори за изпълнение на строително-ремонтни дейности, свързани с укрепване на свлачища, изграждане и 
доизграждане, и модернизиране на участъци от републиканската пътна мрежа. 
"4 от тези 14 договори са възложени от АПИ директно, по облекчен ред на "Автомагистрали". Тъй като е преценило, 
че "Автомагистрали" разполага със собствени ресурси, персонал и строителна техника, с които да извърши сама 
строително-ремонтните дейности по тези договори", обясни Цветков. 
Това по думите му не е нарушение, но на практика се е получило заобикаляне на закона, тъй като към датата на сключване 
на договори и впоследствие при изпълнение на тези договори, "Автомагистрали" не е разполагало с необходимия 
персонал и с необходимата техника. И даде пример с един от договорите, който касае магистрала "Хемус" - за да го 
изпълни, дружеството е трябвало да разполага с 2400 души персонал и строителна техника от 600 единици, 15 
производствени бази и два полигона за греди. 
"Те не са разполагали с тези ресурси и това е наложило "Автомагистрали" да сключват допълнителни договори с 
трети страни, които да изпълнят тези ремонтни дейности. Прави впечатление, че тези договори са сключвани в 
края на годината и само в рамките на 2-3 дни след това са превеждани значителни по размер авансови средства", 
коментира Цветков. 
Не става въпрос за документна измама. Той уточни, че "Автомагистрали" има право да сключва договори с трети страни, 
но за наем на техника. Това, което е установил одитът, е, че те са сключвали договори не само за наем на техника, но тези 
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договори са били придружени с персонала, който обслужва тази техника. Така се получава договор за извършване на 
строително-ремонтни дейности. 
"Избягва се провеждане на открити процедури по закона за обществени поръчки. Спестява се време. Не говорим за 
корупционна практика, а за правила в бюджетирането. Средствата са предоставени на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството в края на годината, те са ги предоставили съответно на АПИ и ако 
АПИ е трябвало да проведе открити процедури, е щяло да отнеме няколко месеца", коментира председателят на 
Сметната палата. 
Вижте още от разговора във видеото. 
 
√ Екоминистърът: Бъдете спокойни - язовирите са пълни до края на годината  
Искам да кажа на целия български народ - до края на годината всички, които се водоснабдяват от язовирите за питейни 
нужди, могат да бъдат спокойни, язовирите са пълни. Това заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ Асен Личев, 
служебен министър на околната среда и водите. 
Заварих един бюджет със заварени плащания от порядъка на 11 милиона лева и не разполагам с бюджет, който да мога 
да харча за основните политики на министерството. Първата ми цел която наистина беше превратаджийска, беше да 
забраня вноса на отпадъци, коментира още министър Личев. 
Оказа се че не мога да го направя, защото правителството не е приело националния план за управление на 
отпадъците, в който трябваше да бъдат включени ограничения за внос на отпадъци. 
В МОСВ ежедневно се получава информация по какъв маршрут и през кой пункт се движат товари с отпадъци. На 5-6 
инсталации е издадено комплексно разрешително, включващо изгарянето на отпадъци и аз не мога да го отменя, допълни 
Личев. 
Аз ще се опитам поне да стартирам националната приоритетна рамка за периода 2021-2027, включваща основния проблем 
със защитените зони, допълни министърът. Той обясни, че правомощията му предвиждат да може да се ревизират 
сключените договори и да се освободи ресурс. 
Относно замърсяването на въздуха, екоминистърът обясни, че санкцията от 2010 г. е за системно превишаване на 
стойностите на фини прахови частици. 
В момента България трябва да подготви позиция до съда с възможно най-добра защита, за да се опитаме или да 
снемем санкцията, или да я минимизираме. 13 общини вече са покрили критериите за незамърсяване на територията 
си с фини прахови частици. 
До 8 юли трябва да изпратим нашата позиция до съда на Европейския съвет, каза министърът. 
Той коментира и въпроса за спорния строеж в местността Алепу. 
Много искам подпорната стена да се събори, но нямам такива правомощия. Мога да издам заповед за защитена 
местност Алепу, което би спомогнало за издаването на разрешение за събаряне. Моето лично мнение е, че това не е 
подпорна стена, категоричен е Личев. 
Всичко обаче, е в ръцете на ДНСК, допълни той. 
Министърът коментира и разследването в предаването на БНТ "Следите остават" за замърсяване с арсен на водата в три 
монтански села. 
Този въпрос не може да се реши току така, защото тази вода е отишла и в язовир Монтана във вид на утайка, смята 
Личев. 
Според него, единствената полза от тази вода е, че два частни ВЕЦ-а произвеждат електроенергия. 
Вижте целия разговор с министър Асен Личев във видеото. 
 
√ Политическите реакции след санкциите на САЩ за Божков и Пеевски  
Втора санкция на САЩ срещу българи за корупция по закона "Магнитски". Този път, тя е безпрецедентна по обема си 
в историята на механизма. Посочени са Васил Божков, Делян Пеевски, Илко Желязков, други длъжности лица от 
България, както и 64 организации, свързани с тях. 
Първите политически реакции по темата бяха на председателя на "Демократична България" Христо Иванов и 
евродепутатът от ДПС Илхан Кючук, който беше гост в "Още от деня" по БНТ. 
Американското правителство прави жест към нетърпимостта на българското общество към политическата 
корупция. То е последица от действията на българските граждани, а не е някаква инициатива или интервенция, заяви 
Христо Иванов. 
Сега погледите се насочват към всички, които позволиха явленията "Пеевски" и "Божков" да станат факт, допълни той. 
"Няма какво да кажа, защото новината ме свари в Българската национална телевизия. Не съм запознат нито с 
обстоятелствата, нито с мотивите и колкото и да ме питате, няма какво да говоря повече от това", заяви Кючук. 
Не познавам фактите. Аз съм сериозен политик и искам да разсъждавам само на база факти и да коментирам неща, 
когато съм абсолютно сигурен както в достоверността, така и в съдържанието на самата новина. От всички 
политически партии трябва да се търси позиция, допълни Кючюк. 
Политически коментар в ефира на БНТ направи и служебният министър на икономиката Кирил Петков. 
Преди да вземат такова крайно решение, САЩ винаги правят един много детайлен анализ и съм сигурен, че явно са 
събрали достатъчно факти, за да могат толкова крайно да отсечат за тези две личности, коментира Петков. 
Ние като българи, много е важно нашите институции да работят и да не разчитаме някой отвън да ни казва тези 
неща. Така че, това което се случва в момента, нашата цел като служебно правителство е точно това - 

https://bntnews.bg/news/smetnata-palata-dogovorite-sklyuchvani-ot-avtomagistrali-sa-redovni-no-vidoizmeneni-1158024news.html
https://bnt.bg/news/voda-s-arsen-295684news.html
https://bntnews.bg/news/ekoministarat-badete-spokoini-yazovirite-sa-palni-do-kraya-na-godinata-1158025news.html
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институциите да работят в полза на обществения интерес. Не може да бъде безконтролно и просто да текат едни 
пари в различни посоки, заяви още министърът. 
Като зелена светлина и подкрепа за по-решителна борба с корупцията в България. Така приемам решението на Службата 
за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ да наложи санкции на трима 
българи (Пеевски, Божков и Илко Желязков - зам.-председател на Националното бюро за контрол на СРС). Решението 
засяга и 64 свързани с тях фирми. Това заяви председателят на коалицията "Изправи се! Мутри вън!" Мая Манолова. 
Това е поредният знак от международната общност, че липсва резултатна борба с корупцията. Излиза така, че 
хората искат, но институциите – не достатъчно – да изкоренят кражбите и източването на милиарди от 
бюджета. Хората искат да видят носене на отговорност, допълва Манолова. 
На новината за санцките реагира и пряко засегнатият от тях - бившият депутат от ДПС Делян Пеевски. 
Заявявам, че считам подобен акт за абсолютно недопустим, тенденциозен и неотговарящ на духа и смисъла на този закон. 
Това е така, защото не съм извършил нищо, с което да съм накърнил международно признати човешки права, не съм 
държавен служител и не съм участвал в корупционни действия, като разпространените мотиви за наложените санкции не 
съдържат нито един верен факт, се казва в позицията на Пеевски. 
САЩ многократно ни предупреждаваха, но ние не внимавахме в техните предупреждения. Делян Пеевски не е сам. Става 
дума за мрежа от отношения и връзки, които са се наслагвали през последните 10-12 години. Ако наистина искаме да 
дезинфекцираме живота си, трябва да я разградим. ГЕРБ, а не ДПС трябва да се опасяват повече от случващото се, защото 
те толерираха конструкцията "Пеевски". Това заяви за БГНЕС дипломатът Елена Поптодорова, дългогодишен посланик на 
нашата страна във Вашингтон. 
Санкциите, които САЩ наложиха на Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков заради тяхната значителна роля в 
корупцията в България, имат земетръсен ефект, но те не са изненадващи, допълни Поптодорова. 
Тя отбеляза, че решението за санкциите не е някакво внезапно хрумване, а резултат на дълго проучване. 
 
√ Преди летния сезон: Ваксинират туристическия бранш в Банско  
Ваксинират хотелиери и ресторантьори в Банско от днес до 11 юни за новия летен туристически сезон. 
От два дни тече записването на желаещите, които работят в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, да се 
ваксинират в Банско. А инициативата е по повод откриването на летния сезон, което ще стане от 1 юли. До момента само 
десетина човека са заявили желание да се ваксинират. 
Зорка Тумбакиева, която е секретар на Съюза на туристическия бизнес в града, заяви в "Денят започва", че още през април 
е било предложено да бъде изпратен списък със желаещите до министерството, така че хората, които са имали желание, 
още тогава са били ваксинирани. 
"След като отвориха хотелите, много голяма част от хората започнаха да се ваксинират, защото в здравния център 
в Банско винаги е имало избор на ваксини и ваксинирането върви без никакъв проблем", коментира тя. 
Кмет на община Банско Иван Кадев увери, че в предстоящия летен сезон гостите могат да бъдат спокойни по отношение 
на здравната сигурност и обстановката в града. 
"Тук е създадена стройна организация и хората, които са искали до момента да бъдат ваксинирани, са направили 
това. Мисля, че броят е голям. Заболеваемостта е потисната. От РЗИ нямам в последните дни сводка колко са 
заболелите, което означава, че или няма, или са минимален брой", каза кметът. 
Летният сезон започва на 1 юли, но спортните и културните мероприятия започват още в края на юни. 
И медицинският център, и личните лекари в града имат достатъчно ваксини. Има кабинет и в Разлог, работят и структурите 
на РЗИ, които при необходимост ще идват на място и ще ваксинират браншови организации извън туристическия бранш. 
Около 100 са хотелите и къщите за гости в Банско, които ще приемат туристи това лято. 
 
√ ЕС отпуска 14 милиона евро в помощ на кандидатите за членство 
Евросъюзът постигна "политическо съгласие" по бюджет от над 14 милиона евро в периода до 2021-2027 година в помощ 
на страните-кандидатки за членство. 
Ресорният комисар Оливер Вархели определи решението като силен и позитивен сигнал за Западните Балкани и Турция. 
Инвестициите в ключови сектори като комуникациите, инфраструктурата, екологията и климата, енергетиката и 
дигиталната сфера ще стимулират сливането с Европейския съюз и ще донесат осезаеми ползи за гражданите, изтъкна 
еврокомисар Вархели. 
Политическото споразумение трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и от Европейския съвет, уточни 
Комисията. 
Бенефициенти са Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република северна Македония, Сърбия и Турция. 
Разпределението на средствата ще се основава на тематични приоритети, а не на квоти за отделните страни. 
 
Мениджър 
 
√ Разкриват повече места за медицински сестри и инженери в университетите  
118 медицински сестри повече ще бъдат приети в държавните висши училища тази година. Заради задълбочаващия се 
дефицит от здравни специалисти държавата увеличава местата в регулираните професии от професионалните 
направления „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“. Бройките в тях ще са с 397 повече.  
Нараства също приемът на студенти в областта на инженерните и компютърните науки. Повече места ще има в общо 23 
направления. Най-голям е процентът на повишение в направление „Общо инженерство“ - 37.2 на сто. 
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Това става ясно от постановлението на Министерския съвет, с което вчера беше утвърден приемът на студенти и 
докторанти в държавните висши училища и научните организации за следващата академична година. 
Бройките за държавна поръчка се увеличават с 1652 спрямо миналата година. Те са в специалности, за които се очаква или 
е налице недостиг на подготвени кадри.  
За поредна година намаление на местата ще има в професионални направления от областта на социалните, стопанските и 
правните науки.  
Субсидираните от държавата бройки за следващата година са общо 40 337, разпределени в 38 държавни висши училища. 
От тях 34 908 са за образователно-квалификационни степени след средно образование. Местата срещу заплащане са 15 
345, от които 9016 - след средно образование.  
За докторантите бройките са 2266, като 1647 от тях са в редовна и 619 в задочна форма на обучение. 
За научните организации са предвидени 312 места, от които 180 в Българската академия на науките и 53 в 
Селскостопанската академия.  
Определени са и 2000 места в бакалавърски и магистърски програми и 40 - за докторанти в наши университети за 
кандидати от българска народност, които живеят в чужбина.  
Ще бъдат осигурени отново и 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония.  
 
√ Служебният премиер разговаря с Виктория Нюланд за обявените санкции  
Министър-председателят Стефан Янев проведе телефонен разговор с помощник държавния секретар по политическите 
въпроси в Държавния департамент Виктория Нюланд, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 
Нюланд е информирала българския премиер, че съгласно закона "Магнитски" са в ход санкционни действия по отношение 
на трима български граждани и 64 юридически лица. Други трима души ще бъдат обект на по-ограничен санкционен 
режим е заявила още Нюланд. 
Мерките се прилагат в контекста на усилията за ефективна борба срещу корупцията в България е уточнила тя. 
 
√ Държавният департамент издаде още забрани на българи и техни близки за влизане в САЩ  
Държавният департамент на САЩ обяви имената на още трима българи, за които по-рано помощник държавния 
секретар Виктория Нюланд уведоми служебният премиер Стефан Янев, че ще бъдат обект на по-ограничен санкционен 
режим. Това са бившият заместник-министър на икономиката от третото правителство на ГЕРБ Александър Манолев, Петър 
Харалампиев и Красимир Томов, които бяха уволнени от Агенцията за българите в чужбина. В списъка на Държавния 
департамент са и Делян Пеевски и Илко Желязков, което означава автоматична забрана и за тях за влизане в страната. 
Тримата ще бъдат санкционирани със забрана за влизане в Щатите, но освен тях, същата санкция е наложена и на членове 
на техните семейства, става ясно от съобщението на Държавния департамент, огласено само час след изявлението на 
американското министерство на финансите за налагането на санкции по закона "Магнитски" срещу Васил Божков, Делян 
Пеевски, Илко Желязков и 64 свързани с тях организации. Говорител на Държавния департамент оповести 
публично  имената на съпругата на Манолев - Надя Манолева и неговите деца Алекса, Йоанна и Димитър; съпругата и 
сина на Харалампиев - Веселка Харалампиева и Павел Харалампиев, непълнолетните син и дъщеря на Пеевски и дъщерите 
на Желязков - Ваня Илкова Желязкова и Роза Илкова Желязкова. 
Александър Манолев подаде оставка през 2019 г., след като върховната касационна прокуратура започна проверка за 
злоупотреба с европейски средства на проекта „Изграждане на жилищна сграда за гости в местността “Чинар куши“ гр. 
Сандански“. По-късно бе даден и на съд. 
"В официалното си качество съответно на заместник-министър на икономиката, председател на Държавната агенция за 
българите в чужбина и главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина Манолев, Харалампиев и Томов са 
участвали в корупционни дейности, които са подкопавали върховенството на закона и доверието на българското общество 
в техните демократични държавни институции и обществени процеси, включително използвайки политическото си 
влияние и длъжностни правомощия за лична изгода. 
В качеството си на народен представител Пеевски е използвал Желязков, служител в Националното бюро за контрол на 
специалните разузнавателни средства, като посредник и съучастник в търговията с влияние и даването на подкуп с цел 
защита от обществен контрол и за оказване на влияние върху ключови институции и сектори в българското общество", 
съобщават от департамента. 
Това огласяване се прави по силата на Член 7031(c) от Закона за Държавния департамент, чуждестранните дейности и 
свързаните с тях програмни бюджетни средства за 2021 г. Освен Манолев, Харалампиев, Томов, Желязков и Пеевски 
публично са оповестени и имената на съпругата на Манолев - Надя Манолева и неговите деца Алекса, Йоанна и Димитър; 
съпругата и сина на Харалампиев - Веселка Харалампиева и Павел Харалампиев, непълнолетните син и дъщеря на Пеевски 
и дъщерите на Желязков - Ваня Илкова Желязкова и Роза Илкова Желязкова. Това огласяване прави недопустимо 
влизането в Съединените щати на Манолев, Харалампиев, Томов, Желязков и Пеевски, както и на най-близките членове 
на техните семейства. 
 
√ Законът "Магнитски" много тежко ще засегне и банките, които държат парите на Пеевски и Божков  
„Този закон е много тежък и действа като закона на доминото. Той обхваща не само хората около кръга Делян Пеевски, 
Васил Божков, Илко Желязков, а обхваща техните близки, техни бизнес партньори, но много тежко ще засегне и банките, 
които държат техните пари.“ Това заяви пред БНТ журналистът от Чикаго Симеон Гаспаров. 

https://www.state.gov/public-designation-of-five-bulgarian-public-officials-due-to-involvement-in-significant-corruption/
https://bntnews.bg/
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Припомняме, че вчера Министерството на финансите на САЩ наложи въз санкциите на тримата българи и на 64 свързани 
с тях фирми въз основа на закона „Магнитски“. По-късно бяха обявени и санкции с по-ограничен мащаб срещу Александър 
Манолев, Петър Харалампиев и Красимир Томов, които са по друг закон. 
„Ако някоя от тези банки си позволи да им даде тези пари, тази банка ще бъде санкционирана от финансовото 
министерство на САЩ три пъти повече от парите, които те са вложили в тяхната банка. Например, ако аз съм вложил 1 
милион долара, банката ще трябва да плати 3 милиона, а също така ще ѝ бъде забранено да извършва каквито и да е 
банкови операции“, обясни журналистът. 
Той припомни, че законът "Магнитски" е подписан от Барак Обама, но този, който го е направил глобален, е Доналд Тръмп. 
Гаспаров обясни, че законът не засяга само страни от обкръжението на Путин, но вече сред засегнатите са и китайски 
бизнесмени, лидерът на Венецуела Николас Мадуро, както и хора от Саудитска Арабия заради убийството на журналиста 
Джамал Кашоги. 
По думите на журналиста не само в САЩ, навсякъде по света нито една банкова институция вече няма да посмее да 
прехвърли или да придвижи каквато и да е парична сума, свързана със санкционираните, защото тя моментално попада в 
черния списък. 
Журналистът заяви още, че законът е добър за България, тъй като тези пари ще бъдат върнати на хората. „С тях ще се 
построят детски градини, училища, ще се раздвижи икономиката", коментира Гаспаров. 
Според него в процентно отношение това е безпрецедентен случай - защото в Китай са четирима бизнесмени, а в България 
- трима. И независимо дали е Байдън, или Тръмп - това е щяло да се случи. 
„Байдън и Путин имат среща този месец в Женева, така че почват големи сътресения и скоро може да има удари по други 
места“, коментира Гаспаров. 
„Аз мисля, че тези санкции дават зелена светлина на българските институции да не се притесняват, а да действат. Има 
закони, има европейска Конституция, има българска Конституция. Затова ги има тези закони, за да се действа по тях", каза 
журналистът. 
По думите му единственият начин да паднат тези санкции, е ако прокуратурата се задейства и има съдебно дело, с 
прозрачен процес и там да се реши откъде са влезли тези пари и как ще се върнат. 
Вчера бившият депутат Делян Пеевски изпрати официална позиция до медиите по отношение на американските санкции. 
„Във връзка с включването ми от страна на САЩ в санкционния списък заявявам, че считам подобен акт за абсолютно 
недопустим, тенденциозен и неотговарящ на духа и смисъла на този закон. Това е така, защото не съм извършил нищо, с 
което да съм накърнил международно признати човешки права, не съм държавен служител и не съм участвал в 
корупционни действия, като разпространените мотиви за наложените санкции не съдържат нито един верен факт“, се 
казва в позицията на Пеевски. 
 
√ Борисов на среща с Херо Мустафа  
Бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов е имал среща с американската посланичка Херо Мустафа в късния 
следобед вчера, съобщи bTV.  
По информация на в. "24 часа", който се позовава на свои източници от ГЕРБ разговорът на Борисов и Мустафа не е бил 
свързан с наложените от САЩ санкции по закона "Магнитски" на Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков и 64 
български фирми. 
Двамата са обсъдили какви са възможностите за съставяне на стабилно правителство в България след изборите на 11 юли. 
Срещата с Борисов е част от по-широки разговори на посланичката с политици. 
 
√ Брюксел с три препоръки за българската икономика  
Европейската комисия отправи вчера към България три препоръки при представянето на най-новата оценка за състоянието 
на европейската икономика, предаде БТА. 
Комисията препоръчва на нашата страна догодина да следва поддържаща фискалната позиция, да запази бюджетните 
инвестиции и да ги следи. Когато икономическите условия позволяват, на нашата страна се препоръчва да води фискална 
политика, насочена към постигане на разумни средносрочни цели и осигуряване на устойчивост в средносрочен план. 
Комисията препоръчва увеличение на инвестициите за насърчаване на икономическия растеж. 
Третата препоръка е да се обърне особено внимание на състава на бюджета и на качеството на свързаните мерки, за да се 
осигури трайно икономическо възстановяване. Комисията препоръчва да се даде предимство на инвестициите, насочени 
към преходите към цифровизация и природосъобразна икономика. Според ЕК трябва да бъдат водещи реформите за 
осигуряване на финансиране за главните цели и на дългосрочната бюджетна устойчивост, включително с разширяване на 
обхвата на системите за здравеопазване и социална закрила. 
ЕК вчера отчете, че България, Дания и Швеция са единствените три страни от ЕС, които изпълняват изискването за 
бюджетен дефицит. Тези изисквания не се изпълняват от останалите 26 страни от ЕС, а 13 не отговарят на изискванията за 
дълга. 
 
√ Румъния спира сезонни работници от Молдова за българските курорти  
Румъния спира чуждестранни сезонни работници от Молдова за България, които трябва да работят в туристическия бранш 
у нас, сигнализираха от Националния борд по туризъм /НБТ/ и Българската туристическа камара /БТК/. 
Служителите от три години разполагат с всички валидни документи, необходими за влизане в страната и разрешителни за 
работа от Агенцията по заетостта. Въпросните молдовски граждани работят в големите български курорти. Румънските 
власти обаче не признават документите за сезонни работници до 90 дни. 
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От Националния борд по туризъм и Българската туристическа камара настояват българската държава да информира 
румънските власти, че според заповед на министъра на здравеопазването, сезонните работници с издадени документи от 
Агенцията по заетостта и документ за направен PCR тест в рамките на 72 часа, имат право да влизат на територията на 
България. 
Писма са изпратени до вицепремиера и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, до министъра на туризма 
Стела Балтова, министъра на външните работи Светлан Стоев и на здравеопазването Стойчо Кацаров. 
 
√ Автомобилната индустрия в Германия достигна 3-годишен връх през май  
Бизнес ситуацията сред германските производители на автомобили и техните доставчици достига тригодишен връх през 
май, но мениджърите са песимистични по отношение на бъдещето. Това показва проучване на водещият икономически 
институт Ifo, оповестено в сряда.  
Ifo посочи, че индикаторът за бизнес ситуация в автомобилната индустрия е нараснал до 36,6 пункта, най-високото ниво 
от септември 2018 г., нараствайки силно от 23,2 пункта през април.  
"В момента бизнесът все още е много добър. Но първите тъмни облаци се събират отново, вероятно поради недостиг на 
технологични чипове", каза Клаус Волрабе, ръководител на Ifo проучванията, цитиран от БНР.  
Индикаторите за оптимизъм, за изоставане на поръчките, за производствените очаквания и износ обаче отбелязаха 
понижения през май, предполагайки, че мениджърите очакват търсенето и производството да растат по-бавно през 
следващите месеци.  
 
√ ЕС и Великобритания договориха квоти за риболова  
Великобритания и ЕС са постигнали принципно споразумение по квотите за улов на споделените рибни запаси, предаде 
ДПА. 
Завършването на преговорите, които започнаха през януари, създава силна основа за по-нататъшно сътрудничество по 
въпросите на риболова, посочи снощи Европейската комисия. 
Споразумението утвърждава общия допустим улов за 75 съвместни рибни запаси за 2021 година, както и за някои 
дълбоководни запаси през 2021 г. и 2022 година. Документът дава и яснота за ограниченията за достъп по отношение на 
видове, за чиито улов няма квоти, инфомрира БТА. 
Сделката ще осигури предвидимост и приемственост за останалата част от годината, посочи ЕК. 
Основа за преговорите не споразумението между Великобритания и ЕС за търговията и сътрудничеството след Брекзит. 
Като част от сделката двете страни приеха съвместна цел да прилагат риболовни квоти на годишна база и да експлоатират 
рибните запаси по начин, осигуряващ максимална устойчивост. 
 
√ Ицхак Херцог е новият президент на Израел  
Ицхак Херцог е беше избран за президент на Израел, предаде Ройтерс. В близкоизточната страна президентът има до 
голяма степен церемониална роля, насочена към насърчаване на единственото между различните етнически и религиозни 
групи, предаде Ройтерс. 
Херцог беше избран след анонимно гласуване в 120-членния израелския парламент, като той получи 87 гласа срещу 26 за 
неговия съперник Мириам Перец. 60-годишният Херцог ще замени Реувен Ривлин, чиито седемгодишен мандат изтича 
следващия месец. 
Херцог влезе в парламента на Израел през 2003 г., като понастоящем той води Еврейската агенция за Израел, която работи 
за привличането на еврейски имигранти в страната. Той е и син на шестия президент на Израел Хаим Херцог. 
„Трябва да защитаваме международното положение и доброто име на Израел в семейството на нациите, да се борим 
срещу антисемитизма и омразата към Израел и да запазим стълбовете на нашата демокрация”, каза той в първото си 
изявление след вота в парламента. 
 
√ Крим преживява инвестиционен бум  
Броят на новите инвестиционни проекти в Крим от началото на годината се е увеличил повече от три пъти от този година 
по-рано, предава ТАСС. 
"Републиката преживява инвестиционен бум. Днес отбелязваме повече от трикратен ръст на броя на новите 
инвестиционни проекти в сравнение с предходния период", каза генерален директор на Корпорацията за регионално 
развитие Дмитрий Ворона по телевизионния канал Крим-24. 
По данни на корпорацията през 2020 г. регионалните власти са одобрили изпълнението на 33 споразумения на 
територията на полуострова на обща стойност 8,4 млрд. рубли. През 2021 г. вече има 26 проекта на стойност 25,27 млрд. 
рубли. 
Дмитрий Ворона обясни, че посетителите на щанда на Крим на Международния икономически форум в Санкт Петербург 
са информирани за мерките за подкрепа, които се предоставят на инвеститорите, и за вече реализираните проекти в 
региона. "Гостите се интересуват от ужасяващи истории за режима на санкциите. Ние им разказваме, обясняваме, даваме 
им възможност да общуват с представители на бизнеса, които вече са инвестирали и правят бизнес в републиката", добави 
той. 
Председателят на Държавния съвет на Крим Владимир Константинов заяви, че републиканските власти очакват 
подписването на редица инвестиционни договори и междурегионални споразумения в четвъртък.  
Международният икономически форум в Санкт Петербург, организиран от Фондация "Росконгрес", се провежда от 2 до 5 
юни. Темата на форума тази година е "Отново заедно. Икономиката на нова реалност". Събитието ще включва също 

https://tass.ru/ekonomika/11540215
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форуми за малките и средни предприятия, здравословния начин на живот, лекарствената безопасност и специална 
младежка секция. 
 
√ Инвестициите в енергетика се върнаха на нивата отпреди кризата  
Глобалните инвестиции в енергетика през 2021 г. ще се увеличат с 10%, до 1,9 трилиона долара, като по този начин се 
връща на нивата отпреди кризата. Това става ясно от доклада на Международната агенция по енергетика (МАЕ), 
публикуван в сряда, предава ТАСС. В същото време за първи път фокусът се измества към електроенергийната индустрия 
в ущърб на изкопаемите енергийни източници.  
Инвестициите в енергийни активи нарастват на фона на подобряване на външната среда. По този начин глобалното търсене 
на енергийни ресурси през 2021 г. ще нарасне с 4,6% срещу спад от 4% през 2020 г. Въпреки факта, че много компании все 
още са в тежко финансово състояние след кризата, инвеститорите използват активна парична политика, за да инвестират 
в инфраструктура. Успоредно с това капиталовите потоци се насочват към чисти технологии.  
Инвестициите в производството на електроенергия ще се увеличат с 5% през 2021 г., до 820 млрд. долара. В същото време 
инвестициите в създаването на нови генериращи мощности най-често са били насочени към алтернативни енергийни 
източници.  
Инвестициите в производството на нефт и газ през 2021 г. също ще нараснат - с 10% в края на годината, тъй като компаниите 
се възстановяват от шока от миналата година, става ясно от доклада на МАЕ. Въпреки това те все още са доста под нивото 
отпреди кризата. В същото време основните капиталови инвестиции ще паднат върху национални компании, които се 
опитват да запазят своя пазарен дял. А частните компании са по-резервирани по отношение на петрола и газа. През 2021 
г. делът на техните инвестиции в енергия ще бъде само 25% спрямо 40% в средата на 2010 г.  
В края на 2020 г. от всички инвестиции в изкопаеми енергийни източници 84% се дължат на нефт и газ, 14,5% - на въглища 
и 1,3% - на нисковъглеродни ресурси.  
 
√ Петролът поскъпва за трети пореден ден  
Цените на петрола се повишават за трети пореден ден в четвъртък на фона на очакванията за нарастване на търсенето на 
горива, особено в САЩ, Европа и Китай, предаде Ройтерс. 
Към 9:50 часа българско време цената на сорта брент се повиши с 0,37 долара, или 0,52% ,до 71,72 долара за барел. Вчера 
бенчмаркът напредна с 1,6%. 
Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,32 долара, или 0,46%, до 69,15 долара за барел, след като предходната 
сесия цената му се повиши с 1,5%. 
Консенсусът сред пазарните анализатори, както и в Организацията на страните износителки на петрол и на техните 
съюзници, начело с Русия, известни като групата ОПЕК+, е че търсенето на петрол ще надмине предлагането през втората 
половина на 2021 г. 
Данните на ОПЕК+ показват, че до края на годината търсенето на петрол ще достигне 99,8 млн. барела на ден при 
предлагане в размер на 97,5 млн. барела на ден. 
Това ребалансиране на пазара ще бъде поведено от нарастващото търсене в САЩ и Китай – двата най-големи потребители 
на петрол в света. 
Във вторник 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 юли. 
 
√ Европейските борси продължават възходящата тенденция  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в сряда, подкрепени от 
силните икономически данни в САЩ и Европа, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,1 пункта, или 0,24%, до от 451,2 пункта. Немският показател DAX се 
повиши 32,83 пункта, или 0,21%, до 15 600,19 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 14,04 
пункта, или 0,2%, до 7 094,5 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 10,98 пункта, или 0,17%, до 6 500,38 пункта. 
Индексът SXEP, включващ водещите енергийни компании, се повиши с 0,69%, отчитайки най-големият секторен растеж в 
Европа, след като страните от ОПЕК+ се потвърдиха плана си за увеличение с 2,1 млн. барела на ден доставките на 
петролните пазари през периода от май до юли 
Вчера стана ясно, че индексът на Института по управление на доставките (ISM), измерващ производствената активност в 
САЩ, е нараснал до 61,2 пункта през май спрямо 60,7 пункта през април. Анализаторите очакваха ръст до 60,9 пункта през 
май. Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването. Производствения сектор отговаря за 11,9% от американската 
икономика. 
„Пазарите вече са взели предвид голяма част от оптимизма около икономиката, но „голямото отваряне“ вероятно няма да 
разочарова, особен на фона на продължаващата бърза ваксинация в Европа“, коментират анализатори от Generali 
Investments. 
Опасенията около нарастващата инфлация предизвикаха волатилност на пазарите през месец май, но инвеститорите бяха 
успокоени от коментарите на представилите на Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка, които 
заявиха, че скока на цените е преходен. 
Вчера стана ясно, че през май потребителските ценни в еврозоната 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%.  По този начин инфлацията надмина целевото ниво от малко под 2%, към което се стреми ЕЦБ. 

https://tass.ru/ekonomika/11533895
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Акциите на датския производител на дизайнерска електроника Bang & Olufsen скочиха с 10,65%, след като компанията 
представи оптимистична прогноза за печалба за цялата година. 
Цената на книжата на ProsiebenSat.1 Media падна с 3,97%, след като главният изпълнителен директор на германският 
медиен конгломерат Райнер Божиан заяви, че компанията „няма нужда от външна подкрепа“ на фона на призиви за 
консолидация на европейската медийна индустрия. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Американските завършиха търговската сесия във вторник без особени промени, след като оптимизма около отварянето на 
икономиката и продължаващите опасения за инфлацията балансираха представянето на борсовите индекси, предаде Си 
Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши 45,86 пункта, или 0,31%, до 34 575,31 пункта, след като по-рано напредна с 
над 300 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 отчете спад от 2,07 пункта, или 0,05%, до 4 202,04 
пункта, след като слабото представяне на технологичния сектор компенсира печалбите в енергийния и финансовия. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq  се понижи с 12,26 пункта, или 0,09%, до 13 736,48 пункта. Акциите 
на Microsoft, Adobe и Apple поевтиняха съответно с 0,91%, 1,72% и 0,26% 
В първата търговска сесия в САЩ за месец юни инвеститорите бяха окуражени от намаляващият брой на заразените с 
COVID-19 в страната и продължаващата имунизация, като вече повече от половината американци са получили поне една 
доза ваксина срещу вируса, сочат данните на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). 
На фона на подобряващата се здравна ситуация и настъпването на летния сезон, акциите, които зависят най-много от 
отварянето на икономиката, отново напреднаха. 
Цените на книжата на авиопревозвачите American Airlines и United Airlines се повишиха съответно с 1,77% и 2,26%, а тези 
на операторите на круизни кораби Carnival Corp. и Norwegian Cruise Line Holdings – с 2% и 2,7%. Акциите на производителя 
на самолети Boeing поскъпнаха с 3,12%, след като анализатори посъветваха инвеститори да ги купуват, докато все още са 
на цени, по-ниски от тези в началото на 2020 г. 
Новите любими акции на търговците на дребно от Reddit – тези на AMC Entertainment, поскъпнаха с 22,76%, след като 
веригата кина продаде нови акции на стойност 230,5 млн. долара на инвеститор. 
За месец май Dow и S&P 500 напреднаха съответно с 1,9% и 0,6%, регистрирайки четвърти пореден месец на растеж. Nasdaq 
обаче изтри 1,5% от стойността си, отчитайки първи месец на червено от седем месеца. 
Индексът на основните разходи за лично потребление, който е считан за ключов индикатор за инфлацията, нарасна с 3,1% 
през април спрямо същия период на предходната година, докато прогнозата бе за ръст от 2,9%. 
Фокусът на инвеститорите е върху срещата на Федералния резерв, насрочена за 15 и 16 юни. Пазарите се интересуват дали 
Фед започва да вярва, че инфлацията е по-висока от очакваното и че икономиката се е възстановила достатъчно, за да 
може да продължи да прогресира без толкова голяма парична подкрепа от централната банка. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Азиатските борсови индекси не намериха единна посока в сряда, като пазарите в Китай се оцветиха в червено. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 131,8 пункта, или 0,46%, до 28 946,14 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 27,58 пункта, или 0,76%, до 3 597,14 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Compositе изтри 28,68 пункта от стойността си, или 1,18%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 400,90 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи със 170,38 пункта, или 0,58%, до 29 297,62 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 2,36 пункта, или 0,07%, до 3 224,23 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 записа ръст от 75,2 пункта, или 1,05%, до 7 217,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 3,05 пункта, или 0,58%, до 532,67 пункта. BGBX40 се повиши с 0,64 пункта, или 0,54%, до 120,04 пункта. BGTR30 
напредна с 4,36 пункта, или 0,76%, до 574,97 пункта. BGREIT се повиши с 0,15 пункта, или 0,10%, до 151,72 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 1,2202 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2186 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ ЕК следи събитията в България, но няма до коментира "бившите хора"  
Европейската комисия следи внимателно събитията в България, но няма да коментира оплакванията на евродепутатите от 
групата на Европейската народна партия срещу служебния вътрешен министър Бойко Рашков. В понеделник шестима 
български евродепутати от ГЕРБ и СДС изпратиха писмо до всички свои колеги в Европейския парламент и до част от 
еврокомисарите с негови изказвания. Едно от тях е за „бившите хора". 
„Получихме писмото по електронната поща. Както винаги, ще отговорим по необходимия начин и чрез подходящите 
канали. Няма обаче да коментираме вътрешни политически събития", заявяват от Комисията. Оттам добавят, че в по-общ 
план следят отблизо събитията в България и в контекста на годишния доклад за върховенството на закона. 
Еврокомисията трябва да оповести през юли вторите си годишни доклади за върховенството на закона в страните-членки. 
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√ Санкциите на САЩ са политически намек, че корупцията у нас излиза от контрол  
Санкциите, наложени от САЩ, върху Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков, както и всички, свързани с тях фирми 
и организации са политически намек, че корупцията у нас излиза от контрол. Това заяви в ефира на Нова телевизия 
„Здравей, България" Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на външните работи. 
Много е важно да се отбележи, че законът „Магнитски" и неговата употреба в правния свят не е съдебен акт. Това е 
решение, което се подписва лично от американския президент, въз основа на предложение, което се прави от 
американски конгресмени. По закона „Магнитски" има много сериозен отзвук по целия свят. Канада и Великобритания 
също приеха подобен закон, обясни Керемедчиев. И допълни, че банките в САЩ кореспондират с почти всички банки в 
света. 
Според него Херо Мустафа е най-активният американски посланик за последното десетилетие в България. 
Още при стъпването й в длъжност тя даде интервю, в което каза, че борбата с корупцията ще бъде неин приоритет, 
коментира бившият зам.-министър на външните работи. По думите му да се направи толкова обстойно разследване на 
толкова много компании не е лесна задача. 
Според Керемедчиев САЩ рязко влизат в политиката на България. Както виждаме политическият живот у нас ври и кипи. 
Предстоят сериозни промени, смята той. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Има ли война на институциите - коментар на бившия служебен премиер проф. Георги Близнашки; 
- Какви нарушения откри Сметната палата в държавното дружество „Автомагистрали"?; 
- Какви нередности откри в Министерството на околната среда и водите служебният министър Асен Личев; 
- Недоволство: жители на Белослав против изграждането на пристанище за горива; 
- На живо от Банско: защо няма голям интерес към ваксинирането в туристическия сектор; 
- По какви критерии ще бъдат избирани учениците за безплатното море - зам.-министърът на образованието 

Мария Гайдарова; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- За санкциите на САЩ за корупция срещу Васил Божков, Делян Пеевски и бивш държавни служители - какво се 
очаква от българските власти?; 

- И още - след скандалите с подслушването и акцията на прокуратурата в МВР - може ли да се стигне до война 
между институциите? Коментират политическите анализатори - Димитър Аврамов, Антони Гълъбов и Мирослав 
Севлиевски; 

- Родители от Варна твърдят, че детето им е системно бито и тормозено в училище. Ще има ли наказани?; 
- Витошко село в страх от набези на мечка, която разбива кошерите и краде меда им. Румен Бахов на живо. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Кой е добрият, кой е лошият в МВР - успяха да ни объркат; 
в. Монитор - По 650 лв. дава държавата за декар частна гора; 
в. Телеграф - COVID изтри 47 млрд. лв.; 
в. Труд - Горивата замръзват дo края на лятото; 
в. Труд - САЩ блокира сметки на Божков, Пеевски и Желязков; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - НАП инспектира 13 700 фирми, всяка държи над 100 000 лв. в брой; 
в. 24 часа - Търговските аташета на състезание за инвестиции; 
в. 24 часа - Еврокомисията иска България да е в Шенген; 
в. Монитор - Шеф в ГДНП с обвинение за трафик на антики и пране на пари; 
в. Монитор - НЗОК отказала на проф. Недкова, защото можела да се лекува и у нас; 
в. Телеграф - Правителството реши: Повече места за сестри и инженери; 
в. Телеграф - Парното поскъпва заради такси в евро; 
в. Телеграф - Бозуков отстреля 14 горски шефове; 
в. Труд - Високите пенсии средно със 160 лв. нагоре; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Камелия Нейкова, председател на Централната избирателна комисия: Сключваме до дни договор за още 1500 
устройства, за да гарантираме машинното гласуване на 11.07; 
в. 24 часа - Кирил Петков, министър на икономиката: Променяме мерките за бизнеса, парите ще са за възстановяване, а 
не просто за усвояване; 
в. Монитор - Константин Занков, експерт в Института за анализи и оценки в туризма: Големите хотели по морето ще се 
напълнят в средата на юли; 
в. Телеграф - Политологът доц. Татяна Буруджиева: Очертава се фрагментиран 46-и парламент; 
в. Труд - Доц. д-р Николай Вълчев, директор на Института по океанология пред "Труд": Изчезването на плажове е в пряка 
връзка с огромните строежи; 
Водещи анализи 
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в. 24 часа - Доц. Татяна Буруджиева, политолог: Нормална държава е, когато не знаеш името на МВР шефа. Вместо това 
органите на реда - настръхнали един срещу друг; 
в. 24 часа - В кого се цели доц. Оскар - в "Александровска" или в проф. Костадин Ангелов; 
в. Монитор - Децата ще отидат на море, ама друг път; 
в. Телеграф - Вземете ваучер, вместо да чакате пари цяла година; 
в. Труд - Едно е да биеш тъпана, друго е да се държиш държавнически. 
 

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. 


