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√ Външният министър обсъди с посланик Митрофанова възможността за възстановяване на полетите до България  
Министърът на външните работи Светлан Стоев прие посланика на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, с 
която обсъдиха развитието на отношенията между България и Русия на основата на равнопоставения политически диалог 
и взаимноизгодното сътрудничество, включително в сферата на туризма, културата, науката и образованието. 
„Между България и Русия съществуват дългогодишни исторически традиции, културна близост и приятелски отношения“, 
заяви министър Стоев и подчерта, че в отношенията си с Русия страната ни се ръководи от своите национални интереси и 
от общата политика на държавите членки на ЕС и НАТО. 
„Искаме да развиваме отношения, основани на равнопоставеност и прагматизъм“, изтъкна външният ни министър. Той 
подчерта необходимостта от конструктивен диалог между Европейския съюз и Русия по международни въпроси от 
регионално и глобално значение. 
„Глобалните предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват обединен подход и солидарност“, изтъкна Стоев.  
Сред темите на разговора бе и активизирането на туристическия обмен в условията на подобряване на епидемичната 
обстановка в България. Министър Стоев подчерта, че българската страна е предприела всички необходими стъпки, за да 
гарантира сигурността на туристите през летния сезон. 
В тази връзка той напомни, че българските власти са отправили предложение към Русия за възстановяване на редовните 
граждански полети между двете страни и помоли руското посолство за съдействие. 
В отговор посланик Митрофанова увери, че руското посолство е активно ангажирано и съдейства за положителното 
разрешаване на въпроса за възобновяването на самолетните полети към България. 
 
√ Министър Кацаров назначи ново ръководство на болница „Лозенец"  
Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, в качеството си на принципал на МБАЛ „Лозенец" ЕАД, освободи 
настоящия Съвет на директорите на лечебното заведение и назначи нов състав на съвета до провеждането на конкурс: 
доц. д-р Радосвет Горнев, адвокат Ивиян Симеонов и Орлин Недев. 
Доц. д-р Радосвет Горнев от 2004 г. до настоящия момент е началник на Клиника по обща и коремна хирургия към МБАЛ 
„Лозенец", с множество участия в национални и международни медицински форуми, автор и съавтор на редица научни 
публикации, преподавател в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски". 
Адвокат Ивиян Симеонов е юрист, изтъкнат специалист по корпоративно, търговско и данъчно право. 
Орлин Недев е магистър по фармация, служител на Министерството на здравеопазването от 2014 г., с компетентности в 
сферата на лекарствената политика и медицинските изделия. 
От състава си Съветът на директорите е определил за изпълнителен директор на болницата доц. д-р Радосвет Горнев, а за 
председател на Съвета е избран адвокат Ивиян Симеонов. 
 
√ Министрите на България и Гърция обсъдиха добри практики за туризма през 2021 г. 
Служебният министър на туризма Стела Балтова проведе работна среща с гръцкия си колега Хари Теохарис в рамките на 
форума на Световната организация по туризъм в Атина. Министър Балтова отчете, че Гърция традиционно е сред най-
добрите партньори на България в областта на туризма и благодари на своя домакин за неговата готовност за укрепване и 
развиване на това сътрудничеството. 
На срещата двамата коментираха добрите практики, действащи и бъдещи проекти. Силно впечатление прави фактът как 
Гърция подкрепя туризма, който е водещият сектор с дял от 25% за БВП на южната ни съседка. 
Българският министър обсъди с колегата си инициативи и проекти в рамките на съвместната програма за действие за 
периода 2020-2022. 
Министър Балтова сподели, че България се интересува от разширяване на партньорството си в проекти, финансирани от 
ЕС. В момента и двете министерства изпълняват проекта „Туризъм-e“, свързан с популяризиране на културното наследство 
в трансграничната зона. 
Обсъдено беше и виждането за създаване на общи туристически продукти, които да бъдат предлагани на далечните 
пазари. 
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Министрите на туризма на Гърция и България коментираха факта, че страната ни е предпочитана дестинация за много 
гръцки представители на бизнеса, туристи и студенти. 
Българското министерство планира да покани водещи гръцки медии на туристически обиколки в най-добрите ни курорти 
като част от маркетинговата кампания за пазар Гърция през 2021 г. 
Двамата се съгласиха да започне организацията на първа сесия на Съвместната работна група в областта на туризма. 
 
√ Преразглеждат спорен текст в Наредбата за техническите паспорти на строежите  
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с изразеното несъгласие от кметове на общини 
и всички браншови организации, които имат пряко отношение към инвестиционното проектиране и строителния процес, 
създава работна група с цел промяна на спорния текст за получаване на разрешение за строеж за прилагане на улична 
регулация в Наредбата за техническите паспорти на строежите. 
Работната група ще разгледа всички предложения на съсловните организации и ще бъдат направени и други належащи 
промени в ЗУТ с цел да се отговори на обществения интерес. 
Ще бъдат обсъдени и ще се дадат предложения във връзка с промяна на сроковете, предвидени в Наредба 5 за 
техническите паспорти на строежите. 
 
√ В 394 училища се провеждат изпити за професионална квалификация  
В 394 училища днес има държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална 
квалификация. Той се провежда в професионалните гимназии, в средни училища и профилирани гимназии за ученици, 
успешно завършили 12 клас. 13 306 ученици от паралелки за професионално образование са подали предварително 
заявление. 
Учебната 2020-2021 година е последната, в която учениците по свое желание могат да заменят втория държавен зрелостен 
изпит с два - по теория и по практика на професията и специалността. От следващата учебна година това ще бъде 
задължително за зрелостниците от професионални паралелки и изпитът ще бъде един, обединяващ двата сегашни. 
Държавният изпит по теория е писмена разработка по изпитна тема и продължава четири астрономически часа. Темата се 
тегли във всяко училище и по нея пишат всички ученици в него, които се обучават за една и съща професия и специалност. 
Изпитните билети се подготвят от комисия по оценяване. 
Оценяването се извършва от комисията в съответствие с критериите, определени във всяка национална изпитна програма 
за съответната професия и специалност. Всеки член на комисията оценява писмената работа, като вписва оценката си в 
индивидуален протокол. За всяка писмена работа се изготвя рецензия. Обучаваните ще могат да се запознаят с рецензията 
в училището, в което са положили изпита. 
Оценката от държавния изпит по теория за всяка писмена работа се формира като средноаритметична от индивидуалните 
оценки на членовете на комисията с точност до 0,01. 
Държавният изпит по практика включва изпълнение на практическо задание и е с продължителност не повече от три дни 
и не повече от шест астрономически часа дневно. Всеки, който полага държавния изпит по практика, получава 
индивидуално или групово практическо задание, в което се формулират критерии за оценяване в съответствие с 
утвърдените в националните изпитни програми. 
Датите за провеждане на тези изпити и сроковете за подаване на заявленията за всяка сесия се определят в началото на 
учебната година от директора на училището. Всеки държавен изпит се смята за успешно положен при постигане на 
половината от максималния брой точки, определени в националната изпитна програма. 
 
√ Бойко Найденов: Санкциите по "Магнитски" вероятно няма да са окончателен акт на САЩ  
Както обикновено, чакаме някой отвън да свърши нашата работа. Може би точно в това се крие проблемът. Това коментира 
в "Денят започва" относно санкциите на САЩ срещу Делян Пеевски, Васил Божков и други лица от България бившият 
директор на Националната следствена служба Бойко Найденов. 
Това е акт на чуждо правителство, ние четем само спуснатото съобщение от американското посолство, но не знаем какво 
има вътре в самото разследване, обясни Найденов. 
Дълбоко се съмнявам, че някакъв материал от това разследване ще бъде предоставен. Това е административна 
проверка и какви данни са събрани, ние можем само да гадаем. Нашите институции са длъжни да образуват 
разследване и да проверяват, въпросът е как биха могли да бъдат приобщени подобни доказателства, допълни 
Найденов. 
Най-вероятно тези проверки продължават, подозирам, че това няма да е окончателен акт, смята правозащитникът. 
Очевидно имаме проблем с преследването на дадени видове престъпност. Ние получаваме постоянни упреци отвън, а 
и вътре вече се задава този въпрос - защо в България имаме толкова голяма корупция. Очевидно е, че нещо куца и 
хората започват да го осъзнават но докъде ще стигнем, не знам, допълни Найденов. 
Според него, това е политически въпрос, не правен. 
Много трудно е да очакваме, че политици, замесени в корупционни схеми, ще създадат и ще подкрепят едно подобно 
разследване и подобна активност на правоохранитителните органи. 
Относно протестите с искане за оставка на главния прокурор, Найденов каза, че според него проблемът не е в човека Иван 
Гешев. 
В страните, където тази система функционира на достатъчно добро ниво, никой не знае името на техния главен 
прокурор, хората си вършат работата. У нас системата дава някакъв дефект, но във всеки случай, според мен се 
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налага някакъв вид децентрализация, премахване на варианта един човек да може да контролира цялото обвинение. 
Въпросът е как да стане, има разбира се, начини. 
Относно спецсъдилищата Найденов смята, че това звено на съдебната система излезе доста извън рамките, в които беше 
създадено. 
Идеята беше да се създаде малък специализиран съд, който да поеме делата за организирани престъпни групи, които 
не могат да бъдат съдени на местно ниво, тъй като има достатъчно силно влияние. По-късно идеята прекрачи 
границите на разумността и се отиде към някакъв абсурд всички по-чувствителни дела да отиват там. 
Над 70% от разрешенията за подслушване са дадени от тези съдилища. Вижте, че в СГС почти няма дадени разрешения за 
подслушване, обясни правозащитникът. 
Според него дали подслушванията на политици са незаконни или не трябва да бъде установено от надлежния орган и това 
няма как да стане без надлежна проверка. 
Тази тема периодично се повтаря и трябва да се стигне до края - съдът да каже дали дадено подслушване е законно 
или не и дали има злоупотреби с прилагането на СРС. Понякога може да има воля, но да няма възможности, понякога 
може да има възможности, но да няма воля. В България обикновено и двете липсват, каза Найденов. 
Има една теза - абсолютната власт корумпира абсолютно. Когато няколко души контролират всичко, това ти дава някаква 
свобода да прекрачваш всичко. Затова е необходимо да има гражданско общество и независими институции, обясни 
бившият директор на Националното следствие. 
Относно промените в службите от новия служебен кабинет, Найденов обясни, че това е нещо нормално. Няма хора, които 
да са вечни на дадени място, винаги когато има политически промени, има и персонални промени, това е факт. 
Службите за сигурност и съответните органи не си вършат работата, за съжаление е така. Да, има някакви доклади 
непрекъснато, че се подобрява тяхната работа, но хората усещат точно обратното, призна Найденов. 
Относно исканата оставка на главния прокурор, Найденов коментира - хората сами решават каква гражданска позиция да 
приемат. Разбира се, има ВСС, парламент, има Министерски съвет, всеки трябва да действа в рамките на своите 
правомощия и да поставя въпросите, които смята, че са важни за обществото. 
За мен политическият проблем е, че е необходимо наистина да се създадат работещи структури - правораздавателни и 
правоохранителни, допълни Найденов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ 250 000 долара глоба за всеки, който осъществи сделка в САЩ със санкционираните по "Магнитски"  
Всеки, който от вчера осъществи търговска сделка със санкционираните по закона "Магнитски" българи на територията на 
Съединените щати, подлежи на глоба от минимум 250 000 долара. 
Прокуратурата у нас обяви, че започва работа по данните за корупция. Силна политическа реакция на фактите в доклада 
на американското министерство на финансите у нас. 
Сред шестимата, включени в доклада, има само един, заемащ държавен пост - това е Илко Желязков, който е заместник-
председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Той е излязъл в отпуск, съобщиха 
за "По света и у нас" от бюрото. 
В безпрецедентната по обем санкция има данни за корупция за обвиняемия Васил Божков, който в момента живее в 
Дубай, за бившия депутат от ДПС Делян Пеевски. Другите санкционирани са бившият заместник-министър на икономиката 
Александър Манолев, бивши държавни служители са Петър Харалампиев и Красимир Томов. 
64 фирми, свързани с бизнеса на българите, също попадат под санкциите. 
 
√ Как безпрецедентният скандал ще се отрази на имиджа на страната ни? 
Как безпрецедентният скандал ще се отрази на имиджа на страната ни? Може ли да има ефект на домино, който да засегне 
институции? И ще ускори ли разследванията срещу включените в него бивши политици и бизнесмени? 
Kога и как се задействат процедурите по закона "Магнитски"? 
Законът "Магнитски" е създаден за санкции заради нарушение на човешките права, като впоследствие е допълнен и за 
корупция. Към него има създадена и верига от други закони, по които се налагат финансови и икономически санкции. Три 
са основните начини да бъде подаден сигнал в специалната комисия на финансовото министерство на САЩ - От сенатска 
комисия, която се занимава с тази дейност. От щатски разследващи служби, както и уведомяване от друга държава. Има и 
четвърта опция, тя е сигнал от неправителствена организация. В този вариант се дава повече вяра на сигналите за 
нарушение на човешки права, а не на тези за корупция, за да се избегне риска такива сигнали да се ползват за разчистване 
на конкуренти в бизнеса. Интересен е вариантът "Информация от чужда държава". Такова уведомяване се приема за 
сравнително обосновано и не се проверява в дълбочина. Така партньорски на САЩ държави, когато имат основателни 
данни за свои граждани, които корумпират администрацията, но обективно не могат да съберат доказателства за търсене 
на наказателна отговорност, прибягват до уведомяване на щатското финансово министерство, което налага финансови и 
икономически санкции. Те водят до търговски загуби, които отнемат средствата, които се ползват за корупция. 
Санкционираните българи са разделени на две групи. Божков, Пеевски и Желязков са със забрана за влизане в САЩ, 
финансови и икономически санкции и запор на имоти зад океана. Манолев, Харалмпиев и Томов са само със забрана за 
влизане в САЩ. 
Коя е изненадата в този списък? 
Изненадата е само Желязков, защото за Делян Пеевски, както и за други лица преди 6 години сигнал подаде бившият 
банкер Цветан Василев. Публично известно е, че Пеевски беше наел лобисти, които да го защитават в САЩ именно по 
процедурата известна като "Законът Магнитски". 

https://bntnews.bg/news/boiko-naidenov-sankciite-po-magnitski-veroyatno-nyama-da-sa-okonchatelen-akt-na-sasht-1158162news.html
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Какви са конкретните последствия за шестимата, коментира адвокат Ивайло Дерменджиев, който е специалист по 
международно търговско право. 
На шестимата санкционирани е наложена забрана да влизат в Съединените щати. Тя не подлежи на съдебен контрол, не 
може да бъде обжалвана и вдигането й зависи само от решения на правителствените агенции в САЩ. Икономическите 
санкции, които са наложени на трима от засегнатите - Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков може да се допусне, 
че засягат значителен търговски оборот и практически спират възможността за разплащания в американска валута. 
"В тази връзка американците прилагат един много общ закон, който при тях се казва нещо като нашия Закон за 
извънредното положение по повод епидемиологичните мерки, те имат Закон за извънредни икономически мерки. 
Такъв закон има в САЩ и на неговата база се налагат всички икономически санкции, които представляват интерес 
днес", коментира Ивайло Дерменджиев, адвокат. 
Освен това специалната комисия в финансовото министерство на САЩ може да разширява компаниите практически до 
абсолютно всички, които търгуват дори с индиректно свързани със санкционираните фирми. 
"По този закон може да бъде глобена всяка една компания, която има транзакция с въпросните лица и фирми в списъка 
250 хиляди долара. Но може да бъде глобена и два пъти сумата, която е преведена, договорена или част от 
търговските им отношения", уточни Ивайло Дерменджиев. 
Освен това, чрез цяла верига от Закони може да бъде глобена всяка компания и банка, която има бизнес в САЩ, дори 
нерегистрирана там, ако направи сделка със санкционираните. 
"Преди години беше наложена глоба на френската банка "Париба" по този закон и тя беше колосалната сума от 9 
милиарда", посочи Ивайло Дерменджиев. 
От прокуратурата напомнят, че Александър Манолев, Петър Харалампиев и Красимир Томов вече са подсъдими. Срещу 
Васил Божков има две досъдебни производства и 18 обвинения, като сред тях има и за корупция. Единствените, които към 
момента не са клиенти на съдебната система са Делян Пеевски и Илко Желязков. 
От прокуратурата казват още, че спрямо всички лица, посочени в доклада, ще бъдат предприети всички необходими 
действия в съответствие със законовите правомощия на държавното обвинение и ще поискат допълнителна информация 
от САЩ. 
"Интересното по този закон, което някакси остава в страни може би, е че информацията, която се събира дали по 
този път или по собствен път на комисията има много ниска степен на достоверност в известен смисъл. Защото не 
е необходими да бъдат доказани факти и събития. Те могат да бъдат само заявени такива", заяви Ивайло 
Дерменджиев. 
Ако шестимата санкционирани имат банкови авоари, акции, фирми и имоти в Съединените щати те вече са запорирани и 
не могат да се разпореждат с тях. Могат да бъдат и конфискувани, но само след процес в щатски съд. 
Трябва ли да ни се казва всичко отвън? Какво пречи да се доказва корупцията у нас и вече 30 години предимно да се 
говори за нея? 
В нашия Наказателен кодекс е предвидено еднакво наказание, както за даващия, така и за взимащия подкуп, говорим за 
основните състави на чл. 301 и следващите го. А именно до шест години затвор и до 5 хиляди лева глоба. Така корупцията 
се превръща в едно интимно престъпление, което често се случва на четири, дори и на по-малко от четири очи. Т.е. нито 
взимащия, нито даващия са мотивирани да предоставят доказателства за корупция, коментира репортерът ни Иво 
Никодимов. 
 
√ Проект за соларна енергия е първата инвестиция на фонда към "Три морета" у нас  
Инвестиционният фонд към инициативата "Три морета" (3SIIF), в който инвеститор е Българската банка за развитие, е 
придобил значителен дял в Enery Development GmbH (Enery). 
Компанията е ангажирана в добива на енергия от възобновяеми източници. Тя притежава портфейл от 85MW опериращи 
активи, от които 50MW в България, както и пайплайн от 2GW за производство на слънчева енергия в България, Чешката 
република и Словакия, Австрия и Румъния. 
Enery притежава активи в страната ни от началото на 2020 г., когато придобива най-големия соларен парк у нас – в село 
Караджалово. Паркът се простира на 1000 декара и има инсталирана мощност от над 50MW, достатъчни да захранят 27000 
домакинства. 
С фокуса си върху развитието на фотоволтаичния сектор Enery е в съответствие със стратегията на фонда за инвестиции "на 
зелено" и е насочена към осъществяването на енергиен преход в региона. 
Производството на енергия от фотоволтаични източници все още не е широко разпространено в Централна и Източна 
Европа, въпреки условията с високи нива на слънчево облъчване и наличие на подходящи терени. Очаква се все по-
належащите изисквания за декарбонизация на региона да предоставят значителни възможности за инвестиции в областта 
на възобновяемите енергийни източници в краткосрочен план. 
Enery представлява третата портфейлна инвестиция на 3SIIF, като фондът вече е подкрепил всеки един от основните си 
сектори: транспортна, енергийна и цифрова инфраструктура. Сред финансираните проекти са полската Cargounit – една от 
най-големите частни локомотивни лизингови компании в Европа, и Greenergy Data Centers – платформа за центрове за 
данни, фокусирана върху ЦИЕ. 
Инвестицията беше обявена от Amber Infrastructure – ексклузивен инвестиционен съветник на 3SIIF. 
Фондът към инициативата "Три морета" не разкрива информация за размера на инвестициите, които прави. Той включва 
акционери от участващи в регионалната инициатива държави, включително България чрез Българската банка за развитие, 
която е акционер клас „А“ с парична вноска от 20 млн. евро. 
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Целевият размер на фонда е между 3 и 5 милиарда евро, като очакванията са да генерира инвестиции на обща стойност 
до 100 милиарда евро. 
Основната цел са инвестиции в транспорт, енергетика и цифрова инфраструктура по оста север-юг и компенсиране на 
разликите в развитието на отделните региони на Европейския съюз. 
Инициативата "Три морета" обединява 12 държави членки на Европейския съюз – Австрия, България, Хърватия, Чехия, 
Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Учредена е на ниво държавни глави през 2015 г. 
като платформа за сътрудничество между страните, разположени в региона между Балтийско, Черно и Адриатическо море. 
Една от основните ѝ цели е да засили икономическата конвергенция между страните от региона и западноевропейските 
държави чрез развитие на транспортната, дигитална и енергийна инфраструктура и свързаност. 
Проектът залага на активно партньорство както с Европейската комисия, така и с Германия и САЩ. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев ще присъства на тактическо учение с международно участие на полигона "Корен"  
Президентът Румен Радев, служебният министър на отбраната Георги Панайотов и военни ще присъстват на 
демонстриране на военни способности на полигона „Корен" край Хасково. 
Това се случва в рамките на Националното тактическо учение с бойни стрелби с международно участие „Strike Back 21“. 
Военните ще отработват настъпление на механизиран батальон. В учението участват близо 800 военнослужещи от 
Сухопътните войски на България с до 210 единици бойна и специализирана техника, както и бойна тактическа група от 
Гърция, лекопехотен взвод от Румъния и взвод курсанти от НВУ „Васил Левски“. 
Сегашното учение е част от свързани учения, обединени под името „Защитник на Европа 21". То започна в средата на май 
в района на Югоизточна Европа и Черноморския регион. 
Командването на Сухопътните сили на САЩ за Европа е стратегически партньор на учението. 
 
√ Министри представят нови икономически стимули за бизнеса  
Нови икономически стимули в подкрепа на бизнеса, ще представят днес вицепремиерът по икономическите и социалните 
политики Гълъб Донев, министърът на финансите Асен Василев и министърът на икономиката Кирил Петков. 
В публични изяви и коментари вече бе анонсирано, че целта на служебното правителство е да подкрепи  фирмите в 
преодоляване на негативните последици от пандемията. Министър Гълъб Донев обяви, че се търси финансов ресурс, за да 
продължи действието на мярката „60 на 40“, за месеците юни и юли:  
„Дали ще бъде 60/40 или с други параметри, водят се разговори със службите в Европейската комисия , за да можем по 
най-добрия начин да подкрепим възстановяването на бизнеса, да направим този плавен преход към преминаване във 
вече нормална икономическа активност за предприятията, за да могат да се приспособят към новите икономически 
реалности на пазара“. 
 
√ Смениха шефа на Държавния авиационен оператор  
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров назначи генерал-майор Златко 
Златев за генерален директор на Държавния авиационен оператор (бивш правителствен Авиоотряд 28). 
Генерал-майор Златко Златев е пилот с дългогодишен летателен и методически опит във военната и гражданската авиация, 
с близо 6000 летателни часа. Участвал е в командването и управлението на компонентите от въоръжените сили на 
територията на страната и чужбина. 
Над 8 години е бил командир на 24-та Авиобаза-Крумово, като е отговарял за планирането, обучението и подготовката на 
състава. От 2015 г. е назначен за заместник-командващ на Съвместното командване на силите към Българската армия. 
Изпълнявал е полети за правителствения Авиоотряд 28, както и за български и международни авиокомпании. 
 
√ Последен срок за Covid помощи за земеделци  
Днес е последният срок, в който земеделците, пострадали от Covid кризата, могат да подадат заявление за финансово 
подпомагане.  Бюджетът на извънредната мярка е близо 15 милиона лева, 
Заявленията се приемат в общинските служби по земеделие и днес е последният ден, в който фермерите могат да поискат 
подпомагането. 
То обхваща секторите "плодове и зеленчуци", "маслодайна роза", "винени лозя", "декоративни растения" и 
"животновъдство". Важно е да се знае, че право на финансиране имат само официално регистрираните земеделски 
производители, които миналата година не са подавали заявление за подпомагане заради ограниченията, наложени от 
пандемията или пък са подавали, но не са били одобрени за компенсиране на загубите. 
От фонд "Земеделие" припомнят, че един фермер може да получи не повече от левовата равностойност на 7000 евро. 
Финансовата помощ по мярката се изплаща под формата на еднократна сума. 
 
√ Продължава приемът на заявления за държавна помощ за туроператори, превозващи туристи с чартъри  
Министерството на туризма продължава работа по предоставяне на държавна помощ за туроператори, използващи 
чартърни полети за превоз на туристи до Българи. 
Размерът на субсидията е 35 евро за всяка заета седалка за полети с капацитет не по-малко от 100 места. В момента се 
реализира втора фаза по мярката, която обхваща полетите, извършвани в периода 01.01.2021 г. до 31.05.2021 г. 
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Приемът на заявления за кандидатстване започна на 2 април и продължава до 7 юни. Документи се подават по електронен 
път чрез попълване на уеб базирано Заявление за кандидатстване и подаване на заявлението и придружаващите го 
документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Максималният размер по настоящата схема 
не може да надхвърля 800 000 евро на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани 
стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси. 
Нотифицирано е удължаването на мярката с трета фаза  за полети, извършени от 01.06.2021 до 31.12.2021 г. и се очаква 
решението на Европейската комисия. Изискванията към бенефициентите на помощта са идентични с тези във втората фаза 
на помощта, като при третата фаза ще бъде с увеличен тавана на помощта до 1,8 млн. евро, съгласно изменение на 
Временната рамка на Европейската комисия за държавни помощи. 
В третата фаза на помощта е разширен кръга на допустимите кандидати, като е предвидена възможност да се предостави 
подпомагане и на микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово 
освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на 
процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или 
помощ за преструктуриране. 
 
√ Как санкциите бръкнаха дълбоко в корупционната рана 
Интервю на Георги Марков с Любомир Кючуков и Тодор Галев в предаването ''Нещо повече'' 
"Санкциите по закона "Магнитски" се налагат въз основа на национално законодателство на САЩ, което едностранно се 
екстраполира в международните отношения. Те (санкциите - б.р.) не са резултат от съдебна процедура и това от гледна 
точка на международните отношения означава, че е политически акт спрямо държавата, за чиито граждани става дума, 
което обаче води до административни действия в САЩ и има правни последици спрямо засегнатите лица. Политическият 
ефект може да се търси поне в три полета - като обществен резонанс в България; в двустранните отношения САЩ-България 
и като международен отзвук". Този анализ направи пред БНР международният анализатор Любомир Кючуков, директор 
на Института за икономика и международни отношения.  
Според него конкретният ефект от наложените санкции ще е както върху политическото възприятие на България, но и в 
икономически план - отношение на инвеститори и бизнеси. 
"Този акт на САЩ повтаря постоянно повтарящата се констатация и в европейските доклади за високата степен на корупция 
в България и за липсата на достатъчно ефективна борба с нея - и като политическа воля, и като резултати от действията на 
съдебната система", обясни международният анализатор.  
Любомир Кючуков припомни, че ЕС прие също закон, аналогичен на "Магнитски": 
"Когато говорим към държавите - това е върховенството на закона и правата на човека, обвързано с използването на 
еврофондовете. А срещу личности - за корупция с евросредства, е Европейската прокуратура, като мерките са съдебни - 
спрямо личности". 
Обществената реакция на санкциите показва, че беше бръкнато дълбоко в раната, обобщи Любомир Кючуков и определи 
това като ясен симптом, че и политическата, и правосъдната система не може или не желае да се заеме сериозно с 
корупцията. 
В предаването "Нещо повече" социологът Тодор Галев от Центъра за изследване на демокрацията коментира, че не е 
избрано случайно времето на обявяването на санкции срещу Васил Божков, представен като "известен български 
бизнесмен и олигарх", Делян Пеевски - "бивш депутат", и Илко Желязков, бивш заместник-ръководител на Държавната 
агенция за технически операции: 
"Дори ясно е казано в текста, че част от тях използват политическа корупция и влияние в медиите за влияние върху 
изборите. Т.е. това е ясно предупреждение към всички български институции за това на какво трябва да бъде обърнато 
внимание, за да се предотвратят подобни прояви на следващите избори".   
Според Галев санкциите са силен сигнал и по отношение на европейските партньори на САЩ и техните институции: 
"Няма съмнение, че всички тези злоупотреби, за които американските служби са натрупали вероятно достатъчно 
доказателства, включват и евросредства". 
Интервюто на Георги Марков с Любомир Кючуков и Тодор Галев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия 
файл.  
 
√ Димитър Аврамов: Институциите да дадат отговор за US санкциите, за да не падне курбан цялата нация  
Интервю на Силвия Великова с Димитър Аврамов 
„Какво следва, след като българи бяха санкционирани по глобалния закон "Магнитски", е много труден въпрос, защото 
той не е политически, а си е криминална дейност“, коментира пред БНР политологът Димитър Аврамов. 
„Първият сигнал, който идва към България от страна партньор от НАТО, е, че при такава структура на отношения вътре в 
публичните институти на България, на България не може да се има доверие. 
Вторият сигнал дойде от ЕС и ЕП – у нас идва мисия, която дискутира посочените проблеми, тоест проблемът е вече 
вътрешноевропейски и ще има конкретни въпроси към институциите у нас. И те трябва да дадат удовлетворителни 
отговор, за да не падне курбан цялата нация, това не трябва да се случва“, смята още Аврамов. 
На въпрос за двамата българи от Агенцията да българите в чужбина и Манолев не са ли твърде дребни риби, Аврамов 
посочи, че една цяла политическа група в парламента беше обвинена в дейност, свързана с продажба на българско 
гражданство – и тези хора са свързани с тази група. 
"От гледна точка на политиката и на политическия анализ за нас като граждани е важно, че някой е осигурявал чадър за 
корупция. И това се нарича политическа корупция. А това, че посочените хора от институциите се правят, че нищо не се 

https://bnr.bg/post/101477259/sasht-naloji-sankcii-na-tri-boikov-peevski-i-ilko-jelazkov
https://bnr.bg/post/101477830/lubomir-kuchukov
https://bnr.bg/post/101477830/lubomir-kuchukov
https://bnr.bg/horizont/post/101477636
https://bnr.bg/post/101477946/komisiata-po-grajdanski-svobodi-pravosadie-i-vatreshni-raboti-v-ep-izprashta-svoa-misia-v-balgaria
https://bnr.bg/horizont/post/101477304/oshte-trima-balgari-sas-sankcii-ot-sasht
https://bnr.bg/horizont/post/101424132/vas-otmeni-reshenieto-na-administrativnia-sad-sofia-grad-po-sluchaa-aleksandar-manolev
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случва, това, че от години държавата се ползва за частна полза, а не в интерес на гражданите, това кара хората да не вярват, 
че може да има промяна, и опитът да се изчисти държава се прави отвън", посочи Аврамов: 
"У нас има една институция, която дължи купища отговори на гражданите и това е прокуратурата. Тя трябва да покаже 
ефективността и какви дела е спечелила", заяви още политологът. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Германо-българската индустриално-търговска камара представя проучване за бизнес средата у нас  
Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)  ще представи резултатите от традиционното допитване 
сред немския бизнес у нас за бизнес средата в България. Проучването е проведено в периода март-април тази година. 
Освен анализ на бизнес средата, проучването съдържа и оценка на икономическата обстановка в страната и влиянието 
върху икономиката на фактори като работната ръка, борбата с корупцията, правната сигурност, прозрачността на 
обществените поръчки, както и въздействията на коронакризата върху бизнеса. 
Данните от анкетното допитване до германските компании у нас ще представи главният управител на Германо-българската 
индустриално-търговска камара Митко Василев. 
 
√ Бартерът като бъдеще  
Истории за спасяване на бизнес – като бъдеще на работещите в трудни времена. Бартерът не като останка от миналото, а 
като възможност. 
Темата коментира в “Нашият ден“ Николай Шербетов, собственик на идеи, които вероятно скоро ще се превърнат в опит 
за национално обединение на представители на различни икономически сфери. 
Той е на 34 години, син на собственик на строителна фирма. Идва преди 3 години в София в желанието да намери това, в 
което е добър, и да повиши квалификацията си. Завършил е специалност “Водоснабдяване и канализация“. Фирмата му 
купува хотел, продаващ се чрез съдия изпълнител. Първата идея е да се предлагат почивки в хотела срещу най-различни 
услуги. 
“Бартерът е бил много популярен в миналото, но за жалост са измислени парите. Хубаво е да имаш парите, но в днешно 
време бартерът би могъл да спаси бизнеси и хора. В днешно време е много трудно да продаваш стоки. 
Появиха се много сайтове и групи във Фейсбук. Много хора гледат да продадат нещо, което не работи. Българите мразим 
да изхвърляме, затова имаме мазета и гаражи и други пространства, в които да складираме. Но накрая не можем да ги 
подарим, да ги продадем и трябва да ги хвърлим в природата." 
Примери за бартер 
"Вече имам три добри примера – ремонт на апартамента ми във Велико Търново, майсторът си хареса козирката, която му 
трябваше, така платих част от услугата. 
Доста хора имаха нужда от компютри, телефони, те пък са добри копирайтъри, в момента ми правят презентациите." 
Чуйте Николай Шербетов в звуковия файл. 
 
√ Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП изпраща своя мисия в България 
Мониторинговата група към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент 
ще изпрати своя мисия в България, съобщиха за програма "Хоризонт" от Европарламента. 
Решението е взето в четвъртак на заседание при закрити врата на групата и ще бъде потвърдено с писмена процедура в 
петък. 
Очаква се евродепутатите да дойдат у нас през септември или октомври. 
Изпращането на мисия е одобрено от представители на трите най-големи парламентарни групи – Европейската народна 
партия, Прогресивния алианс на социалистите и демократите и „Обнови Европа“. 
Искането е на социалистите и е от няколко месеца насам. 
Днес обаче е свикано специално заседание заради огласените вчера санкции на САЩ срещу група високопоставени 
българи за корупция. 
Групата се състои от 14 членове на парламентарната комисия – по двама от всяка политическа група. Единственият 
български член в нея е Елена Йончева от Прогресивния алианс на социалистите и демократите. 
 
√ Групата Г-7 трябва да дари Covid ваксини, за да се избегне пандемичната катастрофа от 1918 г.  
Лидерите на богатите държави от Групата на седемте, известна като Г-7, трябва спешно да дарят ваксини срещу Covid-19, 
за да се избегнат ужасяващ резултат, подобен на този по време на испанския грип през 1918 г., при който загинаха 50 
милиона души, посочи пред Ройтерс ръководителят на Коалицията за иновационна епидемична готовност (CEPI). 
Досега коронавирусната пандемия е убила близо 3,7 милиона души в световен мащаб и е заразила повече от 170 милиона 
души, докато загиналите през 1918-1919 година бяха около 50 милиона, като се смята, че около една трета от световното 
население тогава е преболедувала испанския грип H1N1. 
Но докато обществото се връща към подобие на нормалност в страни като САЩ и Великобритания благодарение на бързия 
процес на ваксинации срещу Covid-19, много други държави нямат достъп до същия голям брой ваксини. 
Ричард Хатчет, главен изпълнителен директор на CEPI, който също така съвместява и инициативата на ООН "КОВАКС" 
(COVAX) за достъп до ваксините, цитира примера на Перу, който наскоро ревизира броя на смъртните си случаи нагоре, 
превръщайки се в най-тежко засегнатата държава на глава от населението в света от Covid-19. 

https://bnr.bg/post/101478022/dimitar-avramov
https://bnr.bg/post/101477496/sherbetov
https://bnr.bg/horizont/post/101477259
https://bnr.bg/horizont/post/101477259
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"Това е морален императив, ако искаме да избегнем ситуации като Перу, ако искаме да избегнем последици, които биха 
могли да си съперничат с грипа от 1918 г., трябва да изпратим ваксини в страните, за да защитят здравни си работници и 
да защитят уязвимото население“, посочи Хачет в интервю за Ройтерс. 
"Страните от Г-7 трябва да предприемат такава мярка", добави той. 
Министрите на здравеопазването на Г-7 се срещат в Оксфорд в четвъртък и петък, като Хачет призова лидерите на най-
богатите държави в света да покажат "политическа смелост" да споделят ваксинационните дозите възможно най-скоро 
още на тяхната среща през следващата седмица. 
"Изчакването, докато най-лошото от пандемията свърши, и чак след това да се доставят ваксини срещу Covid-19, ще намали 
стойност на ваксините“, каза Хачет, добавяйки: "Срещите на Г-7 не винаги се случват при криза с глобални размери и 
историческо въздействие, като това е от решаващо значение". 
 
√ Испания може да се лиши от милиони британски туристи през лятото  
Испания може да загуби милиони британски туристи, след като страната отново остана извън т.нар. „зелен списък“, 
публикуван от правителството на Великобритания. Списъкът, включва безопасни държави, до които на британските 
граждани е позволено да пътуват, без след това да бъдат поставени под карантина. Туристическият сектор в Испания е 
притеснен, защото се очакваше поне Балеарските и Канарските острови да бъдат обявени за безопасни заради ниското 
ниво на заболеваемост в тези автономни региони.  
Веднага след като стана ясно, че Испания не е сред 12-те държави в „зеления списък” на Великобритания, до които след 
17-ти май можеше да се пътува без карантина на връщане, правителството на Педро Санчес поиска списъкът да бъде 
преразгледан на базата на регионалните показатели за развитието на пандемията, а не на осреднени общи. 
Туристическият бранш се надяваше това да стане при обновяването на списъка с безопасни държави, но за втори път 
Испания остана извън него, което означава, че може да загуби над 12 милиона британски туристи до края на годината, 
заради изисквания за няколко отрицателни PCR теста и карантина.  
Преди пандемията само Канарските и Балеарските острови приемаха общо около 5 800 000 британски туристи между юни 
и декември и още 7 милиона почиваха на Иберийския полуостров.  
Сега дори Португалия, единствената държава в ЕС, която Борис Джонсън смяташе за безопасна е изключена от „зеления 
списък” заради опасността от мутации на индийския вариант на Ковид-19.  
Въпреки това испанското министерство на туризма обяви, че отново ще се опита да преговаря за включването на отделни 
автономни региони в него, където заболеваемостта е много ниска. 
 
√ Евробарометър: Над 50% от европейците очакват негативи от кризата  
Ново проучване на общественото мнение на Евробарометър показва, че повече от половината европейци усещат или 
очакват негативно въздействие от кризата върху личните си доходи. 
В края на първото тримесечие на 2021 г. личното финансово състояние на 31% от европейците се е влошило вследствие на 
пандемията. Допълнителни 26% от респондентите очакват това да се случи в бъдеще. Докато 57% от анкетираните 
представляват ясно мнозинство, трябва да се вземат предвид и националните различия в рамките на ЕС. В България делът 
на респондентите, които заявяват, че кризата с 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%, или общо 80% от българите ще бъдат засегнати 
от пандемията. 
Очакваните ползи за здравето от ограничителите мерки надвишават предполагаемите икономически щети 
Въпреки негативното финансово въздействие на пандемията, мнозинството от анкетираните на европейско ниво (58%) 
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 представлява промяна в нагласите 
спрямо втората половина на 2020 г., когато малко повече от половината граждани оцениха икономическите щети като по-
важни, според данните от проучването на ЕП от 2020 г. Това не важи за България, където данните сочат, че по-голяма част 
от анкетираните българи смятат, че икономическите щети са по-големи от здравните ползи (58%) и само 39% са на мнение, 
че ползите за здравето са повече, отколкото вредите за икономиката. 
8 на всеки 10 европейци знаят какви мерки предприе ЕС от миналото лято насам в борбата с пандемията, но само 
половината одобряват 
Европейците са добре запознати с усилията на Европейския съюз за борба с пандемията от Covid-19 и нейните последици: 
осем на всеки десет европейци са чували, виждали или чели за мерки или действия, предприети от ЕС в отговор на 
пандемията и почти половината от всички граждани (48%) знаят какви са тези мерки. Въпреки това високо ниво на 
информираност, средно само 48% от гражданите за ЕС твърдят, че са доволни от мерките, докато 50% не са. Делът на 
удовлетворените български респонденти от мерките е значително по-висок в сравнение със средния за Европа - 57%. Също 
така, 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%. 
Въпреки различията, подкрепата за ЕС остава много силна 
Въпреки краткосрочните отклонения, както и разликите между държавите членки, положителната нагласа спрямо ЕС 
остава на едно от най-високите си нива от над десетилетие. Почти всеки втори европейски гражданин (48%) има 
положителна нагласа за ЕС. В България техният дял е с 12 процентни пункта над средния за Съюза (56%), като само 15% от 
българските респонденти - дял, малко под средния за ЕС (17%), изразяват отрицателни нагласи. Това проучване 
потвърждава и продължава положителната тенденция за имиджа на ЕС. Положителната нагласа към Съюза през 
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последните десет години постоянно нараства и ЕС запазва силните си позиции въпреки пандемията и нейните последици 
върху живота на европейските граждани. 
 
√ Роман Протасевич се призна за виновен по обвиненията на Минск  
Опозиционният журналист Роман Протасевич признава в ново интервю, че е организирал неразрешени от властите 
протести в Беларус миналата година и се изказва ласкаво за президента Александър Лукашенко. Семейството на 
Протасевич е категорично, че интервюто е дадено под натиск. 
В интервюто Протасевич казва, че и по-рано е изразявал мнение, че протестите в Беларус са безперспективни. Именно с 
тази си позиция той е ядосал опозицията и смята, че човек от обкръжението на лидера Светлана Тихановска е съобщил, 
кога и за къде ще лети, за да бъде задържан. Протасевич казва още, че уважава президента Александър Лукашенко. 
„Признавам, че бях сред хората, които публикуваха призиви за неразрешени от властите протести. Веднага щом ми 
предоставиха документи и повдигнаха обвинения, аз се признах за виновен. В резултат на призивите, в които се включих 
и аз, столицата Минск беше три дни в хаос“. 
За здравословното си състояние журналистът казва, че се чувства добре и посочва, че доброволно се е съгласил на 
интервюто и не е бил гримиран за да няма спекулации за евентуални наранявания по лицето му.  
Накрая се просълзява и споделя, че се надява да се ожени и да има деца. Според семейството на Протасевич интервюто е 
взето под натиск и е очевидна пропаганда. 
Протасевич беше арестуван на 23 май след като самолет на „Райънеър“, изпълняващ полет по маршрута Атина - Вилнюс, 
беше отклонен и приземен в Минск.    
 
√ Елизабет Втора ще се срещне с Джо Байдън следващата седмица  
Кралицата на Великобритания Елизабет Втора ще се срещне следващата седмица с президента на Съединените щати Джо 
Байдън и първата дама на Америка Джил Байдън. Това ще се случи в рамките на срещата на високо равнище на Г-7, която 
ще се проведе в графство Корнуол, съобщиха от Бъкингамския дворец. 
Срещата в двореца Уиндзор на 13 юни, неделя, съвпада с края на посещението на американския държавен глава.  
Джо Байдън ще бъде 12-тият американски президент, който кралицата среща като монарх. През 2019 г. Елизабет Втора 
прие в Бъкингамския дворец предшественика на Байдън - Доналд Тръмп и съпругата му Мелания.  
Американският президент ще се срещне най-напред с премиера Борис Джонсън на 10-ти юни, „за да потвърди трайната 
здравина на специалните отношения между Съединените щати и Обединеното кралство“, както изтъкнаха от Белия дом.  
Кралицата, която е на 95 години, се среща за първи път с американски президент в лицето на Хари Труман, когато е още 
принцеса през 1951 г. Впоследствие тя се срещна с всички американски президенти по време на 69-те си години на трона 
с изключение само на Линдън Джонсън.  
Това ще бъде първото излизане в чужбина на Джо Байдън, откакто пое поста в началото на годината. 
 
√ Байдън забрани американските инвестиции в 59 китайски компании  
Президентът на САЩ Джо Байдън подписа в четвъртък изпълнителна заповед, която налага ефективна забрана за 
американски инвестиции в 59 компании от Китай, свързани с китайския военно-промишлен комплекс. 
Новият "черен списък" ще замести досегашния от ерата на бившия президент Доналд Тръмп с 31 китайски фирми. 
Сред 59-те китайски компании са Aero Engine Corporation оf China, Aerosun Corporation, Fujian Torch Electron Technology и 
Huawei Technologies. 
Този ход беше предприет, "за да гарантира, че американските инвестиции не подкрепят китайски компании, които 
подкопават сигурността или ценностите на САЩ и нашите съюзници", се казва в изявление, публикувано от Белия дом. 
Заповедта, която трябва да влезе в сила на 2-ри август, все пак ще позволи на инвеститори от САЩ да извършват сделки 
през следващата година, за да продадат своите дялове в забранените китайски фирми. 
 
√ Ръст на новоразкритите работни места в частния сектор на САЩ с близо един милион през май  
Работодателите в частния сектор на САЩ разкриха през май близо един милион нови работни места, а заявките за 
обезщетения при безработица през последната седмица се понижиха под 400 хиляди за пръв от началото на 
коронавирусната пандемия. Това са поредни доказателства за засилване на трудовия пазар с оглед на продължаващото 
отваряне наново на бизнеса във водещата световна икономика на фона на все повечето ваксинирани срещу Covid-19 
американци и намаляващия брой новозаразение. 
Според последния доклад на ADP през май американският частен сектор разкри цели 978 000 нови работни места (най-
голямо повишение от 6 месец насам) при очаквания за 650 000, като в същото време данните за април претърпяха 
низходяща ревизия до 654 000 от 742 000 предишна оценка. 
Това е най-солидното нарастване на броя на новозаетите американци след техния рекорден ръст с 4,35 милиона през юни 
2020 г., когато икономиката на САЩ започна да се възстановяване от първоначални пандемичен шок. 
През май разкриването на нови работни места беше почти равномерно при различните по размер американски компании, 
като малките компании (с персонал между 1 и 49 души) назначиха 333 000 нови служители, средните по размер фирми (с 
персонал между 50 и 499 души) - 338 000, а големите компании (с над 500 служители) разкриха 308 000 нови работни 
места. 
Секторът на услугите допринесе най-много за силния ръст на заетостта, след като именно тази сфера на икономиката 
пострада най-силно по време на строгите противоепидемични мерки през миналата година и сега се възползва най-добре 
от рестартирането на бизнеса в САЩ. През май в сектора на услугите бяха разкрити нови 850 000 работни места. 



10 

 

В производствения сектор пък бяха разкрити 128 000 работни места, като в строителството бяха наети 65 000 души, а в 
промишлеността - 52 000, докато в добивната промишленост техния брой се увеличи с 11 000. 
"Работните места в частния сектор показаха значително подобрение през последните месеци, като през май беше отчетен 
най-силния ръст от ранните дни на икономическото възстановяване“, каза Нела Ричардсън, главен икономист, ADP. 
"Докато заетостта в производствения сектор нарасна със стабилно темпо, именно доставчиците на услуги отчетоха лъвския 
пай от силните данни за май, изпреварвайки далеч средната месечна стойност от последните шест месеца. Компании от 
всякакъв размер отчетоха бърз растеж на работните места, отразявайки подобряващия се характер на пандемичната 
обстановка и на  икономиката". 
В същото време бяха представени данни, според които броят на американците, загубили своята работа и поради това 
потърсили обезщетения за безработица, отбеляза поредно понижение през последната седмица до ново постпандемично 
дъно от 385 000 спрямо 405 000 седмица по-рано. Това е най-ниското ниво от 256 000,  отчетено през седмицата до 14-ти 
март 2020 г. - в самото началото на коронавирусната пандемия. 
Солидните данни в четвъртък потвърждават по-нататъшното възстановяване на заетостта в САЩ и идват само ден, преди 
очаквания официален доклад за състоянието на трудовия пазар и нивото на безработица за месец май. Осредните 
прогнози са за ръст на новите неселскостопански работни места с 665 000 след техен растеж с 266 000 през април и 
понижение на нивото на американската безработица до 5,9% от 6,1% месец по-рано. 
 
√ Русия може да се откаже от петролните контракти в долари при допълнителни американски санкции  
Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че богатата на петрол и природен газ държава може скоро да се изкуши да 
се откаже от петролните договори, деноминирани в щатски долари, ако администрацията на президента на САЩ Джо 
Байдън продължи да налага целенасочени икономически санкции. 
"В идеалния случай бихме предпочели да не се отдалечаваме от долара, тъй като той е международна валута, използвана 
за сетълменти", каза Новак пред бизнес телевизия CNBC по време на Международния икономически форум в Санкт 
Петербург. 
"Но ако нашите американски партньори създадат такъв тип ситуация, няма да имаме друг избор, освен постепенно да 
направим това“, добави той. 
Коментарите му идват само часове, след като Русия обяви, че ще изтегли напълно активите си в американски долари от 
своя Държавен инвестиционен фонд. 
Тези ходове идва дни преди срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския президент Джо 
Байдън по-късно този месец. 
"Ще продължим да бъдем световен лидер на пазара на изкопаеми горива и ще провеждаме диверсификация, като се 
насочим към нефтохимическите и пазарите на втечнен природен газ", отбеляза Новак. 
"Плюс разработването на ново енергийно производство и чиста енергия“, продължи той, цитирайки водородните и 
технологии за съхранение на въглерод, както и разработването на нови горива, наред с други проекти. 
През октомври 2019 г. най-голямата руска петролна компания "Роснефт" определи еврото като валута по подразбиране за 
целия свой нов износ на суров петрол в опит да се предпази от въздействието на американските санкции. 
 
Банкеръ 
 
√ Прокуратурата ще разследва санкционираните от САЩ  
Спрямо всички лица, посочени в доклада, ще бъдат предприети всички необходими действия в съответствие със 
законовите правомощия на прокуратурата за проверка на оповестената от американските власти информация, 
включително чрез изискване на допълнителна такава по надлежния ред. Това се казва в съобщение на прокуратурата по 
повод оповестения доклад на Министерство на финансите на Съединените американски щати. 
"Прокуратурата на Република България оценява високо помощта, която американските компетентни органи оказват на 
страната ни като партньор в борбата с организираната престъпност и корупцията. Доказали сме, че нямаме колебание да 
изпълняваме конституционните си правомощия за привличане към наказателна отговорност на всяко едно лице, за което 
са събрани доказателства за престъпна дейност. Винаги сме работили и продължаваме да работим в защита на 
обществения интерес, националната сигурност и правата на българските граждани. Поради това от изключителна важност 
е именно взаимодействието с всички институции със сходни дейности и цели в национален и международен мащаб", се 
казва в позицията. 
Държавното обвинение казва, че по отношение на четири от шестте физически лица, спрямо които са наложени санкции, 
прокуратурата вече е предприела своевременно действия за разследване и ангажиране на наказателната им отговорност. 
Останалите незасегнати са Делян Пеевски и Илко Желязков 
Още през 2018 г. Специализираната прокуратура е провела разследване срещу две от лицата, бивши представители на 
изпълнителната власт, в хода на което са   доказани злоупотреби с български документи за самоличност. Същите са 
предадени на съд за участие в организирана престъпна група, създадена с цел искане и получаване на подкупи, търговия 
с влияние и изпиране на пари. Към момента делото срещу Петър Харалампиев и Красимир Томов се разглежда от 
Специализирания наказателен съд 
През 2019 г. Окръжна прокуратура – Благоевград е образувала и приключила с внесен обвинителен акт в съда наказателно 
производство за извършени незаконосъобразни действия с цел получаване на средства от фондовете на Европейския съюз 
срещу едно от лицата, бивш заместник-министър, който очевидно е Александър Манолев. 

https://bnr.bg/post/101477908
https://bnr.bg/post/101477908
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По отношение на четвъртото лице през 2020 г. са образувани досъдебни производства и са събрани доказателства за 
ръководене на организирана престъпна група, съучастие в престъпления по служба, търговия с влияние, подкупи, 
изнудване и други престъпления с висока обществена опасност. Същият е привлечен задочно в качеството на обвиняем, 
тъй като се укрива от компетентните органи в чужбина с цел осуетяване на разследването и избягване на наказателна 
отговорност. Предприети са необходимите действия за международно издирване с цел екстрадиране, казва 
прокуратурата, визирайки Васил Божков. 
"Всички престъпления, за които е ангажирана наказателната отговорност на посочените лица, са корупционни и попадат в 
Единния каталог на корупционните престъпления, въведен със заповед на главния прокурор през 2014 г., в изпълнение на 
препоръките на Европейската комисия във връзка с Механизма за сътрудничество и проверка", се посочва още в 
позицията. 
 
√ Военният министър сезира прокуратурата за обществени поръчки  
Служебният министър на отбраната Георги Панайотов съобщи, че прокуратурата е сезирана за нарушения при обществени 
поръчки във ведомството. 
Той посочи също, че ще търси отговорност от служителите на „Военна полиция“ по случая на влизането на американски 
военни в частна собственост до летище Чешнегирово. 
„Има двама отговорни офицери, които не са докладвали. Защо не са докладвали за мен е наистина е скандално – това 
тепърва се проверява вече от органите на прокуратурата и от инспектората на Министерството на отбраната. Аз смятам, че 
отговорните трябва да понесат наказания, при това сериозни наказания“, каза военният министър. 
Министърът на отбраната съобщи за инцидент с курсанти от Националния военен университет във Велико Търново, 
тренирали парашутни скокове на летище Чешнегирово. Пострадал е член на екипа, който се е притекъл на помощ на един 
от парашутистите, който се е заплел в дърво при приземяването. Георги Панайотов уточни, че "клон на дърво е ударил 
момчето и той е получил тежка черепно-мозъчна травма". 
"Опериран е в Пловдив, защото не е било възможно неговото транспортиране във ВМА-София", допълни 
министърът. Курсантът, чийто парашут се е заплел в дървото, е със счупен крак.  
Георги Панайотов каза, че е дал на прокуратурата и на Държавната финансова инспекция направени поръчки в периода 
2018-2019 г. Близо 90% от сделките са били осъществявани директно, без търг, имало е и 100% предварително 
заплащане. „Което означава, че Министерството на отбраната е кредитирало частни фирми с публични средства“, каза 
министърът. 
В някои от договорите не са били залагани срокове за откриване на строителна площадка. Сред направените поръчки има 
такива за ремонт на „Граф Игнатиево“ – базата, където се очаква да бъдат настанени новите Ф-16. 
Министърът на отбраната каза още, че в момента продължава изпълнението на договорите за доставката на новите 
изтребители и новите кораби. Той допълни, че корабите са  купени, но без боеприпаси. Това би струвало между 500 
милиона и един милиард лева. 
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов обясни, че няма как да се планира купуване на боеприпаси, преди да е 
ясна конфигурацията на двата кораба. „Започват да се изготвят технически спецификации. До получаването на първия 
кораб през 2025 г. процесът по придобиване на боеприпаси ще върви паралелно“, уточни той. 
Министър Панайотов допълни, че няма решение машините по проекта за Сухопътни войски да се правят в „ТЕРЕМ“. 
Подобно предложение беше направено в края на мандата на предишното правителство. Служебният министър каза, че е 
говорил с една от фирмите, която спечели спрения вече търг. И обясни че причината за по-високите цени и на двете 
компании са били заради „променяни 7 път изискванията от наша страна“. 
„Близо 90 спецификации са видоизменени. Договорът е съдържал клауза за преждевременно прекратяване от наша 
страна, което ги е накарало да сложат т.нар. буфери“, обясни Панайотов. 
 
√ Кредитите под мораториум доближават 10 млрд. лева  
Обявената за една от най-ефективните антикризисни мерки - кредитният мораториум вече обхваща кредити в размер на 
близо 10 млрд. лв., показват данните на БНБ. 
По-конкретно, към 30 април по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им 
дружества – финансови институции, са подадени общо 129 246 искания за задължения с брутна балансова стойност 10.648 
млрд. лева. От тях са одобрени 109 363 броя за 9.984 млрд. лева. 
Предприятията са заявили 14 009 броя за 8.506 млрд. лв., като от тях са одобрени 12 936 броя за 8.113 млрд. лв. 
От домакинства са подадени 115 237 искания за 2.142 млрд. лв., от които са одобрени 96 427 броя за 1.872 млрд. лв. 
Спрямо 31 март общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства намалява с 1486, а брутният размер 
на одобрените задължения – обект на частния мораториум, нараства с 1.001 млрд. лв., съобщават от БНБ. 
Възможността за отсрочване на кредитите по силата на т.нар. кредитен мораториум изтече на 31 март. Последните заеми, 
попаднали в максималния 9-месечен обхват, би следвало да започнат да се обслужват редовно към края на годината. 
В Европа към декември 2020 г. кредитите, които са под мораториум или част от схеми за държавни гаранции, са на 
стойност 660 млрд. евро по данни на Европейския банков орган. 
Именно благодарение на кредитния мораториум се забелязва спад на необслужваните заеми. Към края на март 2021 г. 
необслужваните банкови кредити в България са на стойност 5.7 млрд. лв. или 7.1% от всички отпуснати заеми. За 
сравнение – в края на март 2020 г. делът на т.нар. "лоши кредити" е бил 8 процента. 
Както "Банкеръ" писа, с изтичането на мораториума фирмите за изкупуване на необслужвани кредити очакват 
бизнесът им да се съживи. Един от играчите на пазара за лоши кредити казва, че очакванията са картината 

https://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/bankite-shte-uvelichat-prodajbite-na-portfeili-s-loshi-krediti
https://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/bankite-shte-uvelichat-prodajbite-na-portfeili-s-loshi-krediti
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при необслужваните заеми да се промени и по-късно през тази и следващата година на пазара да бъдат предложени голям 
обем проблемни вземания. 
 
√ Русия "занулява" доларовите вложения на държавния си фонд  
Русия обяви, че ще премахне зелените пари от петролния си фонд, за да намали зависимостта му от западните санкции. 
Това се случва две седмици преди руският президент Владимир Путин да осъществи първата си среща на високо равнище 
с американския си колега Джо Байдън. Руският финансов министър Антон Силуанов информира, че доларовите вложения 
на фонда ще бъдат прехвърлени в евро, китайски юани и злато.   
По оценка на валутни анализатори новината от Москва ще има ограничен ефект върху американската валута, която леко 
поевтиня на 3 юни след огласяването й. Трансферът ще засегне ликвидни активи на стойност около 119 млрд. щ. долара, 
близо една трето от които са деноминирани в зелени пари и ще се осъществи в рамките на огромните валутни резерви на 
"Банк России". 
"Централната банка може да направи тези промени във Фонда без да прибягва към пазарни операции", поясни София 
Донец - икономист в инвестиционната компания "Ренесанс капитал" в Москва.  
Това е поредната мярка на руския лидер в усилията му да намали зависимостта на страната от американския долар след 
годините на засилващи се санкции на Вашингтон. В резултат на тях щатската валута се превръща в рисков фактор, 
коментира за агенция "Блумбърг" заместник министърът на финансите Владимир Количов.  
Русия може да направи промяната в рамките на месец, но от централната банка зависи да прецени дали да коригира 
разпределението на цялото количество инвестирани резерви, заяви за медиите Силуанов по време на Международния 
икономически форум в Санкт Петербург.  
Макар че няма да има първоначално влияние върху пазарите, промяната вероятно ще принуди "Банк России" да продава 
долари, коментира Джордън Рочестър - валутен стратег в "Номура интърнешънъл". Рочестър допълва, че не е ясно колко 
бързо ще бъде осъществен обмена и че той би повлиял на пазара, ако централната банка ликвидира останалите си 
вложения в американски държавни облигации.  
В момента държавният фонд на Русия държи около 35% от ликвидните си активи в зелени пари на стойност грубо 41.5 
млрд. щ. долара. В същия размер са инвестициите в евро, а останалата част е разпределена между юани, злато, йени и 
британски паунд. След обмена активите на фонда ще се разпределят, както следва: 40% в евро, 30% в юани, 20% в злато и 
по 5% в японски йени и британски лири. 
Руският държавен фонд съхранява спестените приходи на страната от продажба на суров петрол над фиксирана от 
правителството цена и се използва за попълване на загубите когато пазарните котировки паднат под този праг. Заедно с 
неликвидните активи общият ресурс на дружеството е на стойност 185.9 млрд. долара. Руското стопанство се възстановява 
по-бързо от очакванията и бюджетният дефицит ще бъде 1% от БВП през тази година - доста под планираните 2.4%, 
обяснява Силуанов.  
 
√ Поскъпването на жилищата в глобален план вещае ценови балон  
Жилищните цени в световен мащаб са се повишили най-значително отпреди глобалната финансова криза през 2008-а, 
следвайки пазарната еуфория, наблюдавана в ред държави - от Нова Зеландия до Канада и Сингапур - по време на 
пандемията. Средната стойност на жилищата е скочила със 7.3% за периода март 2020-а - март 2021-а - най-високата 
скорост от четвъртото тримесечие на 2006-а, сочи глобалният индекс на международния консултант по недвижими имоти 
Knight Frank, публикуван на 3 юни.   
Най-мощен е ценовият подем в Турция, където е регистриран 32% растеж. Следват Нова Зеландия с повишение от 22.1%, 
Люксембург - 16.6%, Словакия - 15.5% и САЩ - 13.2% - най-мощният скок от декември 2005а. Челната десетка оформят 
Швеция - 13% годишен ръст на жилищните цени, Австрия - с 12.3%, Нидерландия - с 11.3%, Русия - с 11.1% и Норвегия - с 
10.9 процента. Великобритания е на 12-о място - там жилищата са поскъпнали с 10.2 процента.  
Основната причина за ценовия бум на имотите в глобален план са мащабните фискални и парични стимули, които 
правителствата вкараха в помощ на поразените от здравната криза национални стопанства. Те предизвикват и сериозни 
опасения от ценови балони, като някои държави вече започват да предприемат мерки за охлаждане на пазара. 
Нова Зеландия премахна данъчните насърчения на инвеститорите в недвижима собственост в края на март, за да охлади 
ентусиазма на пазарните спекуланти, и предостави повече земя, за да увеличи жилищните площи и достъпа на 
домакинствата с по-ниски доходи до пазара. Правителството очаква предприетите мерки да забавят инфлацията, 
измерена чрез жилищните цени, до едва 0.9% до юни 2022-а. 
Китай също обяви поредица от действия за редуциране на кредитирането на сектора. 
В публикувания на 3 юни обзор Knight Frank посочва, че "в резултат на мерките на правителствата и на изтичащите в края 
на тази година програми за фискални насърчения, нагласите на купувачите ще станат по-умерени". Експертите са убедени, 
че "заплахата от нови мутации на вируса и провеждания с известни прекъсвания имунизационен процес имат потенциал 
да окажат допълнителен низходящ натиск на ръста на жилищните цени". 
Сред азиатските държави най-много са поскъпнали жилищата в Сингапур - с 6.1%, следван от Южна Корея - с 5.8% и Япония 
- с 5.7 процента. Хонконг, който е най-скъпият пазар на недвижими имоти в света, регистрира 2.1% годишен ръст в периода 
март 2020-а - март 2021-а.  
Индексът на Knight Frank отчита средните жилищни цени в 56 държави и територии. 
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√ Служители напускат, вместо да се върнат на работните си места 
Отстъплението на пандемията след всяка поставена ваксина насърчава работодателите да привикат служителите 
си обратно в офисите, което определено не се харесва на повечето хора, приели дистанционната работа като нова 
нормалност.  
Доста компании - от "Гугъл" до "Форд мотър" и "Ситигруп" - обещават по-голяма гъвкавост, но ред шефове публично 
заявяват колко е важно присъствието в служебните помещения. Някои от тях подчертават, че работата от вкъщи отслабва 
сътрудничеството и омаловажава фирмената култура.  
Легиони от служители обаче не са чак толкова "навити". Защото изминалата година доказа, че голяма част от работата 
може да се върши отвсякъде, без отегчителни пътувания в препълнени влакове или по магистрали със задръствания. Някои 
хора са се променили, други се страхуват от вируса и от отказващите да се имунизират колеги. Не липсват и работници, 
които подозират шефовете си, особено онези с по-пестеливи познания за дистационната дейност, че жадуват да си върнат 
стриктния контрол върху подчинените.  
Засега е рано да се каже как ще изглежда следпандемичната среда. Само около 28% от рабониците в САЩ са се върнали в 
офисите, сочи индексът на десет гъсто населени области, изчислен от охранителната компания Kastle Systems. Много 
работодатели все още поддържат по-щадящи работни условия заради разпространяващия се вирус, продължаващите 
имунизации и нерешените проблеми около грижата за децата. 
С ускоряването на процесите по връщане по работните места, някои служители искат различни опции. Проучване сред 
1000 пълнолетни американци, проведено през май от Morning Consult по поръчка на агенция "Блумбърг", показва, че 39% 
от анкетираните по-скоро биха предпочели да напуснат, ако работодателите им не подхождат гъвкаво към дистанционната 
работа. Очертава се и ясно разграничение на поколенията: сред родените между 1981-а и 2012-а този дял е 49 процента. 
Анализ на отговорите на 2100 души на анкета на FlexJob, осъществена през април, показва, че най-привлекателните черти 
на работата от вкъщи са отпадналото задължение от пътувания до офиса (посочено като предимство от 84% от 
интервюираните) и спестените разходи (посочени от 75% от анкетираните). Над една трета от участниците в проучването 
са споделили, че спестяват най-малко по 5 хил. щ. долара годишно, ако работят дистанционно. Най-малка тежест има 
грижата за децата - едва 15% я посочват като предимство на работата от вкъщи, а 32% я предпочитат като средство за 
защита срещу заразяване с COVID-19. 
Някои европейци също са против присъствието в офиса: софтуерен специалист от Нидерландия е напуснал работа през 
декември 2020-а след като компанията-работодател е настояла служителите й да се върнат по работните си места през 
февруари. Оказва се, че едва по време на принудителната изолация заради коронавируса този холандец е осъзнал колко 
е по-добре да контролира собственото си време и да не губи по два часа, за да отиде на работа. 
Естествено, не всеки има свободата да избира. За милиони работници в магазини, болници и домове за възрастни или за 
деца, за доставчици на стоки до вратите на къщите, липсват алтернативи. Докато за останалите по-скоро трябва да 
внимават работодателите им, за да не ги загубят точно в този момент на недостиг на квалифицирана работна ръка. 
 
News.bg 
 
√ Некоректно деклариране на изпращани пари може да бъде санкционирано 
Ревизираните правила за контрол на парични средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него влeзе в сила от 03 
юни 2021 г. Информацията е на Агенция "Митници". 
Новото европейско законодателство не променя задължението лицата да представят декларация за парите си при влизане 
в Съюза или на излизане от него с 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в други валути. 
 

 
Източник: Агенция "Митници" 
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Разширява се обхватът на паричните средства, подлежащи на деклариране, като се включват златни монети със 
съдържание на злато от най-малко 90% и златни кюлчета, златни късове или буци със съдържание на злато от най-малко 
99,5 %. 
Въвежда се и деклариране на непридружени парични средства в размер на 10 000 евро или повече, изпращани по пощата 
или куриер, с контейнери и др. 
 

 
Източник: Агенция "Митници" 

 
Държавите членки вече ще използват хармонизиран формуляр на декларация за паричните средства. Декларацията, както 
и досега, трябва да бъде попълнена и подадена до митническата служба (или друг компетентен орган) на контролния 
пункт, през който се влиза в или напуска ЕС. 
Гражданите както и досега трябва да представят декларация за паричните си средства при влизане в или напускане на ЕС 
с 10 000 EUR или повече в брой или техен еквивалент в други валути, състоящи се от едно или повече от следните: 

• банкноти и монети (включително валута, която вече е извън общо обращение, но все още може да се обмени във 
финансова институция или централна банка) 

• чекове, пътнически чекове, записи на заповед или парични нареждания без посочен бенефициер 

• и за първи път от 3 юни 2021 г. златни монети със съдържание на злато най-малко 90 % и златни кюлчета, златни 
късове или буци със съдържание на злато най-малко 99,5 %. 
 

 
Източник: Агенция "Митници" 
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Въвежда се възможността митничарите да изискват декларация за изпращаните пари по пощата, с товарен превоз или с 
куриерска пратка и със стойност 10 000 EUR или повече. При поискване тази декларация трябва да бъде попълнена в 
рамките на 30 дни от получателя, изпращача или от упълномощен представител на двамата. 
За неизпълнение на задължението за деклариране или оповестяване на парични средства, се счита и когато е представена 
невярна или непълна информация, или ако паричните средства не се предоставени на разположение за контрол. В тези 
случаи митническите органи могат и да задържат паричните средства. Хората, подали непълна или невярна информация, 
ще бъдат санкционирани - глоба се предвижда за гражданите и имуществена санкция за юридически лица. 
При преминаване през границата на страната за и от държава членка на ЕС, съгласно националното законодателство 
(Валутен закон), остава задължението за деклариране на парични средства в размер на 10 000 евро или повече при 
поискване от митнически служител. Няма промяна и в изискванията за пренасяне на благородни метали, които не попадат 
в обхвата на парични средства, скъпоценни камъни и изделия със и от тях. 
 

 
Източник: Агенция "Митници" 

 
Всички материали за новия Регламент и за действащото национално законодателство са налични на сайта на Агенция 
"Митници" в секция Информация за граждани - Информация за пътуващи - Парични средства и ценности. 
Промяната е във връзка с прилагането на новия Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1889/2005. 
 
√ Ръстът на субсидиите за НОИ и за НЗОК създава риск за устойчивостта на бюджета 
С приходите на бюджета всичко е наред. Те се изпълняват по план и дори могат да бъдат преизпълнени. Това потвърждават 
всички финансисти и икономисти без разлика от политическата им оцветеност. Това се вижда и от текущите отчети за 
изпълнение на бюджета. Сериозен проблем обаче са разходите, които са планирани по начин, по който бюджетно 
финансиране им е осигурено най-много до средата на годината. И то при условие, че това финансиране е свързано с 
напрегнато до крайност вътрешно преструктуриране под формата на изземване на средства от перото за капиталови 
разходи и на пренасочване на пари от средствата на министерствата. Някои държавни ведомства дори вече се оплакаха, 
че буквално са приключили с финансирането, което им се полага за тази година. Проблемите с нарастването на разходната 
част дори се виждат от месечните отчети за изпълнението на Консолидираната фискална програма (КФП) и на държавния 
бюджет. 
От месечните информации за КФП всички медии гледат какъв е крайният резултат, изразен в салдото, което или е на 
дефицит, или на излишък. Защото може би така е най-лесно. Истинската информация обаче се крие в детайлите на 
приходно-разходната част, защото те дават възможност за анализ на тенденциите. 
Според информацията на Министерството на финансите за април КФП е на излишък от 171.6 млн. лева, като основната 
причина за този резултат е еднократният приход от 660 млн. лева от концесията за летище София. Без него КФП през април 
щеше да е на дефицит от 488.4 млн. лева, а Държавния бюджет да е на червено с над 1.85 млрд. лева. В интерес на истината 
ще посочим, че дефицитът, който би се формирал през април в КФП, ако го нямаше концесионното постъпление, щеше да 
е по-нисък със 131 млн. лева от този през март - 619.4 млн. лева. Което означава, че и без въпросния еднократен приход 
от 660 млн. лева КФП е работил на плюс. Какви са причините за това? 
На първо място положителен принос за хазната имат по-високите в сравнение със същия период на 2020 г. данъчни 
приходи. Растат постъпленията по всички видове данъци с изключение на корпоративния, където има спад от 2.4 млн. 
лева, което се дължи на по-ниските постъпления от финансови институции. А това е логично при тези свити лихвени 
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маржове. Приходите от данъка върху доходите на физическите лица, наети по трудов договор, нарастват със 132.5 млн. 
лева (12%), а от гражданите, които не са на трудов договор - с 41.5 млн. лева (26.1%). Приходите от ДДС от сделки в страната 
нарастват с 523.8 млн. лева (21.4%), а от ДДС от внос - с 24.9 млн. лева (1.9%) 
Министерството на финансите пояснява, че тези ръстове се дължат на следните причини: 
Върху размера на постъпленията влияние оказват увеличението на минималната работна заплата за страната от 01.01.2021 
г.; увеличението на минималните осигурителни прагове за 2021 г.; увеличението на заплатите в обществения сектор, вкл. 
на педагогическия персонал; промените в броя на наетите лица и заплащането на труда, промените в нивото на 
безработица; допълнителните възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, ангажиран с пациенти, 
заболели с коронавирус и рискови пациенти; мерките "60/40" и "80/20" за краткосрочна подкрепа на заетостта, чрез които 
държавата поема изплащането на 60 на сто, респективно 80 на сто от месечния осигурителен доход и дължимите 
осигурителни вноски за сметка на осигурителя в предприятия, чийто бизнес е пострадал от кризата с разпространението 
на заразата от коронавирус, и други. 
Влияние върху постъпленията от ДДС от внос оказват цената на суровия петрол, количествата на внасяните стоки за 
междинно потребление (черни, цветни метали и др.), курсът на щатския долар спрямо еврото, както и въведената 
законодателна промяна от 01.07.2019 г. за възможност за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки от 
трети страни, в съответствие с разпоредбата на чл. 167а от Закона за данъка върху добавената стойност. Ефектът от 
прилагането на този режим през периода януари-април 2021 г. е неначислен ДДС при внос в размер на 414,9 млн. лв., 
което е с 90,3 млн. лв. (27,8 %) повече от първите четири месеца на 2020 година. Стоките от глава "Руди, шлаки и пепели" 
и стоки от глава "Мед и изделия от мед" са обект на отложено начисляване на ДДС при внос. Неначисленият ДДС при внос 
за стоки от първата група е 296,3 млн. лв., като се отчита ръст с 98,7 млн. лв. (49,9 %) спрямо периода януари-април 2020 
година. Неначисленият ДДС при внос за стоки от глава "Мед и изделия от мед" е 53,1 млн. лв. и отчита ръст от 6,3 млн. лв. 
(13,4 %) на годишна база. 
За ръста на приходите от данък от самонаетите граждани и от ДДС вътре в страната няма подробни обяснения, но е ясно 
че за ДДС положително влияние оказват повишените пенсии и вдигнатите възнаграждения най-вече на служителите в 
бюджетната сфера. Дали обаче заложените в бюджета за 2021 г. допълнителни разходи за пенсии и заплати, водещи до 
нарастване на покупателната способност, се оправдават от увеличението на приходите от ДДС от сделки в страната? 
Данните показват, че този ръст на разходите води до средномесечно около 135 млн. лева ръст на приходите от ДДС и около 
34 млн. лева ръст на приходите от данъка върху доходите на хората, наети по трудов договор. Това  прави общ ръст от 
близо 170 млн. лева на приходите за хазната. А само мярката за 50 лева бонус за пенсионерите изяжда над 100 млн. лева 
допълнителни държавни пари на месец. 
И като заговорихме за разходи, нека отново се обърнем към данните на финансовото министерство. Там пише: 
Нелихвените разходи по държавния бюджет (без трансферите за др. бюджети) към април 2021 г. са в размер на 4 100,4 
млн. лв., което представлява 27,1 % от годишния разчет. Съпоставени с данните към април 2020 г., нелихвените разходи 
нарастват с 907,7 млн. лв. (28,4 %). Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания 
за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 2 181,9 млн. лв. или 32,4 % от планираните за 2021 г. Разходите 
за издръжка (вкл. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и 
административни санкции) са в размер на 711,7 млн. лв. или 24,5 % от планираните за годината. Социалните разходи (вкл. 
разходите за стипендии) са в размер на 438,6 млн. лв. или 25,0 % от предвидените за годината и са основно разходи по 
бюджета на МТСП за помощи по Закона за социалното подпомагане, Закона за хората с увреждания, Закона за семейните 
помощи за деца и др. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 2,8 млн. лв. Разходите за 
субсидии са в размер на 391,0 млн. лв. или 31,1 % от планираните за годината. 
Причини за този ръст от 907 млн. лева въобще не са посочени, но с голяма доза достоверност може да се твърди, че една 
немалка част от него се дължи на повишените възнаграждения в бюджетната сфера - с около 320 млн. лева. При това 
говорим за ръст в ситуация, при която правителството изземва от министерствата напълно или частично парите, заделени 
за тях за непопълнени щатни бройки, които иначе биха били преразпределени между служителите на ведомството. Тези 
320 млн. лева правят по 80 лева увеличение на държавните разходи месечно. 
Ръстът със 175 млн. лева на разходите за издръжка също е добре да получи някакво логично обяснение. Разходите за 
членски внос ли са нараснали или за платени, данъци, такси и санкции? 
Проблемът и за КФП, и за държавния бюджет не са толкова преките разходи на държавния бюджет, колкото нарастването 
на трансферите, които трябва да се правят към бюджетите на Националния осигурителен институт (НОИ), Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) и на общините. За четирите месеца на 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. 
негативната разлика между приходите от осигурителни вноски на НОИ и направените от него плащания е нараснала с 879.9 
млн. лева до 2 374.2 млн. лева, а за НЗОК този отрицателен ръст е 254.9 млн. лева, като дефицитът достига до 633 млн. 
лева. Само при общините увеличението е незначително под 36 млн. лева, но дефицитът остава голям - 1 339.3 млн. лева. 
И покриването на всички тези дефицити изисква увеличение на субсидиите от държавния бюджет. А това увеличение не 
може да бъде покрито от ръста на данъците 
Докато ръстът на дефицита на НЗОК е разбираем, за този на НОИ няма никакво оправдание. Там има значително 
увеличение на дефицита най-вече заради разходите, тъй като приходите от осигурителни вноски също са се увеличили 
най-вече заради ръста на заплатите. Причината за ръста на разходите на НОИ е свързана с икономически неоправданите 
мерки за вдигането на пенсиите. Неоправдани, защото кризата по никакъв начин не засегна доходите от пенсии, а 
инфлация нямаше. Направеното вдигане, както и планираните подобни действия, занапред биха имали някакъв резон 
само ако държавният бюджет бъде балансиран, или ако доходите от пенсии бъдат обложени с данък и със 
здравноосигурителна вноска, така както е в повечето държави от ЕС. Ще кажете, че в другите държави пенсиите са в пъти 
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по-големи от българските. Така е. Но и облагаемите възнаграждения там са в пъти по-големи от българските. Така че, 
реалното увеличение на пенсиите минава през реалното увеличение на облагаемите доходи. В противен случай 
увеличаването на държавните средства за сегашните пенсионери, ще изяде бъдещето на хората, които ще се пенсионират 
след десетина и повече години, а вероятно ще изяде и финансовата стабилност на държавата. Тогава не само сегашните 
пенсионери, никой няма да има бъдеще у нас. 
 
√ САЩ: Ще има още преговори за иранската ядрена програма 
САЩ вярват, че преговорите за Съвместен цялостен план за действие по иранската ядрена програма във Виена ще 
продължат. Това становище изрази на брифинг ръководителят на пресслужбата на Държавния департамент Нед Прайс. 
"Ние не сме оптимисти или песимисти относно преговорите. Ние ясно виждаме нашите задачи. Нашата задача е да 
гарантираме, че Иран отново спазва режима за наблюдение и проверка", каза Нед Прайс. 
Робърт Мали се завръща във Вашингтон. Петият кръг от консултации приключи, винаги сме казвали, че тези консултации 
включват няколко кръга", посочи говорителят на Белия дом. 
Във вторник руският външен министър Сергей Лавров заяви на пресконференция, че участниците във виенските преговори 
са постигнали значителен напредък, но все още не е взето окончателно решение. На свой ред иранският президент Хасан 
Рухани отбеляза в сряда, че процесът на преговори във Виена върви добре и основните проблеми между Техеран и 
Вашингтон са решени. 
 
Investor.bg 
 
√ Кр. Станчев: След пенсионерите най-много пари се дават за държавната администрация 
От шума около ББР ще излезе и нещо положително, твърди преподавателят и основател на ИПИ  
След пенсионерите държавната администрация е най-големият бенефициент на бюджета за миналата година. Това каза в 
ефира на Bloomberg TV Bulgaria преподавателят и основател на Института за пазарна икономика (ИПИ) Красен Станчев. 
Той припомни, че през 2020 г. правителството похарчи 7,7 млрд. лв. за заплати, пенсии, здраве и т.н. традиционни разходи, 
което е два пъти повече в сравнение с други години. „Останалите разходи са свързани основно с големи инфраструктурни 
проекти за чуждестранни фирми с малка перспектива, които някога да се реализират“, добави той. 
Според Станчев 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“, посочи икономистът.  
Той добави, че бюджетът очевидно е натоварен поради голямото харчене от края на миналата година, защото има 
финансирани прекалено много текущи разходи, свързани с избори и заплати. 
Относно скандала около Българската банката за развитие (ББР), Красен Станчев изрази надежда, че все пак от шума около 
държавната банка 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 финансова 
криза. След 2017 г. няма такива основания – не съществува външен шок, който да накара правителството да се превърне в 
кредитор“, каза Станечев. 
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“, обясни Красен Станчев. 
 
√ И агенцията по безопасност на храните е с нов директор 
Деян Стратев сменя на поста досегашния ръководител Паскал Желязков 
Със заповед на премиера Стефан Янев Деян Стратев е назначен на длъжността изпълнителен директор на Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
Стратев е доцент по ветеринарно-санитарна експертиза в Тракийския университет в Стара Загора. Преминал е 
през различни допълнителни обучения в Италия, Словакия и Турция. Притежава допълнителна квалификация по 
експертиза и контрол на храните. Владее отлично английски език. 
Със заповед на министър-председателя е освободен досегашният изпълнителен директор на БАБХ Паскал Желязков, 
посочва се в съобщението на правителството.  
Вчера с протоколно решение на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков в органите на 
управление на държавните предприятия от Закона за горите са извършени промени. 
В „Югозападно държавно предприятие” - Благоевград са освободени членовете на Управителния съвет Мария Маринова 
и инж. Ваня Каменова. 
В „Югоизточно държавно предприятие” - Сливен за директор до провеждане на конкурс е назначен Димчо Радев, а Георги 
Йорданов е освободен като член на Управителния съвет. 
В „Южноцентрално държавно предприятие” - Смолян, „Северозападно държавно предприятие” - Враца и „Североизточно 
държавно предприятие” е освободен целият състав на органите на управление. Здравко Бакалов е назначен за директор 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bbr-e-otkazala-da-predostavi-informaciia-za-kreditnite-dosieta-328878/
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на предприятието в Смолян, а Ради Иванов - на това в Шумен, до провеждане на конкурс. Досегашният заместник-директор 
на „Северозападното държавно предприятие” Атанас Златков е упълномощен да изпълнява длъжността директор. 
В „Северноцентрално държавно предприятие” - Габрово са освободени членовете на органа на управление доц. д-р инж. 
Георги Костов и Иван Степанов. 
 
Дневник 
 
√ COVID сертификати се преиздават самостоятелно от днес, коригирана е грешка  
От петък (4 юни) хората, които вече имат ваксинационни сертификати по стария образец, могат да си ги преиздадат сами 
по новия, без да е нужен електронен подпис. Това е важно облекчение, защото притежателите на електронен подпис в 
България са малко. 
Възможността за самостоятелно преиздаване на сертификати след ваксинация срещу COVID-19 бе обявена от държавната 
технологична фирма "Информационно обслужване" на 31 май с изричното уточнение, че тя е за хората, "които вече са 
получили сертификат за успешно преминал ваксинационен цикъл". 
В информацията не се посочва точна дата, следователно може да се предполага, че инжекциите трябва да са поставени 
или до края на май, или до 3 юни, защото технологично преиздаването е възможно от днес. 
Преиздаването на сертификатите се налага, заради постигнатото общо споразумение за цифрово удостоверение на 
Европейския съюз. Предвиждат се три възможности за удостоверения при пътуване: за ваксинация, за тестване и за 
преболедуване. (Всичко, което трябва да знаете за европейските COVID сертификати - тук) 
Направи си сам 
Самостоятелното преиздаване на сертификат се прави през сайта на Националната здравно-информационна система в 
секция "Аз и моето семейство". След това трябва да се въведат: 
- ЕГН или ЛНЧ 
- номер на личната карта или номер на документа за постоянно пребиваване 
- Национален референтен номер на една от двете дози (намира се в долния ляв ъгъл на стария сертификат) 
Според заявките на здравния министър Стойчо Кацаров няма необходимост хората да бързат с преиздаването на 
сертификатите, защото има "гратисен период" на валидност на досегашните сертификати до около средата на юли. 
Ако ваксината предстои 
Хората, на които ваксинацията предстои, не могат да издадат сами сертификатите си, освен ако нямат електронен подпис. 
За издаването на документа по европейски образец, с представянето на който се очаква хората да бъдат освобождавани 
от тестове на границите и от поставяне под карантина, желаещите трябва да се обърнат към мястото, където се поставени 
дозите. 
Още съществува и практиката ваксинационните пунктове да препращат за принтирането на сертификата към личните 
лекари. Това обаче е нередно, защото за всяка поставена доза се получават по 10 лв., като сумата включва и издаването 
на документа. 
Ако инжекциите не са поставени от личния лекар, пък се търси от него сертификата, той може да поиска допълнително 
заплащане за услугата. 
И една нова грешка 
След поредицата от грешки във ваксинационните сертификати по българския образец, читател на "Дневник" сигнализира 
за пропуск и в европейския вариант. Става дума за линка, който би следвало да препраща към получаване на допълнителна 
информация за удостоверенията на сайта на Европейската комисия. 
Тъй като преиздаването технически е възможно от 1 юни, читател на "Дневник" забелязвала, че линкът е reopen.europe.eu, 
но "той не води доникъде", защото правилното изписване е: reopen.europa.eu 
"Информационно обслужване" потвърди, че грешка е имало и твърди, че вече е поправена: "Грешката е коригирана в 
първите часове на 01.06.2021 г. Грешно изписване на портала на ЕК има само на единични бройки сертификати, които са 
изтеглени веднага след като системата започна да функционира", обяснява държавната фирма. 
 
√ ЕС няма да предприема ответни мерки заради санкциите срещу българи  
Европейският съюз няма да предприема ответни действия срещу САЩ по повод санкциите срещу шестимата български 
граждани. Това заяви говорител на Европейската комисия в отговор на въпрос дали Брюксел би потърсил обяснения за 
действия спрямо европейски граждани и компании. 
"Американските санкции не действат на територията на ЕС и не задължават страните от ЕС. Така че няма нищо, което би 
оправдало предприемането на контрамерки от наша страна. Това са санкции, предприети от САЩ към хора по отношение 
на техни действия във или със САЩ", заяви говорителят, подчертавайки, че ЕС си има "собствен правен ред". 
Европейската комисия изрази очакване в България трайно да бъдат произнасяни окончателни присъди за корупция на 
високо равнище. 
"България трябва да довърши прилагането на препоръките на Европейската комисия в доклада по Механизма за 
сътрудничество и проверка от 2019 г. Има недовършена работа", заяви говорител на комисията. 
"Важно е събитията в страната да не водят до отстъпление от постигнатия напредък (в областта на законността). Остава 
още работа за вършене", добави той. 
Говорителят отбеляза, че една от препоръките беше да се взаимодейства със Съвета на Европа за преодоляване на 
недостатъците в българското законодателство срещу корупцията и за ефективно разследване на престъпленията. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/05/20/4211999_dokumentut_za_putuvane_v_es_prez_pandemiiata_e/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/06/02/4215302_goliamoto_preizdavane_nastoiashteto_i_budeshteto_na/
https://www.his.bg/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/04/24/4198144_bezplatni_no_nevinagi_pravilata_za_poluchavane_na/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/04/24/4198144_bezplatni_no_nevinagi_pravilata_za_poluchavane_na/
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2021/05/20/4210282_problemi_greshki_resheniia_defektite_na_sertifikatite/
http://reopen.europe.eu/
https://reopen.europa.eu/bg
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По неговите думи Еврокомисията следи събитията у нас и те ще бъдат отразени в очаквания през юли доклад за 
върховенството на правото. 
Според "Ройтерс" тази позиция контрастира с протеста на ЕС срещу американски санкции за европейски компании, имащи 
бизнес с Иран и Куба. Това вероятно отразява и намерението на Брюксел да подкрепи усилията за борба с масово 
разпространената корупция в България, допълва агенцията. 
ЕС разполага с блокиращ механизъм срещу американски санкции, но той никога не е бил задействан. На практика това е 
законова забрана която и да е компания, регистрирана в ЕС, да се съобразява със санкции на САЩ и непризнаване на 
каквито и да е съдебни решения, прилагащи американските наказания, допълва "Ройтерс". 
 
√ Европарламентът се завръща в Страсбург  
Европейският парламент ще проведе в Страсбург идната седмица първата си сесия от началото на пандемията от COVID-
19, въпреки че мнозина смятат, че още е рано за завръщане. 
Евродепутатите ще бъдат подлагани на мерене на температурата и тестове, ще носят маски и ще трябва да се подчинят на 
вечерния час в елзаската столица. Те трябва да си осигурят различни документи, удостоверяващи, че са жизненоважни 
служители, които да представят на френските власти, за да могат да влязат в страната и да се движат из града, а след 
завръщането на част от тях в Белгия - и да се подложат на PCR изследвания и карантина. 
Според европейското законодателство Страсбург е едно от трите седалища на Европейския парламент, заедно с Брюксел 
и Люксембург. Европарламентът трябва да заседава в Страсбург поне 12 пъти годишно. След няколко онлайн проведени 
сесии в началото на миналата година, евродепутатите продължиха в хибриден режим работа от Брюксел, като решението 
за връщане в Страсбург беше на няколко пъти отлагано заради сигурността на служителите и депутатите. Последната 
пленарна сесия в елзаската столица беше през февруари 2020 г. 
Сега председателят на Европарламента Давид Сасоли смята, че заради благоприятната епидемиологична обстановка и 
напредналата ваксинация, институцията може да се върне към обичайния си режим на работа с ежесемечни ежеседмични 
пленарни сесии в Страсбург. Председателският съвет реши в четвъртък вечер, че рискът може да се поеме. 
Не всички са съгласни. Ройтерс цитира литовския евродепутат Рас Юкневичиене, писала на Сасоли, че подлага на риск 
персонала с прибързаното завръщане. Лидерът на социалистите Ираче Гарсия също заяви, че би било по-добре да се 
изчака до юли. 
По време на отсъствието на депутатите част от сградата на парламента в Страсбург беше използвана като център за правене 
на тестове за COVID-19 
За да успокои притесняващите се, ръководството на Европарламента разреши депутатите, които желаят да участват 
дистанционно, а секретариатът на парламента ще изпрати само една трета от хората, които обичайно командирова за 
пленарните сесии. 
Освен здравните и административни мерки, първите завърнали се в Страсбург ще трябва да се хранят от понеделник до 
сряда на открито, тъй като във Франция до 9 юни работят само откритите части на заведенията и да побързат да се 
приберат преди 21 ч., когато влиза в сила вечерният час. Това ще е проблематично за повечето, тъй като сесиите 
продължават до 23 ч. и служителите ще трябва да носят специално издадени документи, с които да оправдават излизането 
си заради неотложност. 
Въпреки логистичните трудности и здравните рискове евродепутатите са подредили амбициозен дневен ред, който 
включва одобряване на европейския COVID сертификат и няколко еврофонда, дебати за отвличането на пътническия 
самолет от властите в Беларус и бъдещата среща на върха САЩ-ЕС, приемането на позиции за конфликта на интереси на 
чешкия премиер Андрей Бабиш, свалянето на патентите на ваксините, отглеждането на животни в клетки, жените в науката 
и ще връчат филмовата награда LUX. 
 
√ Социалистите в европарламента искат дебат в комисията по бюджетен контрол  
Социалистите и демократите в Европейския парламент призовават за дебат за корупцията в България на следващото 
заседание на Комисията по бюджетен контрол (CONT). Те настояват Мониторинговата група за демокрация, основни права 
и върховенство на закона през есента да организира мисия в България за установяване на фактите. 
"Проблемите с корупцията се превърнаха в запазена марка на правителството на Борисов и неговата партия ГЕРБ. Затова 
българите излязоха на улицата. Евродепутатите от С&Д са осъждали това, което сега не е никаква тайна за българите и още 
по-малко за консерваторите в Европейския парламент. За съжаление, групата на ЕНП винаги е предпочитала да остава 
сляпа", е цитиран да казва председателят на групата Ираче Гарсия Перез. 
"Въпреки всичко, България започна да обръща страницата на последните парламентарни избори, проведени на 4 април 
2021 г. И аз се надявам, че срамната практика на ГЕРБ и техните олигарси ще бъде окончателно затворена глава след 
наближаващите избори на 11 юли 2021 г.", добавя той. 
 
√ Йоурова пише до европейските столици за съдебния тормоз на журналисти  
Европейската комисия подготвя писмо до правосъдните министри от ЕС, за да им обърне внимание за проблема със 
съдебния тормоз над журналисти, съобщи вицепрезидентът ѝ Вера Йоурова на изслушване в Европейския парламент в 
четвъртък. 
"Целта не е да се намали достъпа до правосъдие, необходимо е обаче държавите членки да имат капацитет за жертвите 
на съдебен тормоз, да се изчислят финансовите и психологически последици и да се убедим, че съдиите са достатъчно 
подготвени да прилагат необходимите процедури", каза еврокомисарят за прозрачността и ценностите. 
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Европейската комисия проучва възможностите за предлагане на директива срещу съдебния тормоз над журналисти и 
граждански активисти, известен още като SLAPP (strategic lawsuit against public participation). 
Йоурова съобщи, че в момента службите на Комисията събират информация от европейските държави и че инициативи по 
темата са включени в годишната работна програма на комисията. 
Тя обаче предупреди, че "става дума за доста сложно и трудно за установяване явление, което се усложнява допълнително 
от факта, че процесуалните правила в страните членки са различни". Юристите на комисията оценяват възможностите за 
предприемане на законодателни и незаконодателни инициативи. 
Йоурова съобщи, че предстоящите доклади на Евокомисията за върховенството на правото в, които се очакват през юли, 
ще съдържат примери с дела, водени срещу журналисти и общественици, за да бъдат притиснати и заглушени. 
Стотици дела срещу журналисти, които не целят присъди, а тормоз срещу тях, се водят в момента в ЕС, съобщи пред 
евродепутатите от правната и от комисията за граждански свободи на Европейския парламент Паулина Милевска (ECPMF). 
Най-много те са в Полша - 75, като част от тях се водят от правосъдния министър и от председателя на управляващата 
партия в страната Ярослав Качински. В Унгария има 8 подобни случая. 
Евродепутатът Елена Йончева съобщи, че в България се водят над 300 производства срещу журналисти. В същото време 
тя настоя държавите да бъдат задължени да събират статистика за такива случаи, както и да се увеличи информираността  
на обществото. 
Милевска посочи, че бавното гледане на делата и недостатъчната държавна подкрепа за съдебните разноски на 
журналистите допълнително утежняват ситуацията. Изследователят каза, че приемането на минимални стандарти в ЕС за 
защита срещу съдебен тормоз под формата на европейска директива биха подобрили ситуацията на журналистите и 
гражданските активисти в Европа. 
Според Жули Майерзак от неправителствената организация "Репортери без граници" бъдещата европейска директива 
трябва да забрани търсенето на най-добра юрисдикция от ищците, да бъдат подпомагани жертвите на SLAPP и да бъдат 
дадени процесуални гаранции от страна на ЕС, за да могат да бъдат налагани санкции на лица и компании, които 
преследват журналисти заради публикациите им. 
Тя посочи, че нито една европейска държава няма законодателство срещу SLAPP, каквото вече е прието в САЩ, 
канадската провинция Квебек и в Австралия. 
"В битката за демокрация гласуването на Европейския парламент в полза на такава амбициозна директива би било много 
добър знак", каза Майерзак. 
Евродепутатите Роберта Мецола (Малта, ЕНП) и Тимо Волкен (Германия, Социалисти и демократи) подготвят 
доклад, с който Европейският парламент ще призове Еврокомисията да предложи директива срещу SLAPP. Очаква се той 
да бъде приет през есента. 
"В ЕС се гордеем с върховенството на правото. Когато научаваме, че има проблеми, трябва да ги решаваме и да защитим 
журналистите и гражданското общество, за да си върнем доверието във върховенството на правото", каза по време на 
изслушването в двете парламентарни комисии Волкен. 
 
√ След ареста на Протасевич: Четири ключови стъпки за ЕС в отношенията с Беларус  
Беларус ще продължи да създава проблеми на прага на Европейския съюз, сега е времето за по-твърд и дългосрочен 
подход, призовават авторите Йоана Хоса (зам.-директор на програмата Wider Europe на Европейския съвет за външна 
политика) и гост-изследователят Павел Слункин. 
През май месец беларуският режим приземи полет на компанията Ryanair, преминаващ над територията на страната, за 
да арестува журналиста Роман Протасевич. Реакцията на Европейския съюз по повод този недопустим инцидент беше 
бърза, но цялостната му политика по отношение на Беларус (или липсата му на такава) показва, че съюзът е несигурен 
относно правилния подход занапред, както и в своето влияние и че се опасява, че няма достатъчно възможности за 
действие. ЕС се притеснява, че санкционирането на съседката му ще помогне на Русия да засили своето влияние в Беларус, 
което няма да е от полза нито за ЕС, нито за беларуския народ, който се противопоставя на режима. Това доведе до 
решението на Брюксел да предприеме плахия, тактичен подход "изчакай и виж", сякаш надявайки се, че кризата ще се 
разреши сама. 
Общественото недоволство в Беларус няма да изчезне, но същевременно е много малко вероятно Александър Лукашенко 
да напусне властта по собствено желание. Сега той е в най-трудния период от управлението си. Лукашенко вече няма и 
вероятно никога повече няма да има възможност за отношения със Запада в своята външна политика, а в миналото те му 
позволяваха да маневрира срещу Русия. Москва иска по-голям контрол над Беларус, но това не е непременно свързано с 
управлението на Лукашенко и натискът над него се увеличава. Икономиката на Беларус е в застой и протестите 
продължават, въпреки че тяхната форма се е изменила и че са по-малко видими. Бруталността на Лукашенко само 
прикрива колко крехък е режимът му в този момент. 
Другият проблем на ЕС е, че колкото по-дълго тази криза остава неразрешена, толкова повече нови проблеми и 
предизвикателства ще има. Успешното приземяване на самолета на Ryanair доказа на Лукашенко, че може да се възползва 
от известна степен на международна безнаказаност, което само може да го насърчи да продължава в същия дух. Кризата 
доведе до международен отзвук, но толкова голям, колкото след свалянето на полета MH17 на Malaysia Airlines през 2014 
г., което отвори очите на Запада за реалността на войната в Донбас. ЕС трябва да признае, че инцидентът от миналата 
седмица показа нуждата от изцяло нов подход към Беларус. Има четири ключови стъпки, които съюзът трябва да 
предприеме сега. 
1. Фокус върху същността на проблема: нелегитимното управление на Лукашенко 
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Реакцията на ЕС до момента е фокусирана върху това какво трябва да се направи с въздушното пространство на Беларус и 
макар това да е част от цялостното решение, лидерите на съюза не трябва да забравят за същността на проблема, а именно 
неограниченото и нелегитимно управление на Лукашенко. Ежедневно неговият режим нарушава далеч не само 
международните закони за гражданска авиация. 
Освен това, макар ограничаване на авиацията над Беларус да е добра идея, ЕС трябва да запази полетите, преминаващи 
през Беларус, и да обмисли разрешаването на достъп на беларуските авиокомпании до съюза. Сухопътните граници на 
Беларус са затворени от декември 2020 г. под претекста на ковид-19 и цялостно спиране на полетите би било опасно за 
тези, на които се налага да избягат от страната. Европейският съюз може да субсидира всички шенгенски визи за беларуски 
граждани, за да окаже допълнителна подкрепа на беларуския народ и да помогне на нуждаещите се, като същевременно 
този еднозначен жест не би донесъл ненужна вреда на хората. 
2. Укрепване на ангажираността и солидарността на ЕС 
ЕС трябва изцяло да се ангажира да помогне на демокрацията в Беларус. Трябва да бъде много по-единен и прям по този 
въпрос, отколкото беше в периода след фалшифицираните избори в страната миналото лято. Сега ЕС и неговите държави 
членки трябва да започнат да разработват решения, които могат да бъдат поддържани в дългосрочен план и които 
наистина могат да навредят на режима. 
Първо, политиците в ЕС трябва да приемат санкционната политика като един от многото инструменти, от които могат да 
се възползват. Също така, когато използват санкции, не бива да го правят половинчато, какъвто е случаят в момента, защото 
много ключови сътрудници на режима отсъстват от санкционните списъци. След това, ЕС трябва да проучи дали може (най-
добре в сътрудничество с други страни като САЩ) да забрани на финансовите институции в държавите членки да държат 
беларуски държавни облигации, като по този начин съюзът ще окаже допълнителен икономически натиск върху режима. 
Още един смел и много необходим ход е приемането на мерки срещу изключително печелившия бизнес с контрабанда на 
цигари, който вероятно се контролира от бизнесмени, близки до Лукашенко. Цигарите, произведени в Беларус, се внасят 
нелегално в ЕС и макар държавите членки да се опитват да се борят с престъпността, мащабът на този бизнес е огромен. 
По тази причина е необходимо действията на ЕС да бъдат по-добре съгласувани. Печалбите от трафик, разбира се, не 
влизат в беларуския бюджет и най-вероятно отиват за спонсориране на режима. 
Вече има ефект от обединения в гнева си от инцидента с полета на Ryanair отговор от Запада: в началото режимът се 
хвалеше с бързите си и твърди действия, но бързо промени позицията си с тази, че е реагирал на бомбена заплаха и че 
арестът на Роман Протасевич е просто съвпадение. 
ЕС трябва бързо да назначи свой специален представител в Беларус, за да затвърди този нов фокус. Дори ако работата на 
специалния представител бъде осуетена в Беларус, този човек би имал ключовата роля да популяризира въпроса за 
беларуския режим в европейския и международния дневен ред. Той би могъл да работи за укрепването на политиката на 
ЕС по отношение на Беларус между институциите и държавите членки. 
3. Апел за освобождаването на всички политически затворници 
Вниманието на всички сега е насочено към Протасевич. По собствените му думи опасението е, че той може да загине в 
Беларус. Той е съосновател на Telegram канала Nexta, който помогна на милиони хора в разгара на миналогодишните 
репресии и изигра важна роля в протестното движение. Властите го обвиняват в тероризъм, а Беларус е единствената 
държава в Европа, която все още налага смъртното наказание. 
Подобно на преди Беларус може да пожелае да играе с ЕС игра на политически затворници, освобождавайки един срещу 
разхлабване на мерките, последвано от затваряне на още много хора след постигането на определените цели на режима. 
Докато се бори за освобождаването на Протасевич, ЕС трябва да не забравя, че в Беларус сега има над 400 политически 
затворници. Съюзът трябва да изисква свобода за всички тях. 
4. Запазване на разделението между политиките, свързани с Беларус, и тези с Русия 
ЕС трябва да съсредоточи натиска си върху Лукашенко и да гарантира, че няма застъпване между политиката му, свързана 
с Беларус, и тази с Русия. Предвид спекулациите относно участието на Русия в приземяването на самолета, съществуват 
предложения санкциите срещу Беларус да се комбинират със санкциите срещу Русия, но това не би бил най-ефективният 
подход. Подобно действие може да усложни процеса в рамките на ЕС, тъй като няколко държави са скептични към 
засилването на санкциите срещу Русия. Това би могло също така да доведе до допълнително сближаване между Русия и 
Беларус. Отношенията между двете страни са сложни, тъй като не са толкова близки, колкото би се предполагало от 
наддържавното обединение Съюз Русия - Беларус. Несъгласието между тях засилва влиянието на Европа. 
Следователно ЕС трябва да оказва натиск само върху Лукашенко, като същевременно работи отделно върху по-твърда и 
по-категорична политика спрямо Русия. Съюзът трябва да увеличи цената, която Москва плаща за подкрепата си към 
санкционирания и осакатен режим на Лукашенко. Това ще направи Русия по-склонна да направи компромис, когато ЕС се 
опита да договори с Москва решение за беларуската криза. 
Може би най-големият извод за европейската дипломация от инцидента със самолета на Ryanair е, че политическата 
безизходица в Беларус превърна страната в място на границата на ЕС, което му създава все по-голям брой проблеми, което 
изисква от Брюксел да действа и да реагира. Това не може да продължава. Следователно ЕС трябва качествено да промени 
подхода си към Беларус и да положи всички усилия за разрешаването на настоящата криза, за да спре нейния негативен 
ефект върху периферията на съюза. 
 
√ Кмет, строителен предприемач, оръжеен търговец - кого санкционираха САЩ в Източна Европа  
От Латвия до Словения и Сърбия, в последните години санкционният механизъм по закона "Магнитски", използван в сряда 
за български граждани бе задействан и за други източноевропейци. 
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В тези случаи "Магнитски" е засягал както действащи служители, така и бизнесмени или свързани с тях лица. При 
обозначаването на известен латвийски кмет санкциите срещу критична инфраструктура, до които се стигна, принудиха 
парламента в Рига да вземе мерки, които удовлетвориха САЩ и ограниченията бяха частично свалени. Кметът обаче остава 
на власт. 
Следват няколко примера. 
Словакия 
Мариан Кочнер е известен словашки бизнесмен, който бе обвинен, че е поръчал убийството на разследващия журналист 
Ян Куцяк и годеницата му Мартина Кушнирова. САЩ посочват, че той е наел бивши служители на словашкото разузнаване, 
за да наблюдават Куцяк преди убийството. 
Работата на Куцяк бе причина за деянието от 2017 г., извадило на показ начина, по който Кочнер получава милиони евро 
чрез съмнителни и корупционни сделки и се възползва от връзките с полицията и прокуратурата (включително с бивш 
главен прокурор, санкциониран от САЩ по друго законодателство). Шест компании, сред тях хотелиерски бизнес и 
инвестиционни холдинги на Кочнер, също попаднаха в списъка. Убийството на Куцяк разтърси Словакия и свали 
правителството ѝ. 
Сърбия 
Слободан Тешич е сред водещите оръжейни търговци на Балканите, санкциониран от ООН за близо десетилетие заради 
нарушаване на оръжейното ембарго за Либерия. "а да си издейства оръжейни договори с няколко дърави, Тешич е 
предоставял подкупи и финансово сътрудничество на представители на властта; потенциални клиенти са водени на скъпи 
ваканции, децата им отиват да учат в западни училища или университети. Те също плащат сериозни подкупи, за да си 
осигурят договори. 
Най-малко деветима души в списъка на OFAC са свързани с него, но към момента на санкционирането му те ръководят 
фирми от мрежата му, които САЩ смята за негова фактическа собственост, и не са държавни служители. 
Латвия 
Айварс Лембергс е посочен като латвийски олигарх в категорията "настоящ или бивш правителствен служител, отговорен 
за или съпричастен към или директно или индиректно въвлечен в корупция, включително присвояване на държавни 
активи, изземане на частно имущество за лична полза, корупция, свързана с правителствени договори или подкуп". 
Лембергс и до днес е кмет на Вентспилс, шести по големина град в Латвия и известен с пристанището си, важен балтийски 
възел. Обвиняван е от САЩ, че още оттогава е свързван със случаи на пране на пари, подкуп и злоупотреба със служено 
положение и че контролира политици и ги използва за лична облага. Използвал е връзките си, за да позиционира свои 
довереници във властта при различни правителства. 
Заради Лембергс под санкции бе попаднало и пристанището, но след като парламентът в Рига отне контрола му над тази 
инфраструктура със закон в отговор на санкциите по "Магнитски", тя бе извадена от списъка. 
 
Мениджър 
 
√ Нови правила за е-търговията и декларирането на ДДС влизат в сила от 1 юли  
От 1 юли влизaт в cилa нoви ДДC пpaвилa в Eвpoпeйcĸия cъюз, които улecнявaт изпълнението на cъщecтвувaщитe 
зaдължeния, свързани c ДДC и нaмaлявaт aдминиcтрaтивнaтa тeжecт нa прeдприятиятa, кoитo извършвaт трaнcгрaнични 
oнлaйн прoдaжби. 
Зa yлecнeниe, в oнлaйн тъpгoвиятa е разработен електронен портал (електронна система за обслужване на едно гише - 
one-stop shop/OSS), в който пpeдпpиятиятa, извъpшвaщи онлайн пpoдaжби дa ce peгиcтpиpaт за целите на ДДС по 
електронен път в една държава членка за всички извършвани от тях вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и 
доставки на услуги към крайни клиенти.  
Дoceгa тeзи пpeдпpиятия бяxa зaдължeни дa ce peгиcтpиpaт във вcяĸa дъpжaвa oт EC, пpeди дa мoгaт дa извъpшвaт 
пpoдaжби нa крайни ĸлиeнти в cъoтвeтнaтa дъpжaвa, уточняват от НАП. 
Рeжимът зa oбcлужвaнe нa eднo гишe (one-stop shop/ОSS) мoжe дa ce изпoлзвa зa дeклaрирaнe нa дължимия ДДC върху 
cтoки и уcлуги, прoдaвaни oнлaйн в цeлия EC на крайни клиенти, кoeтo нaмaлявa рaзхoдитe зa привeждaнe в cъoтвeтcтвиe 
c дo 95 %.  
Важна промяна е възможността от 1 юли българските компании, които оперират на европейския пазар да мoгaт дa 
дeĸлapиpaт и плaщaт eлeĸтpoннo ДДC зa вcичĸи извъpшeни oт тяx вътpecъюзни пpoдaжби c eднa тpимeceчнa cпpaвĸa-
дeĸлapaция, paбoтeйĸи caмo c дaнъчнaтa aдминиcтpaция в cвoятa дъpжaвa члeнĸa, дopи в cлyчaй нa тpaнcгpaнични 
пpoдaжби.  
Meждyвpeмeннo peжимът зa oбcлyжвaнe нa eднo гишe пpи внoc (IOSS) yлecнявa cъбиpaнeтo, дeĸлapиpaнeтo и плaщaнeтo 
нa ДДC зa пpoдaвaчи, ĸoитo дocтaвят cтoĸи извън EC нa крайни ĸлиeнти в EC. Ha пpaĸтиĸa тoвa oзнaчaвa, чe тeзи дocтaвчици 
и eлeĸтpoнни интepфeйcи мoгaт дa cъбиpaт, дeĸлapиpaт и плaщaт диpeĸтнo ДДC нa избpaнитe oт тяx дaнъчни opгaни, 
вмecтo ĸлиeнтитe дa плaщaт ДДC пpи внoc в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa нa cтoĸитe. Toвa yлecнявa пpeдпpиятиятa, ĸaтo 
cъщeвpeмeннo зaщитaвa oнлaйн ĸyпyвaчитe oт cĸpити paзxoди, допълват от приходната агенция.  
Друга съществена промяна е cвъpзaнa c oтмянaтa нa cпeциaлния peжим зa ocвoбoждaвaнe oт ДДC зa внacяни пpaтĸи в EC, 
чиятo cтoйнocт нe нaдвишaвa 22 eвpo. Чpeз пpeмaxвaнeтo нa тoзи peжим eвpoпeйcĸитe пpeдпpиятия щe мoгaт дa ce 
ĸoнĸypиpaт пpи пo-paвни ycлoвия с предприятията от трети страни.  
Всяка държава членка на ЕС има OSS портал, където онлайн търговците (включително търговците, които управляват 
електронен интерфейс) могат да се регистрират. За България регистрациите по специалните режими са интегрирани 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/02/25/4179381_sasht_sankcioniraha_za_korupciia_bivsh_glaven_prokuror/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2017/05/09/2967739_po_sledite_na_koiota_putiat_na_edna_kartechnica_ot/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/12/10/4003435_sasht_sankcioniraha_surbi_venecuelci_i_latviec_zaradi/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm860
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в Портала за електронни услуги на НАП. Достъпът до електронни услуги ще може да се осъществява само с квалифициран 
електронен подпис.  
Повече за новите правила за ДДС в електронната търговия след 1 юли 2021 г. може да видите във видеото в канала на НАП 
в YouTube. Допълнителна информация може да намерите и в рубриката „ДДС при електронна търговия в ЕС“ в сайта на 
Агенцията, както и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния 
оператор.  
 
√ Част от фирмите в списъка по "Магнитски" - под запор или без реална дейност  
Много от компаниите, които бяха посочени в санкционния списък на финансовото министерство на САЩ, защото са 
свързвани с Васил Божков и Делян Пеевски, нямат актуални отчети в Търговския регистър. Някои от тях са публикували 
декларации, че не са упражнявали дейност, установи проверка на "Мениджър Нюз". Тромавите процедури по заличаване 
на компании обаче са сред причините защо неактивни дружества биха излизали като действащи в регистъра. Ето какъв е 
реалният статут към момента на изброените от САЩ фирми. 
Компании, притежавани или контролирани от Васил Божков: 
Голяма част от тези компании са със запор в полза на НАП или на комисията за отнемане на придобито с престъпления 
имущество. 
„Вабо-2005“ ЕООД – седалище ул. Московска 43. Посредническа дейност. Според последния отчет за 2019 г. компанията 
притежава активи на стойност 11,1 млн. лв.  и е чиста печалба от 3 млн. лв. Компанията е одитирана от ИсаОдит ООД. Над 
фирмата има 2 запора – в полза на  Комисията за отнемане на придобито имущество и в полза на НАП. Управител е 
Мирослав Александров Илиев, едноличен собственик на капитала – Васил Божков. 
 „Евробет партнърс“ ООД – запор за 5200 лв., колкото е делът на Божков. Други съдружници са „Ерина“, „Сигуро“, 
„Мелиора“, „Глобус травел“ и „АСМ 99“. Към края на 2018 фирмата декларира активи за 4,6 млн. лв.  Годишна печалба от 
4,5 млн. лв. и приходи от 4,5 млн. лв.   
„Евробет“ ООД – в несъстоятелност  - има запор за 15 000 лв., колкото е капиталът на дружеството 
„Евробет трейдинг“ ЕООД – управлявано от Милен Иванов Стаматов, представлявано от Сократис Кокалис, едноличен 
собственик е „Евробет“ ООД, реален собственик Васил Божков. Има запор в полза на НАП за 50 000 лв., колкото е капиталът 
на дружеството. Към края на 2019 г. декларира 34 000 лв. активи и завършва годината с 26 000 лв. загуба при постъпления 
от клиенти за 244 хил. лв. 
 “Пропърти-ВБ“ ООД – запор в полза на НАП за 5000 лв., колкото е делът в капитала на Васил Божков. Има и непарична 
вноска от „Нове интернал“ ЕООД за 1,7 млн. лв. Активи към края на 2018 г. 1,14 млн. лв. 
„Евросъдружие“ ООД – управлявано от Мирослав Илиев, съдружници „Вабо системс“, 15300 лв., „Димот“ ЕООД с 1800 лв., 
„Сандженерал“ ЕООД с 9600 лв., „Лаплас“ с 1500 лв., „Мениджмент инвестмент груп“ ЕАД с 1800 лв. Има два запора в 
полза на НАП – за 1800 лв. и за 15300 лв. 
„Декарт“ ООД – съдружници „Вабо системс“ ЕООД с 2500 лв. и „Видео бет“ АД с 2500 лв. Действителни собственици Васил 
Божков и Борис Луков Бекяров. Запор за 2500 лв. към НАП. 
„Вабо 2017“ ООД – съдружници Васил Божков с 2,7 млн. лв. капитал, „Диджитъл сървисиз“ ЕАД с 3,8 млн. лв., „Сигуро“ 
ЕООД с 670 хил. лв., „Нове интернал“ ЕООД с 500 хил. лв., „ВСС 2009“ ЕООД с 350 хил. лв. и „Вабо 2012“ с 43,3 млн. лв. Има 
запори в полза на НАП и КОНПИ за частта на Васил Божков и „Вабо 2021“ в капитала. За 2018 г. декларира приходи от 72 
хил. лв., загуба от 1,6 млн. лв. и 49,4 млн. лв. активи. 
„Лотария Бг“ ООД – съдружници „Вабо 2012“ с 2550 лв., „ГКПГ“ ЕООД с 250 лв. и „ЛотоБг“ ООД с 2200 лв. Има запор в полза 
на НАП за 2550 лв. 
„Паркстрой-София“ ООД – съдружници „Нове-АД-холдинг“, „Паркстрой“, Ярослав Боев. Запор в полза на НАП. Има 
декларация, че не е упражнявало дейност през 2018 г. 
„Издателска къща спорт“ ООД – съдружник „Нове-АД-холдинг“. Има запор в полза на НАП. 
„Еде 2“ ЕООД – търговска дейност. Едноличен собственик Васил Божков, управител е Павел Цветанов Георгиев. Седалище 
ул. Московска 43.  Има запори от КПКОНПИ на стойност 1,9 млн. лв. 
„Нове интернал“ ЕООД – управлявана от Мирослав Илиев, седалище Московска 43. Има запор от КПКОНПИ за 5000 лв. 
„Бул партнерс травел“ ООД – съдружници Васил Божков и Елена Динева. За 2018 г. има приходи от 7,7 млн. лв. и печалба 
от 4000 лв., както и активи от 2,5 млн. лв. Има запор от 5000 лв., колкото е капиталът на дружеството. 
„Булит трейд“ ООД – има запор от  3750 лв., колкото е частта на Божков в капитала на дружеството 
„Сизиф-В-ООД“ ООД – има запор от 2010 г. в полза на „Хипо алпе адриа аутолизинг“,както и от 2020 г. в полза на НАП и 
КОНПИ 
„Вабо 2005“ ЕООД – запор от НАП за 5000 лв., колкото е капиталът на дружеството. 
„Вертекс имоти“ – търговия, запор от НАП за 5000 лв., колкото е капиталът на дружеството. Към края на 2019 г. има активи 
за 587 хил. лв. и приходи от 1000 лв. 
„Ви Би Мениджмънт” – търговска дейност, има запор от НАП за 2000 лв., колкото е капиталът на компанията 
„Ва Бо къмпани“ ЕООД – търговия, запор за 2000 лв., колкото е капиталът на дружеството. 
„Вабо мениджмънт“ ЕООД – запор за 3000 лв., колкото е капиталът на дружеството 
„Вабо 2021“ ЕООД – запор за 3000 лв., колкото е капиталът на дружеството 
„Диджитъл сървисиз“ ЕАД – едноличен собственик е „Вабо-2005“ ЕООД. Също управлявана от Мирослав Александров 
Илиев. За  2017 г. компанията е имала 2,9 млн. лв. приходи и 2,8 млн. лв. печалба и е разполагала с активи за 7,1 млн. лв. 
„Вабо системс“ ЕООД – едноличен собственик „Нова интернал“ ООД, за 2018 г. отчита приходи 11 млн. лв. и печалба от 11 
млн. лв. и 11,3 млн. лв. активи. 

https://inetdec.nra.bg/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=A3MZv0nP7GE&ab_channel=NRAChannel
https://www.youtube.com/watch?v=A3MZv0nP7GE&ab_channel=NRAChannel
https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dds-pr-sdelki-v-ES/DDS.e-commerce.ES
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„Вато 2002“ ЕООД – едноличен собственик е „Нове интернал“ ЕООД с 5000 лв. 
„Нове дивелопмент“ ЕООД – едноличен собственик „Нове интернал“ ООД с 3000 лв. 
„Транс нове“ ООД – съдружници са „Нове интернал“ ЕООД с участие от 1,1 млн. лв. от капитала и „Вато 2002“ ЕООД с 5000 
лв. Към края на 2018 г. има 10 000 лв. активи, 10 хил. лв. приходи и 135 хил. лв. загуба. 
„Нове партнерс“ ООД – съдружници са „Детерминант“ ЕООД с 50 лв. и „Нове интернал“ с 4950 лв., управлявано от 
Мирослав Илиев и със седалище Московска 43. 
„Адлер бг“АД – управлявано от Мирослав Илиев, капитал 4,6 млн. лв. Към края на 2018 г. декларира загуба от 207  хил. лв. 
и активи за 3,5 млн. лв. Собственик „Транс Нове“ 
„Ефбет партнърс“ ООД – управлявано от Мирослав Илиев, съдружници „Нове интернал“ ЕООД с 4000 лв., „Глобус травел“ 
ЕООД с  1000 лв. и „Евклид“ ЕООД с 1000 лв. 
„Интернюз 98“ ООД – съдружници Елена Динева 1950 лв., „Нове интернал“ 3050 лв. 
„Нумерикъл геймс“ ООД – съдружници са „Интралот“ АД (Гърция) с 2450 лв. и „Евросъдружие“ ЕООД с 2550 лв. 
Дружеството не е упражнявало дейност през 2020 г. 
„Лотери дистрибюшънс“ ООД – не е упражнявало дейност през 2020 г. Съдружници „Интралот“ АД (Гърция) с 2450 лв. и 
„Евросъдружие“ ООД с 2550 лв. 
„Национална лотария“ ООД – заличен търговец 
„Еврофутбол“ ООД – съдружници „Билот“ ЕООД с 3,9 млн. лв. и „Евросъдружие“ ООД с 4,1 млн. лв. 
„Национална лотария“ АД – собственост на „Нове интернал“ ЕООД. Подадена молба за откриване на молба по 
несъстоятелност от 28 януари 2021 г. 
„Мелиора академика“ ЕООД – едноличен собственик „Декарт“ ООД с 1000 лв. Има запор в полза на НАП за 1000 лв. Има 
декларация, че не е извършвало дейност през 2018 г. 
„Домино Геймс“ – съдружници „Декарт“ ООД с 1600 лв. и Александър Йорданов Тумпаров с 400 лв. Има декларация, че не 
е извършвало дейност през 2018 г. 
„Мл билд“ ЕАД – едноличен собственик „Декарт“ ООД с 50 000 лв. капитал. 
„Геймс ънлимитед“ ООД – съдружници „Ви Би Мениджмънт“ с 3100 лв., „Видео бет“ с 500 лв., „Асм 99“ с 400 лв., 
„Александър и Александър“ ЕООД с 500 лв.  Има декларация, че не е извършвало дейност през 2019 г. 
„Евробет Румъния“ ЕООД – едноличен собственик „Геймс ънлимитед“ ЕООД. Към края на  2018 г. декларира активи за 968 
хил. лв., приходи за 43 хил. лв. и загуба от 92 хил. лв. 
„Вихрогоника“ АД – собственост на „Вабо мениджмънт“ ЕООД. Има декларация, че през 2018 г. не е извършвало дейност. 
„Сигуро“ ЕООД – едноличен собственик „Еврогруп инженеринг“ АД. Последен отчет 2017 г. 
„Тракия-папир 96“ ООД – съдружници 7 физически лица и „Нове-АД-холдинг“. 
„Антично наследство“ АД – част от „Фондация Тракия“. Последен отчет 2017 г. 
„Фондация Тракия“ – седалище Московска 43, представляващи – Васил Божков и Кирил Христосков. 
„Нове-АД-холдинг“ АД – търговия. Директори Васил Божков, Веселин Райков Ранков, Георги Кънчев Попов, Мирослав 
Илиев. За 2019 г. има 1,6 млн. лв. приходи и 5,2 млн. лв. загуба и активи на стойност 752 хил. лв. 
„Мостстрой Изток“ АД – строителство, седалище Московска 3. Част от „Холдинг пътища“. Представлявана от Мирослав 
Илиев. 
„Прим бг“ ЕАД – търговия, управлявано от Мирослав Илиев и Татяна Димитрова. Едноличен собственик Васил Божков с 
капитал от 50 хил. лв. Към края на 2018 г. декларира активи за 2,9 млн. лв., приходи от 8,7 млн. лв. и печалба от 365 хил. 
лв. 
„Еврогруп инженеринг“ ЕАД – инженерингова дейност, директори Мирослав Илиев, Александра Стоянова, Васил Божков, 
едноличен собственик Васил Божков, капитал 50 хил. лв. 
„Кристиано ГР 53“ АД – търговия, седалище Московска 43, директори Иво Атанасов Тонев, Станимира Тонева, Димитър 
Карчинов, капитал 1,04 млн. лв. Действителна собственост: над 25% Васил Божков, над 25% Станимира Тонева. 
„Галенит инвест“ АД -  минно строителство, част от „Транс Нове“, капитал 50 хил. лв. Последен отчет 2014 г. 
Компании, контролирани от Пеевски: 
„Инт“ ЕООД – едноличен собственик Делян Славчев Пеевски, размер на капитала – 1 млн. лв. Към края на 2018 г. отчита 
активи на стойност 996 хил. лв., приходи от 0 лв. и печалба от 0 лв. 
„Интръст“ ЕАД – едноличен собственик Делян Пеевски, размер 4 млн. лв. Към края на 2019 г. декларира стойност на 
активите за 67,9 млн. лв., приходи за годината от 38,8 млн. лв. и печалба от 30,8 млн. лв. 
„Бм системс“ ЕАД – заличен през ноември 2020 г. търговец, преобразуван чрез вливане в „Интръст“. 
„Инт инвест“ ЕООД – едноличен собственик „Интръст“ с 10 000 лв. капитал. За 2019 г. отчита активи на стойност 10 хил. лв. 
и 0 лв. приходи и разходи. 
„Инттрафик“ ЕООД – едноличен собственик „Интръст“ с 1000 лв. капитал. За 2019 г. отчита активи на стойност 299 хил. лв., 
приходи от 897 хил. лв. и загуба от 124 хил. лв. 
„Риъл истейтс инт“ ЕООД – едноличен собственик „Интръст“ с 1000 лв. капитал.   
„Рекс лото“ – част от „Петрол холдинг“ на починалия вече Денис Ершов   
„Вабо интернал“ АД – директори Васил Божков, Мирослав Илиев, Георги Попов. Капитал 50 хил. лв., последен отчет 2017 
г. 
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√ Прокуратурата се самосезира след одита за обществените поръчки на „Автомагистрали“  
Софийска градска прокуратура се самосезира във връзка с информация в медиите и изнесени данни 
на пресконференцията на Българската социалистическа партия по повод доклада за извършения от Сметната палата одит 
за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД. 
С Постановление от 03.06.2021 г. е образувано досъдебно производство за извършено престъпление от длъжностно лице 
в „Автомагистрали“ ЕАД. В периода от 01.01.2016 г. до 31.12. 2020 г., в гр. София, умишлено не били положени достатъчно 
грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на възложената работа, от което последвали значителни щети за 
предприятието. Деянието е квалифицирано по чл. 219, ал. 3, ал. 1 от НК. 
Разследването е възложено на Национална следствена служба. Предстои да бъдат извършени всички възможни 
процесуално-следствени действия. 
Делото е взето на специален надзор от Върховна касационна прокуратура. 
По-рано днес председателят на Сметната палата коментира пред БНР, че одитът не е установил документални нарушения, 
но в същото време е констатирано практическо заобикаляне на закона с поемане на поръчки за изпълнение без достатъчен 
човешки ресурс за изпълнението им. 
 
√ ЕК очаква от България присъди за корупция по високите етажи на властта  
В България трябва да бъде наложен солиден опит по издаването на окончателни присъди за корупция по високите етажи 
на властта. Такова е очакването на ЕК, изразено официално вчера от говорителя на комисията Кристиан Виганд в коментар 
за обявените от САЩ санкционни списъци. 
На въпрос дали Брюксел е готов да наложи мерки срещу посочените в тези списъци българи, според приетия през 
декември 2020 г. глобален санкционен режим, от Европейската служба за външна дейност отговарят, че няма практика на 
Съвета на ЕС да налага санкции на граждани на Съюза. 
България трябва да завърши прилагането на препоръките на ЕК в доклада по механизма за сътрудничество и проверка от 
2019 г., заяви говорителят на комисията Кристиан Виганд. 
Важно е събитията в страната да не водят до отстъпление от постигнатия напредък (в областта на законността), добави той 
на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с решението на САЩ вчера да наложат санкции на няколко български 
граждани. Остава още работа за вършене, обобщи Виганд по повод изпълнението на препоръките на комисията. 
Той отбеляза, че една от препоръките бе да се взаимодейства със Съвета на Европа за преодоляване на недостатъците в 
българското законодателство срещу корупцията и за ефективно разследване на престъпленията. По неговите думи ЕК 
следи събитията у нас и те ще бъдат отразени в очаквания през юли доклад за върховенството на закона. 
 
√ Вестагер: Съседите не трябва да се шпионират!  
Съседите не трябва да се шпионират, заяви вчера зам.-председателят на Европейската комисия Маргрете Вестагер на 
пресконференция в Брюксел, предаде БТА. Тя бе министър на вътрешните работи на Дания в годините, в които бе 
установено, че нейната страна е помогнала на САЩ да следят водещи европейски политици, включително канцлера на 
Германия Ангела Меркел. 
Вестагер поясни, че като министър не е отговаряла за разузнавателни служби. В Дания работата на разузнавателната 
общност е под надзора на парламентарна комисия, отбеляза тя. 
В края на май световни медии съобщиха, че САЩ са използвали помощ от датското разузнаване, за да се включат към 
съобщителни линии и да следят високопоставени представители на Швеция, Норвегия, Франция и Германия. Разкритията 
са от вътрешно разследване на датското военно разузнаване от 2015 година. 
 
√ Унгария сключи нова 15-годишна сделка с Газпром  
Унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто подписа 15-годишно споразуменние за доставка на 
газ с руската енергийна група Газпром. Сделката ще влезе в сила, след изтичането на действащия договор през септември 
тази година, съобщи министърът, цитиран от Ройтерс. 
Унгария, която няма излаз на море, през последните години диверсифицира вноса на природен газ, като отвори 
трансгранични междусистемни връзки с повечето си съседи и си осигури газови сделки, включително с Shell през 
пристанището за втечнен природен газ в Хърватия, отбелязва БТА. 
Сделката с  Shell  бе първата с западен доставчик, но Унгария разчита на Русия за по-голямата част от вноса на природен 
газ по тръбопровод през Украйна. Това ще се промени с откриването на нов южен газопровод през Балканите. 
"Отсега нататък имаме на разположение нов маршрут за закупуване на газ . . . Унгария няма да остане без природен газ", 
заяви Сиярто във видео на страницата си във Фейсбук. Той добави, че до октомври на границата със Сърбия ще заработи 
връзка. Министърът не посочи количеството, което Унгария ще внеся по новата сделка, нито пък цената. Той отбеляза само, 
че ценообразуването ще бъде "гъвкаво" и компаниите от двете страни ще съгласуват подробностите. 
През юни миналата година Унгария се договори с Газпром за доставката на 4,2 милиарда кубични метра от октомври 2020 
до октомври 2021 година. 
Външният министър, който е в Санкт Петербург за енергийна среща на върха, съобщи още, че се е споразумял в отделни 
преговори с руската държавна компания Росатом, че работата по новата атомна централа в Унгария "Пакш-2" ще бъде 
ускорена от есента. 
 
 
 



26 

 

√ Руската икономика показва признаци на „прегряване“  
Има признаци, че руската икономика „прегрява“, тъй като годишната инфлация в момента достигна 5,9%. Това заяви 
руският финансов министър Антон Силуанов, цитиран от Си Ен Би Си. 
„Ако продължим с завишените разходи, какво ще получим? Прегряване. Вече има видими елементи на прегряване – 
висока инфлация“, коментира Силуанов по време на международния икономически форум в Санкт Петербург. 
Изказването на финансови министър идва след интервюто на гуверньора на Руската централна банка Елвира Набиулина 
пред американското издание, в което тя каза, че „инфлацията се ускорява“ и че за разлика от други страни, в Русия това не 
се разглежда като временен проблем. 
„Нашият случай е различен. Смятаме, че инфлационният натиск в Русия не е нито преходен, нито временен. Наблюдаваме 
по устойчиви фактори, парични фактори. По тази причина започнахме да връщаме лихвите обратно към неутралната 
позиция“, коментира тя. 
Инвеститорите са фокусирани върху следващата среща на централната банка на 11 юни, като спекулациите са, че тя може 
да повиши лихвите с до 50 базисни пункта спрямо настоящото ниво от 5%. Целевата инфлация на Руската централна банка 
е 4%. 
Набиулина заяви още, че централната банка  анализира всички фактори, включително прогнозата за инфлацията и 
ситуацията в икономиката. 
В сряда Руската централна банка публикува бюлетин, в който посочва, че икономиката ще продължи да расте през второто 
тримесечие и че брутният вътрешен продукт на страната може да достигне нивото си от преди пандемията в средата на 
2021 г. 
 
√ Край на ерата Нетаняху. Опозиционни партии в Израел се договориха за правителство  
Израелските опозиционни партии се споразумяха да сформират ново правителство, с което ще бъде сложен край на 
дългогодишното управление на премиера Бенямин Нетаняху, предаде Си Ен Би Си. 
Новината бе съобщена от лидера на центристката партия „Йеш Атид“ Яир Лапид и неговия коалиционен партньор Нафтали 
Бенет минути преди полунощ, когато изтичаше крайния срок за съставяне на правителство. Ако не бе постигнато 
споразумение, Израел щеше да проведе пети парламентарни избори в рамките на малко над две години. 
В изявление в Twitter Лапид съобщи, че е уведомил президента Рувен Ривлин за сформирания коалиционен кабинет. „Това 
правителство ще работи за всички граждани на Израел, както за тези, които са гласували за него, така и за онези, които не 
са. То ще направи всичко, за да обедини израелското общество“, коментира той. 
В новото правителство Лапид и Бенет ще поделят управлението, като на ротационен принцип ще поемат поста на 
министър-председател. Националистът Нафтали Бенет ще бъде премиер в първите две години от управлението, а Липид 
ще заема поста в следващите две. 
Историческата сделка за първи път включва и малката ислямистка формация „Раам“, водена от Мансур Абас. Тя ще е 
първата партия на наброяващото около една пета от населението на Израел арабско малцинство, станала част от 
управляваща коалиция. 
Очаква се новото израелско правителство да положи клетва на 14 юни. То ще се нуждае от подкрепата на 61 депутати в 
Кнесета - 120-членния еднокамарен парламент. Ако получи нужните гласове, правителство на Липид ще сложи край на 
управлението на Бенямин Нетаняху. 
Именно премахването от власт на Нетаняху е нещото, което обединява осемте партии, съставили новата коалиция. 
Нетаняху, който е съден по обвинения в корупция, заема премиерския пост повече от 15 години - първо между 1996 и 1999 
г. и от 2009 г. досега. 
 
√ Куба даде зелена светлина за съществуването на малки и средни предприятия  
Кубинското правителство даде зелена светлина за съществуването на малки и средни предприятия в страната, съобщи 
официозът "Гранма", цитиран от Франс прес.  
Агенцията отбелязва, че мярката е била очаквана от частния сектор, който има все по-голямо присъствие в икономиката 
на комунистическия остров. Решението обаче засяга само малък брой дейности и ще влезе в сила едва след приемането 
на съответен закон.  
Наскоро кубинските власти разрешиха частната инициатива в повечето от икономическите отрасли (с изключение на 
ключови области като медиите, здравеопазването и образованието). В частния сектор вече работят 600 хиляди кубинци - 
13% от населението в трудоспособна възраст на острова с общо 11,2 милиона жители. Те обаче искат правна рамка, за да 
могат да основават собствени компании, предава БТА.  
"С това решение, ние одобряваме начина на организиране на икономическите актьори, далеч отвъд просто признаването 
на някои от тях", подчерта кубинският президент Мигел Диас-Канел, цитиран от в. "Гранма" - печатен орган на Централния 
комитет на Кубинската комунистическа партия. Той обясни, че оттук нататък властите ще работят по правните аспекти на 
тази реформа.  
"Увеличаването на дейностите", в които е разрешена частната инициатива, обаче "не води до процес на приватизация (на 
икономиката), защото съществуват граници, които не може да бъдат преминати", предупреди в същото време кубинският 
премиер Мануел Мареро.  
Кубинското правителство на практика разрешава на американски граждани и компании да правят преки инвестиции и да 
отпускат кредити на частния сектор на острова. През последните месеци Куба ускори реформите с цел модернизиране на 
икономиката, изпаднала в най-тежката си криза от 30 години заради американските санкции, пандемията от новия 
коронавирус и бюрократичната тромавост, отбелязва АФП.  
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√ Петролът поевтиня в ранната търговия  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, след като опасенията относно неравномерното 
разпространение на ваксини срещу COVID-19 по света засенчи оптимизма около възстановяването на търсенето на гориво, 
предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време цената на сорта брент се понижи с 0,14 долара, или 0,20%, до 71,17 долара за барел. 
Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,10 долара, или 0,15%, до 68,71 долара за барел. Двата бенчмарка са на 
път да завършат седмицата с ръст от съответно 2% и 4%. 
„Възходящият импулс изглежда е изчерпан, което дава място за прибиране на печалба. Очаквам отдръпването да бъде 
скромно, тъй като по-широката тенденция за силно икономическо представяне на САЩ и възстановяване на търсенето на 
петрол е ясна“, коментира Вандана Хари, енергиен анализатор  от Vanda Insights. 
И двата сорта поскъпнаха с около 5 долара за барел през последните две седмици на фона на данните, че световното 
търсене на горива се възстановява от рекордния спад, причинен пандемията. 
„Продължаваме да гледаме на възстановяване на търсенето на петрол като на функция на ваксинацията. Америка и Европа 
са напреднали доста в имунизационните си усили“, коментират анализатори от JPMorgan Chase, като добавят, че заради 
по-бавното разпространение на ваксини в някои развиващи се азиатски страни „няма видим край на ограниченията за 
социално дистанциране в региона“. 
По-рано тази седмица цените на петрола се повишиха, след като 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 се оцветиха в червено  
Европейските акции се свлякоха от рекордните си върхове в ранната търговия в четвъртък, след като инвеститорите 
насочиха вниманието си към икономическите данни от САЩ, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,77 пункта, или 0,17%, до 450,57 пункта.  От началото на годината 
бенчмаркът е напреднал с 12,9%, докато американския му аналог S&P 500 е добавил 12% към стойността си през същия 
период. 
Немският показател DAX се понижи с 25,28 пункта, или 0,16%, до 15 577,43 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 изтри 47,4 пункта от стойността си, или 0,67%, достигайки ниво от 7 060,6 пункта. Френският измерител CAC 40 
записа спад от 7,45 пункта, или 0,11%, до 15 577,43 пункта. 
Световните акции се отдръпнаха преди внимателно следените данни за пазара на труда в САЩ, които ще бъдат 
публикувани утре. Очаква се те да дадат насока за темпото на възстановяване и нарастващия инфлационен натиск върху 
икономиката, който може да накара Федералния резерв да ограничи изкупуването на активи и да повишили лихвите. 
Според Едуард Парк от Brooks Macdonald добрите данни за заетостта ще доведа до опасения за вдигане на лихвите, докато 
слабите биха индикирали недостиг на работна ръка и продлеми с веригите за доставки. 
След като по-рано тази седмица IHS Markit отчете рекордно ниво на промишлената активност в еврозоната, днес стана 
ясно, че окончателния индекс на мениджърите по доставките PMI за сектора на услугите, който е водещ в региона на 
единната валута, е достигна близо три годишен връх от 55,2 пункта през май спрямо 50,5 пункта през април. 
Първоначалната оценка показа ръст до 55,1 пункта. 
На корпоративния фронт, акциите на Remy Cointreau поевтиняха с 5,01%, след като френската група за алкохолни напитки 
обяви надмина прогнозите за оперативна печалба за цялата година и увеличи увеличение на дивидентите от 85%. 
Цената на книжата на BT падна с 2,97%, след като Deutsche Bank понижи рейтинга си за книжата на най-големият мобилен 
оператор във Великобритания на „продавай“. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в сряда, като S&P 500 се движи около нива, близки до 
рекордното, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 25,07 пункта, или 0,07%, до 34 600,38 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 6,08 пункта, или 0,14%, до 4 208,12 пункта, оставайки само на 0,7% от 
рекордния връх, достигнат през май. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq  се повиши с 19,85 пункта, или 
0,14%, до 13 756,33 пункта. Dow и Nasdaq са съответно на 1,4% и 3,2% под рекордните си стойности. 
Енергийните акции се представиха по-добре от широкия пазар в сряда, след като цените на петрола продължиха да 
поскъпват. Инвеститорите се насочиха към някои от най-големите петролни и газови компании в САЩ на фона на 
оптимизма за икономическо възстановяване в страната. Акциите на Occidental Petroleum и Marathon Oil поскъпнаха 
съответно с 2,67% и 0,77%. 
Цената на книжата на AMC Entertaiment скочи с цели 95,59% и търговията им бе прекратена за кратко заради високата 
волатилност. Акциите на компания на инвеститорите на дребно от Reddit поскъпнаха с 22,76% във вторник, след като 
веригата кина продаде нови акции на стойност 230,5 млн. долара на инвеститор. 
Някои ключови технологични акции обаче поевтиняха, поставяйки ограничения върху печалбите на целия пазар. Цената 
на книжата на Zoom Video падна с 0,17%, въпреки че компанията отчете 191% ръст на продажбите през първото 
тримесечие. Акциите на Tesla и Microsoft поевтиняха с 3,01% и 0,04%. 
Опасенията от нарастващата инфлация и начина, по който Федералния резерв може да й отговори, се отразяват на 
нагласите на пазарите през последните седмица. 
„Инфлационните очаквания нараснаха надминаха нивото, което може да бъде постижимо в краткосрочен план. По наше 
инфлацията е във възход и крайна сметка ще надмине целта на Фед.“, коментира стратега от Morgan Stanley Майк Уилсън. 
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Разнопосочна търговия в Азия 
Азиатските борсови индекси регистрираха смесени резултати в четвъртък на фона на икономическите данни от Китай, 
предаде Си Ен Би Си. 
Според частно проучване на Caixin/Markit индексът а мениджърите по доставките PMI за сектора на услугите в Китай е 
паднал до 55,1 пункта през май спрямо 56,3 пункта през април. Въпреки понижението, показателят остава над границата 
от 50 пункта, която разделя растежа от свиването. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 12,93 пункта, или 0,36%, до 3 584,21 
пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Compositе изтри 8,26 пункта от стойността си, или 0,34%, завършвайки 
сесията при ниво от 2 392,64 пункта.. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 331,59 пункта, или 1,13%, до 28 966,03 
пункта. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 11,97 пункта, или 0,39%, до 29 058,11 пункта.   
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 23,2 пункта, или 0,72%, до 3 247,43 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 записа ръст от 42,3 пункта, или 0,59%, до 7 260,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 3,54 пункта, или 0,66%, до 538,31 пункта. BGBX40 се повиши с 0,53 пункта, или 0,44%, до 120,99 пункта. 
BGTR30 напредна с 2,17 пункта, или 0,38%, до 580,02 пункта. BGREIT се понижи с 0,08 пункта, или 0,05%, до 151,64 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,2111 долара  
Курсът на еврото спадна под прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2111 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2187 долара и съответно 0,8206 евро за 
долар. 
 
Cross.bg 
 
√ Диана Евтимова: Минута и 20 секунди е средното време за гласуване с машина  
„Ние направихме симулация от машинното гласуване, като направихме това малко по-различно от експериментите на 
ЦИК, защото измерваме цялото време на един избирател - от влизането му в секцията до гласуването", каза в предаването 
„Преди всички" Диана Евтимова от Института за развитие на публичната сред. 
Вече има няколко експериментални машинни гласувания на ЦИК в страната, сега предстоят три в столичните квартали - 
„Люлин", „Триадица" и „Подуяне". 
„По нашия метод се обхвана цялото време на избирателя - то средно се оказа една минута и 20 секунди, като за един час 
успяха да гласуват 43 души. Това е време, в което имаше непрекъснат поток от избиратели. Нашите участници в голямата 
си част не бяха гласували на миналия вот с машина", поясни още Евтимова. 
По думите има два момента на забавяне - при обработката на личните документи на избирателя, а също и при подаването 
на самия глас на машината. 
„На тези два аспекта трябва да обърне внимание и изборната администрация. И хората трябва да могат да участват в 
експериментални гласувания, да се обучат. А също да се обърне внимание на подготовката на СИК, при приключването на 
изборния ден те ще са по-облекчени, но те трябва да са добре обучени за работа с машините", каза още Евтимова. 
Според нея две машини трябва да има в тези секции, където са гласували повече избиратели: 
"При машинното гласуване най-голямото му предимство е, че не може да има подаване на недействителни гласове, също 
се ускорява работата на СИК, но за да се възползваме в цялост от предимствата му, трябва да имаме по-високо доверие в 
процеса, по-добра организация, подготовка на СИК и информираност на избирателите", обобщи Евтимова. 
 
√ Без PCR тест и карантина при влизане на българи в Нидерландия  
Нидерландия отменя изискването за представяне на отрицателен PCR тест, както и задължителната 10-дневна карантина 
за пристигащите от България, считано от 4 юни 2021 г. 
По информация на българското посолство в Хага, страната ни преминава в "жълта" категория според класификацията на 
местните власти за разпространение на коронавируса. По тази причина нидерландските власти, считано от 4 юни, 
разрешават и пътувания към България по несъществени причини. 
Подборна информация за мерките, свързани с коронавируса при пътуване в Нидерландия може да откриете на сайта на 
МВнР в рубриката "Коронавирусът - как да пътуваме". 
 
√ Руският опозиционер и бивш депутат Дмитрий Гудков бе пуснат на свобода  
Руският опозиционер и бивш депутат Дмитрий Гудков, който бе арестуван и задържан за 48 часа тази седмица в Москва, 
бе пуснат на свобода, без на този етап да му бъде повдигано обвинение, заяви пред Франс прес адвокатът на 
опозиционера. Гудков е на свобода и не му е повдигнато обвинение, каза адвокат Михаил Бирюков. 
Дмитрий Гудков, на 41 години, бе арестуван във вторник по подозрение, че не е платил дълг по договор за наем. 
След задържането на сина си, бащата на Дмитрий Гудков - Генадий Гудков, който също е бивш депутат, заяви, че е налице 
"разчистване на политическата сцена в Русия". 
Срещу Генадий Гудков, който е на 64 години и живее понастоящем в България, има започнато наказателно дело във връзка 
с намерени в негов апартамент боеприпаси, предаде Ройтерс, като се позова на самия Генадий Гудков. Той заяви, че е 
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получил боеприпасите по законен начин и че полицията е разполага с информация за тях. Руските правоохранителни 
органи не потвърдиха, че срещу Генадий Гудков е започнало наказателно дело, отбелязва Ройтерс. 
Тази седмица бе арестуван и опозиционерът Андрей Пивоваров, ръководител на прекратилата дейността си опозиционна 
организация "Отворена Русия", която бе създадена от живеещия в изгнание руски олигарх и критик на Кремъл Михаил 
Ходорковски. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какво се случва в сектор „Сигурност". Анализ на бившия директор на Националната следствена служба Бойко 
Найденов; 

- След санкциите от САЩ по закона „Магнитски" - политическите реакции и общественият отзвук; 
- Как е действала схемата за незаконни трансплантации в болница Лозенец?; 
- На живо: Защо лекари се опасяват, че ще трябва да изхвърлят неупотребени ваксини срещу COVID- 19?; 
- Цяло село без вода заради икономии на ток. Възможно ли е? Директно от балчишкото село Стражица; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Какво предстои след безпрецедентните санкции, наложени от САЩ за Божков, Пеевски и държавни служители - 

коментира бившият министър на отбраната и посланик в НАТО Бойко Ноев; 
- Скандалът с трансплантациите в болница „Лозенец"; 
- Парите за „Автомагистрали" ЕАД - усвоени ли са милиарди левове от държавата в нарушение на закона; 
- Финансирането на партиите преди изборите - гостува председателят на Сметната палата Цветан Цветков. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - След официалното съобщение за санкциите по закона "Магнитски" на Министерството на финансите на САЩ 
един от въпросите е: Кой е лидерът на партия, подкупван от Васил Божков?; 
в. 24 часа - Разследват незаконни трансплантации от живи донори в Правителствена; 
в. Монитор - В 2/3 от паралелките в гимназията ще учат занаят; 
в. Монитор - След актуализацията с 5%: Средната пенсия нагоре с 22,96 лв. от 1 юли; 
в. Монитор - Язовирите пълни, питейна вода има до края на 2021-ва; 
в. Монитор - Без митническа такса при онлайн пазаруване извън ЕС; 
в. Телеграф - КАТ сурвака абитуриентите със 100 фиша; 
в. Труд - Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след срещата с Н. Пр. Херо Мустафа: Знаех какво се случва! Обнадежден съм!; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - "Александровска" стопила за 1 година 4 млн. лв. дългове, но за да погаси всичко, или трябва да реже заплати 
на лекари, или да връща пациенти; 
в. 24 часа - 30 000 заявления за гласуване пратиха за седмица българи от чужбина, най-много - от Турция; 
в. 24 часа - По раздел 7031(с) САЩ налагат само забрана за влизане, по "Магнитски" блокират и активи; 
в. 24 часа - Още до 1 млрд. лв. нужни, за да вършат работа новите военни кораби; 
в. 24 часа - Новият стандарт Евро 7 ще убие малките коли на бензин през 2026 г.; 
в. Труд - IT специалист c тренажор за машинно гласуване; 
в. Труд - Възможен е ръст на лихвите по заемите; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Тодоров, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Новите локомотиви 
със системи да спират сами - така ще се избехнат катастрофи; 
в. Монитор - Проф. дин Георги Колев, ректор на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски": Учителската 
професия стана желана и в чисто материален план; 
в. Телеграф - Експертът в туризма проф. д-р Стоян Маринов: Отворените хотели по морето се броят на пръсти; 
в. Труд - Заместник-министърът на външните работи на Гърция Константинос Власис пред "Труд": Бихме искали 
изглаждане на всякакви различия между София и Скопие; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Служебният кабинет по-демократичен от редовния?; 
в. Монитор - Отровна чаша пълна с алчност; 
в. Телеграф - Черешите златни и за производители, и за клиенти; 
в. Труд - Има ли нещо зад символиката за Македония; 
в. Сега - Пеевски се шири в България, а му отесня светът; 
в. Сега - Държавна фирма - това звучи... губещо; 
в. Сега - Прокуратурата тихо разхлаби примката около Божков. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 04 юни 
Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев и ректорът на Бургаския свободен университет 
проф. Галя Христозова ще подпишат договор за сътрудничество между двете институции и споразумение за работа по 
проект "Студентски практики - фаза 2". Подписването на договора ще е от 10.00 часа в зала Изток в университета. 
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***** 
От днес до 6 юни във Видин ще се проведе 49-а Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: 
"Физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища". Форумът се организира от Съюза на физиците в 
България и Министерството на образованието и науката, а съорганизатори са Община Видин и фондация "Еврика". 
***** 
Осем формации ще участват в първото издание на Детския фолклорен събор в Бургас. Откриването ще е от 19.00 часа на 
открита сцена на пристанището в квартала "Крайморие". Съборът ще продължи до 6 юни и ще се проведе по проект, 
финансиран от Националния фонд "Култура". 
***** 
Над 50 сорта пшеница, ечемик и тритикале ще бъдат показани в организирания от "Сортови семена" - Разград Ден на 
пшеницата. На опитното си поле освен най-новата европейска, българска и сръбска селекция, компанията ще представи 
пред земеделските производители от региона и портфолиото си от семена, включващо 25 сорта с по две-три генерации. 
***** 
Плевен днес и утре е домакин на "Япара мега рок фест" с международно участие. Фестивалът ще се състои на открито - 
в автопарк "Япара" в село Опанец край Плевен. На сцената си дават среща известни български и чуждестранни групи, като 
и млади музиканти. Началото и в двата дни е от 16.00 часа. 
***** 
Кръгла маса на тема "Културното многообразие на Лудогорието" ще се проведе в Интерактивния музей в Разград. 
Събитието се организира в рамките на проект, изпълняван от отдел "Образование и култура" в община Лозница и 
Регионалния исторически музей в Разград. Ще бъде представена и изложба за обредните облекла и реквизит от 
традициите на различните етноси в региона. /СК/ 
***** 
Регионален природонаучен музей - Пловдив ще представи най-новата си интернационална филмова продукция 
"Космическият устрем на Европа". Прожекцията ще се осъществи от 17.30 ч. в зала "Планетариум" на музея. 
***** 
Фонтанът под Акведукта на Бунарджика в Пловдив ще се превърне в сцена за Хоров концерт. Той ще започне в 19.00 
часа и в него ще участват шест емблематични пловдивски хора. Концертът е в рамките на X юбилейно издание на 
международния хоров фестивал "Черноморски звуци", Балчик и ще се предава чрез телемост. 
***** 
Актьорите от младежката формация за театър "Импулс" при читалище "Развитие" в Разград ще представят 
премиерата на пиесата "Трудно е да кажеш сбогом" от хърватския писател и драматург Миро Гавран. Спектакълът ще се 
играе от 18.00 часа в театралната зала на читалището. 
***** 
Тренировъчно занятие със симулация на пожар ще се състои в сградата на Община Сливен от 15.30 часа. В дейностите по 
спасяване на "пострадали", овладяване и ликвидиране на "ситуацията", са включени РУ-Сливен, РС "ПБЗС", ЦСМП и БЧК, 
както и доброволци от Доброволно формирование "Грамадите". 
 

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. 


