
1 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

 
НОВА ТВ 
 
√ Какво смятат бизнесът и синдикатите за новите икономически мерки 
Коментар на председателя на УС на АИКБ Васил Велев и президента на КНСБ Пламен Димитров 
Вчера служебното правителство представи мерки в подкрепа на хората и бизнеса за справяне с последствията от 
пандемията. С 2 млрд. лв. ще се подпомага бизнесът и самоосигуряващите се. Желанието на кабинета е цялата процедура 
по кандидатстване и одобрение да отнема най-много десет дни. Мярката е нова, а парите ще се отпускат чрез кредити от 
търговските банки, без обезпечение.  
В студиото на "Събуди се" темата коментираха председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев и президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
„Занапред трябва да има три мерки за подкрепа на икономиката. Едната от тях са кредити. Това, което се прави сега е 
добре, за да се ускори този процес и да се облекчи достъпа до тях. Подкрепяме тази мярка. Липсват обаче другите 
две”, заяви Васил Велев. 
„Предлагаме мярката „60 на 40” да бъде за времето на извънредната епидемична ситуация. Засега тя е до края на юли, но 
не е ясно дали няма да бъде удължена. Третата мярка, която отсъства, е подкрепа за фиксираните доходи на 
предприятията със спад повече от 30%”, каза още той. 
„Новите икономически мерки са половинчати, ако не бъдат завършени. Липсват две части – освен кредити, което е добро 
сигурно, не казваме, че не е, приветстваме ги, но за нас е много важно как ще продължи подкрепата на заетостта и 
доходите. Не сме видели още дали и защо нашата мярка „75 на 100” не може да стане. Продължаваме да настояваме за 
нея”, посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
„Дори и да бъде продължена мярката „60 на 40”, тя ще свърши работа, но няма да бъде толкова справедлива, колкото би 
било нашето предложение. Това, което ще липсва е грантовата подкрепа към малките фирми и към тези, които имат 
проблеми и не могат да вземат заем”, каза още той. 
„Настояваме в ускорен порядък да се изплатят парите на средните и малките предприятия, които чакат от една година. 
Този процес продължава да тече, но недостатъчно бързо. За средните предприятия са платени около 17% от тези, които 
имат да получават пари и то за първата вълна. Кредиторите отдавна губят търпение”, заяви Васил Велев. 
„Причината за забавянето е, че парите се плащат от програма „Иновации и конкурентоспособност”, а не от бюджета, 
откъдето това може да стане бързо. Плащат се и от Министерството на икономиката, а не от НАП”, каза още той. 
И допълни: „Т.е. ние чакаме и настояваме да се изплатят оставащите и то по-голямата част от парите за средните 
предприятия, за малките още не е започнало изплащането и също така за март и април да бъдат изплатени парите и за 
затворените обекти”. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Vesti.bg 
 
√ Какво е мнението на бизнеса и синдикатите за новите икономически мерки 
Коментар на председателя на УС на АИКБ Васил Велев и президента на КНСБ Пламен Димитров  
В петък служебното правителство представи мерки в подкрепа на хората и бизнеса за справяне с последствията от 
пандемията. С 2 млрд. лв. ще се подпомага бизнесът и самоосигуряващите се. Желанието на кабинета е цялата процедура 
по кандидатстване и одобрение да отнема най-много десет дни. Мярката е нова, а парите ще се отпускат чрез кредити от 
търговските банки, без обезпечение. 
В ефира на NOVA темата коментираха председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и 
президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
„Занапред трябва да има три мерки за подкрепа на икономиката. Едната от тях са кредити. Това, което се прави сега е 
добре, за да се ускори този процес и да се облекчи достъпа до тях. Подкрепяме тази мярка. Липсват обаче другите две”, 
заяви Васил Велев. 
„Предлагаме мярката „60 на 40” да бъде за времето на извънредната епидемична ситуация. Засега тя е до края на юли, но 
не е ясно дали няма да бъде удължена. Третата мярка, която отсъства, е подкрепа за фиксираните доходи на 
предприятията със спад повече от 30%”, каза още той. 

https://nova.bg/news/view/2021/06/05/329229/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2021/06/05/329229/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/
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„Новите икономически мерки са половинчати, ако не бъдат завършени. Липсват две части – освен кредити, което е добро 
сигурно, не казваме, че не е, приветстваме ги, но за нас е много важно как ще продължи подкрепата на заетостта и 
доходите. Не сме видели още дали и защо нашата мярка „75 на 100” не може да стане. Продължаваме да настояваме за 
нея”, посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
„Дори и да бъде продължена мярката „60 на 40”, тя ще свърши работа, но няма да бъде толкова справедлива, колкото би 
било нашето предложение. Това, което ще липсва е грантовата подкрепа към малките фирми и към тези, които имат 
проблеми и не могат да вземат заем”, каза още той. 
„Настояваме в ускорен порядък да се изплатят парите на средните и малките предприятия, които чакат от една година. 
Този процес продължава да тече, но недостатъчно бързо. За средните предприятия са платени около 17% от тези, които 
имат да получават пари и то за първата вълна. Кредиторите отдавна губят търпение”, заяви Васил Велев. 
„Причината за забавянето е, че парите се плащат от програма „Иновации и конкурентоспособност”, а не от бюджета, 
откъдето това може да стане бързо. Плащат се и от Министерството на икономиката, а не от НАП”, каза още той. 
И допълни: „Т.е. ние чакаме и настояваме да се изплатят оставащите и то по-голямата част от парите за средните 
предприятия, за малките още не е започнало изплащането и също така за март и април да бъдат изплатени парите и за 
затворените обекти”. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнесът и синдикатите за новите икономически мерки  
Служебното правителство вчера представи мерки в подкрепа на хората и на бизнеса за справяне с последствията от 
пандемията. С разрешение на ЕК, предлагаме гаранционна програма, която ще бъде с размер над 2,5 млрд. нови средства 
в българската икономика. Българската държава застава като партньор и покрива прага от 50% от риска на банките и до 80% 
на индивидуалните импозиции. Желанието на кабинета е цялата процедура по кандидатстване и одобрение да отнема 
най-много десет дни. Мярката е нова, а парите ще се отпускат чрез кредити от търговските банки без обезпечение.  
"Занапред трябва да има три мерки за подкрепа на икономиката. Едната от тях са кредити. Това, което се прави сега е 
добре, за да се ускори този процес и да се облекчи достъпа до тях. Подкрепяме тази мярка. Липсват обаче другите две. 
Предлагаме мярката 60/40 да бъде за времето на извънредната епидемична ситуация. Засега тя е до края на юли, но не е 
ясно дали няма да бъде удължена. Третата мярка, която отсъства, е подкрепа за фиксираните доходи на предприятията 
със спад повече от 30%", заяви в ефира на Нова телевизия председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев.  
"Новите икономически мерки са половинчати, ако не бъдат завършени. Липсват две части – освен кредити, което е добро 
сигурно, не казваме, че не е. Приветстваме ги, но за нас е много важно как ще продължи подкрепата на заетостта и 
доходите. Не сме видели още дали и защо нашата мярка 75/100 не може да стане. Продължаваме да настояваме за нея. 
Дори и да бъде продължена мярката 60/40, тя ще свърши работа, но няма да бъде толкова справедлива, колкото би било 
нашето предложение. Това, което ще липсва е грантовата подкрепа към малките фирми и към тези, които имат проблеми 
и не могат да вземат заем", посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров.  
Велев настоя в ускорен порядък да се изплатят парите на средните и малките предприятия, които чакат от една година. 
"Този процес продължава да тече, но недостатъчно бързо. За средните предприятия са платени около 17% от тези, които 
имат да получават пари и то за първата вълна. Кредиторите отдавна губят търпение. Причината за забавянето е, че парите 
се плащат от програма "Иновации и конкурентоспособност", а не от бюджета, откъдето това може да стане бързо. Плащат 
се и от Министерството на икономиката, а не от НАП", каза още той. 
"Ние чакаме и настояваме да се изплатят оставащите и то по-голямата част от парите за средните предприятия. За малките 
още не е започнало изплащането. И също така за март и април да бъдат изплатени парите и за затворените обекти", добави 
Велев.  
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Мярката 60 на 40 трябва да действа за времето на извънредната епидемична ситуация 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и президентът на КНСБ коментират новите 
мерки на кабинета 
В петък служебното правителство представи мерки в подкрепа на хората и бизнеса за справяне с последствията от 
пандемията. С 2 млрд. лв. ще се подпомага бизнесът и самоосигуряващите се. Желанието на кабинета е цялата процедура 
по кандидатстване и одобрение да отнема най-много десет дни. Мярката е нова, а парите ще се отпускат чрез кредити от 
търговските банки, без обезпечение. 
В студиото на "Събуди се" по Нова телевизия темата коментираха председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Васил Велев и президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
„Занапред трябва да има три мерки за подкрепа на икономиката. Едната от тях са кредити. Това, което се прави сега е 
добре, за да се ускори този процес и да се облекчи достъпа до тях. Подкрепяме тази мярка. Липсват обаче другите две”, 
заяви Васил Велев. 
„Предлагаме мярката „60 на 40” да бъде за времето на извънредната епидемична ситуация. Засега тя е до края на юли, но 
не е ясно дали няма да бъде удължена. Третата мярка, която отсъства, е подкрепа за фиксираните доходи на 
предприятията със спад повече от 30%”, каза още той. 

https://nova.bg/news/view/2021/06/05/329229/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/
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„Новите икономически мерки са половинчати, ако не бъдат завършени. Липсват две части – освен кредити, което е добро 
сигурно, не казваме, че не е, приветстваме ги, но за нас е много важно как ще продължи подкрепата на заетостта и 
доходите. Не сме видели още дали и защо нашата мярка „75 на 100” не може да стане. Продължаваме да настояваме за 
нея”, посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
„Дори и да бъде продължена мярката „60 на 40”, тя ще свърши работа, но няма да бъде толкова справедлива, колкото би 
било нашето предложение. Това, което ще липсва е грантовата подкрепа към малките фирми и към тези, които имат 
проблеми и не могат да вземат заем”, каза още той. 
„Настояваме в ускорен порядък да се изплатят парите на средните и малките предприятия, които чакат от една година. 
Този процес продължава да тече, но недостатъчно бързо. За средните предприятия са платени около 17% от тези, които 
имат да получават пари и то за първата вълна. Кредиторите отдавна губят търпение”, заяви Васил Велев. 
„Причината за забавянето е, че парите се плащат от програма „Иновации и конкурентоспособност”, а не от бюджета, 
откъдето това може да стане бързо. Плащат се и от Министерството на икономиката, а не от НАП”, каза още той. 
И допълни: „Т.е. ние чакаме и настояваме да се изплатят оставащите и то по-голямата част от парите за средните 
предприятия, за малките още не е започнало изплащането и също така за март и април да бъдат изплатени парите и за 
затворените обекти”. 
 
Dnes.bg 
 
√ Бизнесът: Липсват грантова подкрепа към малките фирми 
Според специалисти икономическите мерки трябва да бъдат продължени 
Служебното правителство представи мерки в подкрепа на хората и бизнеса за справяне с последствията от пандемията. С 
2 млрд. лв. ще се подпомага бизнесът и самоосигуряващите се. Желанието на кабинета е цялата процедура по 
кандидатстване и одобрение да отнема най-много десет дни. Мярката е нова, а парите ще се отпускат чрез кредити от 
търговските банки, без обезпечение. 
Трудностите при бизнеса коментираха пред Нова тв председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев и президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
"Занапред трябва да има три мерки за подкрепа на икономиката. Едната от тях са кредити. Това, което се прави сега е 
добре, за да се ускори този процес и да се облекчи достъпа до тях. Подкрепяме тази мярка. Липсват обаче другите две", 
заяви Васил Велев. 
"Предлагаме мярката "60 на 40" да бъде за времето на извънредната епидемична ситуация. Засега тя е до края на юли, но 
не е ясно дали няма да бъде удължена. Третата мярка, която отсъства, е подкрепа за фиксираните доходи на 
предприятията със спад повече от 30%", каза още той. 
"Новите икономически мерки са половинчати, ако не бъдат завършени. Липсват две части – освен кредити, което е добро 
сигурно, не казваме, че не е, приветстваме ги, но за нас е много важно как ще продължи подкрепата на заетостта и 
доходите. Не сме видели още дали и защо нашата мярка "75 на 100" не може да стане. Продължаваме да настояваме за 
нея", посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
"Дори и да бъде продължена мярката "60 на 40", тя ще свърши работа, но няма да бъде толкова справедлива, колкото би 
било нашето предложение. Това, което ще липсва е грантовата подкрепа към малките фирми и към тези, които имат 
проблеми и не могат да вземат заем", каза още той. 
"Настояваме в ускорен порядък да се изплатят парите на средните и малките предприятия, които чакат от една година. 
Този процес продължава да тече, но недостатъчно бързо. За средните предприятия са платени около 17% от тези, които 
имат да получават пари и то за първата вълна. Кредиторите отдавна губят търпение", заяви Васил Велев. 
"Причината за забавянето е, че парите се плащат от програма "Иновации и конкурентоспособност", а не от бюджета, 
откъдето това може да стане бързо. Плащат се и от Министерството на икономиката, а не от НАП", каза още той. 
И допълни: "Т.е. ние чакаме и настояваме да се изплатят оставащите и то по-голямата част от парите за средните 
предприятия, за малките още не е започнало изплащането и също така за март и април да бъдат изплатени парите и за 
затворените обекти".  Плащат се и от Министерството на икономиката, а не от НАП", каза още той. 
 
News.bg 
 
√ Новите икономически мерки на служебния кабинет - половинчати, според КНСБ 
Занапред трябва да има три мерки за подкрепа на икономиката. Едната от тях са кредити". Това заяви пред Нова телевизия 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Той подчерта, че подкрепя мярката на служебното правителство за държавни гаранции за 2 млрд. лева банкови кредити 
за бизнеса. 
"Това, което се прави сега, е добре, за да се ускори този процес и да се облекчи достъпа до тях. Подкрепяме тази мярка. 
Липсват обаче другите две", посочи Велев. 
Председателят на АИКБ заяви, че работодателите предлагат мярката 60/40 да бъде за времето на извънредната  
епидемична ситуация и напомни, че засега тя е до края на юли, но не е ясно дали няма да бъде удължена. 
Третата мярка, която по негови думи отсъства, е подкрепа за фиксираните доходи на предприятията със спад над 30%. 
От своя страна президентът на КНСБ Пламен Димитров определи новите икономически мерки като "половинчати". Той 
посочи, че е много важно да продължи подкрепата на заетостта и доходите. Още не било ясно защо мярката 75/100 не е 
възможна, но синдикатът продължава да настоява за нея. 
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Дори и да бъде продължена мярката 60/40, тя ще свърши работа, но няма да бъде толкова справедлива, колкото би било 
нашето предложение, подчерта Димитров и поясни, че ще липсва грантовата подкрепа към малките фирми и към тези, 
които имат проблеми и не могат да вземат заем. 
Велев настоя в ускорен порядък да се изплатят парите на средните и малките предприятия, които чакат от година. По 
негови данни за средните предприятия са платени около 17% от тези, които имат да получават пари, и то за първата 
вълна. Кредиторите отдавна губят търпение, предупреди той. 
Велев обясни, че забавянето се дължи на това, че парите се плащат от програма "Иновации и конкурентоспособност", а не 
от бюджета, откъдето това може да стане бързо. Плащали се и от Министерството на икономиката, а не от НАП. 
Той поясни, че от АИКБ настояват да се изплатят оставащите пари за средните предприятия, допълни, че за малките още 
не е започнало изплащането. Другото искане е да бъдат изплатени парите и за затворените обекти за март и април. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Подкрепяме мярката с кредитите  
Настояваме да се изплатят оставащите пари за средните предприятия, заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България 
„Занапред трябва да има три мерки за подкрепа на икономиката. Едната от тях са кредити. Това, което се прави сега е 
добре, за да се ускори този процес и да се облекчи достъпа до тях. Подкрепяме тази мярка. Липсват обаче другите две”, 
заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България пред NOVA. 
„Предлагаме мярката „60 на 40” да бъде за времето на извънредната епидемична ситуация. Засега тя е до края на юли, но 
не е ясно дали няма да бъде удължена. Третата мярка, която отсъства, е подкрепа за фиксираните доходи на 
предприятията със спад повече от 30%”, каза още той. 
„Настояваме в ускорен порядък да се изплатят парите на средните и малките предприятия, които чакат от една година. 
Този процес продължава да тече, но недостатъчно бързо. За средните предприятия са платени около 17% от тези, които 
имат да получават пари и то за първата вълна. Кредиторите отдавна губят търпение”, заяви Васил Велев. 
„Причината за забавянето е, че парите се плащат от програма „Иновации и конкурентоспособност”, а не от бюджета, 
откъдето това може да стане бързо. Плащат се и от Министерството на икономиката, а не от НАП”, каза още той. 
И допълни: „Т.е. ние чакаме и настояваме да се изплатят оставащите и то по-голямата част от парите за средните 
предприятия, за малките още не е започнало изплащането и също така за март и април да бъдат изплатени парите и за 
затворените обекти”. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Удължават мярката 60/40 с два месеца  
Служебният вицепремиер Гълъб Донев обяви, че мярката 60/40 ще бъде продължена още два месеца. 
„Мярката е в размер на помощта от 1,5 млрд. лв. Към момента изразходваният ресурс е малко над 1,4 млрд. лв. С 
остатъчния ресурс можем да продължим тази мярка с някои корекции в рамките на допустимото. Всичко това ще стане, 
след като получим отговор от Департамент „Държавни помощи“ към ЕК. След техния отговор ще продължи диалога с 
работодателските и синдикални организации, за да се установи най-добрият формат на мярката“, коментира Донев на 
брифинг в Министерски съвет и посочи, че следващата седмица ще се проведе Национален съвет за тристранно 
сътрудничество, на който ще бъдат обсъдени параметрите на 60/40. 
Той коментира и възможността за промени в условията на мярката.  
"Марката се финансираше със заемен ресурс от инструмента SURE на ЕК. За май месец се финансира с бюджетни средства 
в размер на 120 милиона, а е нотифицирана в размер за целия период на съшествуването си в размер на 1,5 милиарда. Не 
можем да направим друга мярка в този й вид. Ако направим, тя трябва да бъда наново нотифицирана пред ЕК, защото 
попада в обхвата на държавни помощи. Това отнема изключително много време, а бизнесът и хората нямат време, за да 
предлагаме нови мерки“, обясни служебният вицепремиер. 
Според Гълъб Донев се наблюдава плавен преход от затваряне на икономиката към съживяване и преход към 
възстановяване. 
„В страната се усеща плавен преход Тези данни потвърждава и нивото на безработицата, което към 2 юни 2021 г. е 5,65%, 
като на годишна база 2 юни 2020, 2 юни 2021 г. е намаление с 30% в нивото на безработните лица в страната. Нивото на 
безработица и заетост е един от критериите, за които съдим за възстановяването на икономиката. След като с нивото от 
2,6% се върнахме в месеците преди кризата, преди март 2020 г, това много ясно показва, че икономиката върви към 
възстановяване и възвръщане на нормалните обороти и нива на заетост“, допълни служебният вицепремиер. 
През май бизнесът и синдикатите настояха дизайнът на мярката 60/40 трябва да се промени. Според председателя на 
Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев за целта трябва да се свика Тристранният съвет. 
Велев каза, че е внесено предложение мярката 60/40 в подкрепа на заетостта да стане 100/75. По думите му това е 
постижимо. Така с пет пъти по-малко средства ще могат да бъдат подкрепени тези, които действително имат нужда от 
подкрепа, смята той. 
"Лесно е - когато предприятието работи, то плаща 100% за времето, когато работи. Когато не работи, за времето на 
принудителен престой - държавата компенсира само за това време със 75% от дневната надница за работниците", уточни 
той.  
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Предложението беше подкрепено и от президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Според него има законова 
възможност това да се случи. "Абсолютно сигурно е, че дизайнът трябва да се промени и това сме го говорили в рамките 
на една година. Ние сме направили изчисления и съм съгласен, че трябва да се направят корекции. Когато ни поканят, ще 
сложим предложенията на масата", посочи той. 
Проблемът не е толкова, че няма пари, а механизмът на бюджета на тяхното използване. Предприятията трябва да бъдат 
подкрепяни по различен принцип. Пенсионерите също, коментира още Манолов. 
 
В. Труд 
 
√ Пари за бизнеса има, но не е ясно за кого 
Ще има корекции в праговете на допустимост за 60/40 
Нови схеми за подкрепа разработва служебният кабинет, но не безвъзмездни помощи, а заеми 
Безработицата намалява 
Мярката за запазване на заетостта 60/40 ще продължи още два месеца, обяви по време на брифинг служебният социален 
министър Гълъб Донев. Схемата ще се удължи в рамките на вече заложения размер от 1,5 млрд. лв., като към момента 
изразходваният ресурс е малко над 1,4 млрд. лв. Но ще има корекции в праговете на допустимост за получаване на парите, 
стана ясно от думите на министъра. Кой реално ще може да се възползва от помощта ще стане ясно следващата седмица 
на съвет за тристранно сътрудничество, когато ще бъдат обсъдени подробности за продължаване на мярката. 
“В страната се усеща плавен преход, като данните потвърждават и ниско ниво на безработицата, което към 2 юни 2021 г. е 
5,65%, а на годишна база има намаление с 30%. Нивото на безработица и заетост е един от критериите, по които съдим за 
възстановяването на икономиката. Това много ясно показва, че икономиката върви към възстановяване и възвръщане на 
нормалните обороти и нива на заетост”, каза служебният вицепремиер. 
“Продължава разработването на нови мерки за бизнеса до края на годината, така че българските работодатели да 
почувстват една солидна подкрепа от държавата и да бъдат на конкурентно ниво с работодателите от страните членки в 
ЕС”, допълни Гълъб Донев. Икономическият министър Кирил Петков пък добави, че ще стартира и гаранционна програма, 
чрез която да бъдат отпускани заеми за бизнеса, тъй като Бюджет`2021 не е актуализиран и възможностите на служебния 
кабинет са ограничени. 
“За да бъде българският бизнес подпомогнат в случай на една нова COVID вълна през есента или зимата, ние сме 
предприели мерки. Подготвяме актуализация на бюджета, която да запази текущите параметри, но да се актуализират 
разходните пера по тези мерки”, каза служебният министър на финансите Асен Василев.  
Актуализацията ще бъде в тази посока - без да се увеличава дефицитът, да има повече пари за бизнеса чрез промени в 
разходната част, стана ясно от думите на министъра. “За да дадем пари за мерки, трябва да ги вземем отнякъде или трябва 
да спрем течове и неефективни разходи, или да подобрим събираемостта.  
Министерство на финансите е фокусирано да работи и в двете насоки така, че парите, които трябва да се събират, да бъдат 
наистина събрани, парите, които се харчат, да бъдат максимално ефективно изхарчени”, обясни служебният финансов 
министър. 
Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати, пред “Труд”: Настояваме за подкрепа 
75/25 
“Ние постоянно сме в режим на обсъждане на мерките със служебното правителство, но нашето предложение е да се 
промени мярката 60/40 на 75 на 25, или да се покриват 75% от брутното възнаграждение на служител за времето, за което 
той не работи, независимо дали е 1 или 4 часа, защото затворени бизнеси вече няма, но заради нисък обем на работа и 
поръчки има пострадали бизнеси”.  
Това заяви за “Труд” Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати. “Като наличност 
парите са там, България получи 1 млрд. лв. по инструмента SURE за мярката през май, така че пари в бюджета има”, 
допълни той.  
По думите му аргументът на правителството е, че е нужно време за нотификация на мярката, затова и социалният министър 
Гълъб Донев предложи да удължат 60 на 40 в този вид до края на юли. “Но ние продължаваме да настояваме за тези 75% 
и ще го кажем и на съвета”, каза Пламен Димитров. Проблемът остава за сектори към туризма, ресторантьорството и 
транспорта, за които изтече помощта в размер на 290 лв. Остава да се реши какви специфични мерки ще има към тези 
сектори, които в никакъв случаи не са почнали да се възстановяват, за разлика от други, допълни Димитров. 
Според него гаранционната програма за отпускане на заеми е добра за секторите, които са стигнали предкризисните нива 
и с този кредитен ресурс ще могат да възстановят изцяло бизнеса си. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, пред “Труд”: Помощта е допустима до края на 
декември 
“Важно е да се каже на бизнеса, че дори и в модифициран вариант ще продължи подкрепата за заетостта 60/40, за да не 
бързат шефовете с оптимизация на персонала”. Това заяви пред “Труд” Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. “Ако до седмица се вземе решение, подкрепата няма да се забави и ще дойде 
навреме”, допълни той. 
Велев обясни, че допустимата държавна помощ за мерките за бизнеса по програмата на ЕК е до края на декември.  
“Нужен е диалог с правителството, за да подобрим мярката, защото намаляването на прага за допустимост (увеличаване 
на прага за процентния спад на оборота на предприятието) не решава проблемите и не премахва недъзите на мярката. 
Тази мярка е за подкрепа на заетостта и на доходите на хората, които са в предприятия с голям спад на продажбите”, 
допълни той и подчерта нуждата от улеснения за секторите туризъм и транспорт. 



6 

 

Браншова асоциация алармира: Спряха средствата за ресторантьорите 
Няма яснота дали ресторантите ще получат пари за затварянето им през месеците март и април. 
Малкият и среден бизнес продължава да чакат компенсации за месеците март и април по програма “Подкрепа чрез 
оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”, заявиха от Българската асоциация на 
заведенията (БАЗ). 
Въпреки наличния финансов ресурс, изплащането на обезщетенията по тази програма се бави и все още нямаме 
информация дали правилата за кандидатстване за въпросните два месеца на 2021 г. остават същите или ще търпят 
промени. Става въпрос за средства, които са договорени още през октомври 2020 г. и с одобрена програма са изпратени в 
Националната агенция за приходите. 
“До момента програмата вървеше със закъснение, но вървеше доста добре. Категорично отказваме да ни замесват в 
политически битки и интриги, но откакто в България заработи служебното правителство, програмата спря! Това е факт, 
който ние изпитваме на гърба си и не се променя от опитите на отговорните фактори да го променят чрез публичното си 
говорене”, посочват от БАЗ. Доколкото имаме информация, по програмата тече някаква ревизия, но до кога ще продължи 
и ще тръгне ли отново подкрепата за бизнеса, ние не знаем, допълват от асоциацията. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Бизнес и синдикати искат още мерки за подкрепа, освен току-що предложените 
КНСБ продължава да настоява за мярка 75/100, а АИКБ - за покриване на фиксираните (постоянни) разходи на бизнеса 
В петък служебното правителство представи мерки в подкрепа на хората и бизнеса за справяне с последствията от 
пандемията. По Нова телевизия темата коментираха председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев и президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
"Занапред трябва да има три мерки за подкрепа на икономиката. Едната от тях са кредити. Това, което се прави сега е 
добре, за да се ускори този процес и да се облекчи достъпа до тях. Подкрепяме тази мярка. Липсват обаче другите две", 
заяви Васил Велев. 
"Предлагаме мярката "60 на 40" да бъде за времето на извънредната епидемична ситуация. Засега тя е до края на юли, но 
не е ясно дали няма да бъде удължена. Третата мярка, която отсъства, е подкрепа за фиксираните доходи на 
предприятията със спад повече от 30%", каза още той. 
"Новите икономически мерки са половинчати, ако не бъдат завършени. Липсват две части - освен кредити, което е добро 
сигурно, не казваме, че не е, приветстваме ги, но за нас е много важно как ще продължи подкрепата на заетостта и 
доходите. Не сме видели още дали и защо нашата мярка "75 на 100" (за затворените при пандемията бизнеси - б.р.) не 
може да стане. Продължаваме да настояваме за нея", посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
"Дори и да бъде продължена мярката "60 на 40", тя ще свърши работа, но няма да бъде толкова справедлива, колкото би 
било нашето предложение. Това, което ще липсва е грантовата подкрепа към малките фирми и към тези, които имат 
проблеми и не могат да вземат заем", каза още президентът на синдиката. 
"Настояваме в ускорен порядък да се изплатят парите на средните и малките предприятия, които чакат от една година. 
Този процес продължава да тече, но недостатъчно бързо. За средните предприятия са платени около 17% от тези, които 
имат да получават пари и то за първата вълна. Кредиторите отдавна губят търпение", заяви Васил Велев. 
"Причината за забавянето е, че парите се плащат от програма "Иновации и конкурентоспособност", а не от бюджета, 
откъдето това може да стане бързо. Плащат се и от Министерството на икономиката, а не от НАП", каза още той. 
"Т.е. ние чакаме и настояваме да се изплатят оставащите и то по-голямата част от парите за средните предприятия, за 
малките още не е започнало изплащането и също така за март и април да бъдат изплатени парите и за затворените обекти", 
каза още Велев. 
 
АОБР 
 
√ СИНДИКАТИТЕ В ПАНДЕМИЯ: ТОКЪТ ЩЕ ПОСКЪПНЕ МАЛКО, ТРЯБВА ДА Е ПОВЕЧЕ  
Докато бизнесът се чуди как да оцелее в пандемия, други тайно търчат по министерствата да спасяват ТЕЦ Марица Изток 
2. Как да стане това? Някой трябва да плати? 
Лесно. Като изръсим всички електропотребители бизнес и битови потребители с фиксирано доплащане за ТЕЦ-а през 
новата регулаторна година от 1 юли 2021 до 30 юни 2022 г. Със заповед на министъра на енергетиката под претекст, че 
спасяваме работещите там. 
Синдикатите настояват тока да поскъпне с повече от 3% за битовите потребители и плашат с протести на жълтите павета. 
Бизнесът също да доплати милиони. Къде се е чуло и видяло? У нас. После тичат при бизнеса и министрите да се оплакват, 
че поскъпнал живота?! 
Да, токът скочи много на свободния пазар през тази година. Но за държавния ТЕЦ и това е недостатъчно. Искат още 300 
милиона лева за година да си гарантират спокойствието и безоблачно съществуване. И пращат емисари. Кого? Пряко 
заинтересовани синдикалисти с лични бизнес интереси в ТЕЦ-а. 
Вярно, там работят много хора. Но е вярно и, че региона на Стара Загора традиционно страда от недостиг на работна ръка. 
Ако платим само заплатите на работещите в ТЕЦ-а със сигурност ще ни е по-евтино – само 80 млн. лв./година. 
Простичко казано: произвеждат стока, която никой не ще да купи, защото е безумно скъпа. 
Е, трябва ли всички да плащаме за безхаберието в държавната енергетика, прикривано от най-големите синдикати. С тези 
пари да бяхме построили нов екологичен блок, примерно на природен газ! 
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Служебният министър на енергетиката е с хоризонт от два месеца. Разбира се, че спасението не може и не трябва да дойде 
от него. Редовно правителство трябва да въведе „механизъм за капацитет“, което ще даде рамката, одобрена от 
Европейската комисия за поддържане на такава мощност. 
Последните години Марица Изток работи само с два блока от осем. Но поддържат персонал за осем блока. И изяждат 
парите изкарани от цялата енергетика. И искат всяка година още няколкостотин милиона лева? С трикове и мимикрия. 
Докога? 
 
НОВА ТВ 
 
√ АОБР: Трябва ли всички да плащаме за безхаберието в държавната енергетика, прикривано от синдикатите 
От Асоциацията разпространиха позиция до медиите 
Да се въведе „механизъм за капацитет“ към ТЕЦ „Марица Изток 2“, настояват от Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР). Според тях това ще даде рамката, одобрена от Eвропейската комисия за поддържане 
на такава мощност. 
Ето и пълния текст на позицията: 
Синдикатите в пандемия: Токът ще поскъпне малко, трябва да е повече 
Докато бизнесът се чуди как да оцелее в пандемия, други тайно търчат по министерствата да спасяват ТЕЦ Марица 
Изток 2. Как да стане това? Някой трябва да плати? 
Лесно. Като изръсим всички електропотребители бизнес и битови потребители с фиксирано доплащане за ТЕЦ-а през 
новата регулаторна година от 1 юли 2021 до 30 юни 2022 г. Със заповед на министъра на енергетиката под претекст, 
че спасяваме работещите там. 
Синдикатите настояват тока да поскъпне с повече от 3% за битовите потребители и плашат с протести на 
жълтите павета. Бизнесът също да доплати милиони. Къде се е чуло и видяло? У нас. После тичат при бизнеса и 
министрите да се оплакват, че поскъпнал живота?! 
Да, токът скочи много на свободния пазар през тази година. Но за държавния ТЕЦ и това е недостатъчно. Искат още 
300 милиона лева за година да си гарантират спокойствието и безоблачно съществуване. И пращат емисари. Кого? 
Пряко заинтересовани синдикалисти с лични бизнес интереси в ТЕЦ-а.   
Вярно, там работят много хора. Но е вярно и, че региона на Стара Загора традиционно страда от недостиг на 
работна ръка. Ако платим само заплатите на работещите в ТЕЦ-а със сигурност ще ни е по-евтино – само 80 млн. 
лв./година. 
Простичко казано: произвеждат стока, която никой не ще да купи, защото е безумно скъпа. 
Е, трябва ли всички да плащаме за безхаберието в държавната енергетика, прикривано от най-големите синдикати. 
С тези пари да бяхме построили нов екологичен блок, примерно на природен газ!  
Служебният министър на енергетиката е с хоризонт от два месеца. Разбира се, че спасението не може и не трябва 
да дойде от него. Редовно правителство трябва да въведе „механизъм за капацитет“, което ще даде рамката, 
одобрена от Eвропейската комисия за поддържане на такава мощност. 
Последните години Марица Изток работи само с два блока от осем. Но поддържат персонал за осем блока. И изяждат 
парите изкарани от цялата енергетика. И искат всяка година още няколкостотин милиона лева? С трикове и 
мимикрия. Докога? 
 
Дарик  
 
√ АОБР: Синдикатите настояват токът да поскъпне с повече от 3%  
Да се въведе „механизъм за капацитет“ към ТЕЦ „Марица Изток 2“, настояват от Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР). Според бизнеса това ще даде рамката, одобрена от Eвропейската комисия за 
поддържане на такава мощност. 
От АОБР разпространиха съобщение до медиите в отговор на синдикатите от ТЕЦ „Марица Изток 2“, които преди дни 
предупредиха, че обмислят протести, заради изключването на ТЕЦ-а от регулирания пазар на електроенергия.  
Според бизнеса, синдикатите настояват токът да поскъпне с повече от 3% за битовите потребители и плашат с протести на 
жълтите павета. „Бизнесът също да доплати милиони. Къде се е чуло и видяло? У нас. После тичат при бизнеса и 
министрите да се оплакват, че поскъпнал живота?!“, пишат още от АОБР. 
„Докато бизнесът се чуди как да оцелее в пандемия, други тайно търчат по министерствата да спасяват ТЕЦ Марица Изток 
2. Как да стане това? Някой трябва да плати? 
Лесно. Като изръсим всички електропотребители, бизнес и битови потребители с фиксирано доплащане за ТЕЦ-а през 
новата регулаторна година от 1 юли 2021 до 30 юни 2022 г. Със заповед на министъра на енергетиката под претекст, че 
спасяваме работещите там“, се казва още в съобщението.„Да, токът скочи много на свободния пазар през тази година. Но 
за държавния ТЕЦ и това е недостатъчно. Искат още 300 милиона лева за година да си гарантират спокойствието и 
безоблачно съществуване. И пращат емисари. Кого? Пряко заинтересовани синдикалисти с лични бизнес интереси в ТЕЦ-
а. 
Вярно, там работят много хора. Но е вярно и, че регионът на Стара Загора традиционно страда от недостиг на работна ръка. 
Ако платим само заплатите на работещите в ТЕЦ-а със сигурност ще ни е по-евтино – само 80 млн. лв./година“, отчитат от 
бизнеса. 
И още от позицията: „Простичко казано: произвеждат стока, която никой не ще да купи, защото е безумно скъпа. 
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Е, трябва ли всички да плащаме за безхаберието в държавната енергетика, прикривано от най-големите синдикати. С тези 
пари да бяхме построили нов екологичен блок, примерно на природен газ! 
Служебният министър на енергетиката е с хоризонт от два месеца. Разбира се, че спасението не може и не трябва да дойде 
от него. Редовно правителство трябва да въведе „механизъм за капацитет“, което ще даде рамката, одобрена от 
Eвропейската комисия за поддържане на такава мощност. 
Последните години Марица Изток работи само с два блока от осем. Но поддържат персонал за осем блока. И изяждат 
парите изкарани от цялата енергетика. И искат всяка година още няколкостотин милиона лева? С трикове и мимикрия. 
Докога?“, се казва още в позицията на АОБР. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ АОБР: Tрябва ли всички да плащаме за безхаберието в държавната енергетика, прикривано от най-големите 
синдикати? 
Докато бизнесът се чуди как да оцелее в пандемия, други тайно търчат по министерствата да спасяват ТЕЦ Марица 
Изток 2. Как да стане това? Някой трябва да плати? 
Tрябва ли всички да плащаме за безхаберието в държавната енергетика, прикривано от най-големите синдикати. С тези 
пари да бяхме построили нов екологичен блок, примерно на природен газ! 
Toва пише в официално прессъобщение от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) във връзка с 
настояването на синдикатите токът да поскъпне с повече от 3% за битовите потребители.  
БЛИЦ публикува позицията на АОБР без редакторска намеса:  
Докато бизнесът се чуди как да оцелее в пандемия, други тайно търчат по министерствата да спасяват ТЕЦ Марица Изток 
2. Как да стане това? Някой трябва да плати? 
Лесно. Като изръсим всички електропотребители бизнес и битови потребители с фиксирано доплащане за ТЕЦ-а през 
новата регулаторна година от 1 юли 2021 до 30 юни 2022 г. Със заповед на министъра на енергетиката под претекст, че 
спасяваме работещите там.  
Синдикатите настояват тока да поскъпне с повече от 3% за битовите потребители и плашат с протести на жълтите павета. 
Бизнесът също да доплати милиони. Къде се е чуло и видяло? У нас. После тичат при бизнеса и министрите да се оплакват, 
че поскъпнал живота?! 
Да, токът скочи много на свободния пазар през тази година. Но за държавния ТЕЦ и това е недостатъчно. Искат още 300 
милиона лева за година да си гарантират спокойствието и безоблачно съществуване. И пращат емисари. Кого? Пряко 
заинтересовани синдикалисти с лични бизнес интереси в ТЕЦ-а. 
  Вярно, там работят много хора. Но е вярно и, че региона на Стара Загора традиционно страда от недостиг на работна ръка. 
Ако платим само заплатите на работещите в ТЕЦ-а със сигурност ще ни е по-евтино – само 80 млн. лв./година.  
Простичко казано: произвеждат стока, която никой не ще да купи, защото е безумно скъпа.  
Е, трябва ли всички да плащаме за безхаберието в държавната енергетика, прикривано от най-големите синдикати. С тези 
пари да бяхме построили нов екологичен блок, примерно на природен газ! 
 Служебният министър на енергетиката е с хоризонт от два месеца. Разбира се, че спасението не може и не трябва да дойде 
от него. Редовно правителство трябва да въведе „механизъм за капацитет“, което ще даде рамката, одобрена от 
Eвропейската комисия за поддържане на такава мощност. 
Последните години Марица Изток работи само с два блока от осем. Но поддържат персонал за осем блока. И изяждат 
парите изкарани от цялата енергетика. И искат всяка година още няколкостотин милиона лева? С трикове и мимикрия. 
Докога? 
 
Pariteni.bg 
 
√ АОБР: Синдикати искат токът да поскъпне в пандемия, докато бизнесът се мъчи да оцелява 
Искат още 300 милиона лева за година да си гарантират спокойствието и безоблачно съществуване, твърди 
бизнесът  
От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) разпространиха позицията си до медиите в отговор 
на синдикатите от ТЕЦ „Марица Изток 2“, които предупредиха, че обмислят протестни и стачни действия, заради 
изключването на ТЕЦ-а от регулирания пазар на електроенергия.  
От Асоциацията изразяват възмущението си, че това се случва, докато бизнесът се мъчи да оцелява в пандемията.  
От там считат, че трябва да се въведе „механизъм за капацитет“, което да даде рамката, одобрена от Eвропейската комисия 
за поддържане на такава мощност. 
„Последните години ТЕЦ Марица Изток 2 работи само с два блока от осем. Но поддържат персонал за осем блока“, твърдят 
от Асоциацията.  
"Трябва ли всички да плащаме за безхаберието в държавната енергетика, прикривано от най-големите синдикати", пита 
още бизнесът.  
С цялото съобщение на АОБР може да се запознаете тук: 
"Синдикатите в пандемия: Токът ще поскъпне малко, трябва да е повече 
Докато бизнесът се чуди как да оцелее в пандемия, други тайно търчат по министерствата да спасяват ТЕЦ Марица Изток 
2. Как да стане това? Някой трябва да плати? 
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Лесно. Като изръсим всички електропотребители бизнес и битови потребители с фиксирано доплащане за ТЕЦ-а през 
новата регулаторна година от 1 юли 2021 до 30 юни 2022 г. Със заповед на министъра на енергетиката под претекст, че 
спасяваме работещите там. 
Синдикатите настояват тока да поскъпне с повече от 3% за битовите потребители и плашат с протести на жълтите павета. 
Бизнесът също да доплати милиони. Къде се е чуло и видяло? У нас. После тичат при бизнеса и министрите да се оплакват, 
че поскъпнал живота?! 
Да, токът скочи много на свободния пазар през тази година. Но за държавния ТЕЦ и това е недостатъчно. Искат още 300 
милиона лева за година да си гарантират спокойствието и безоблачно съществуване. И пращат емисари. Кого? Пряко 
заинтересовани синдикалисти с лични бизнес интереси в ТЕЦ-а. Вярно, там работят много хора. Но е вярно и, че региона 
на Стара Загора традиционно страда от недостиг на работна ръка. Ако платим само заплатите на работещите в ТЕЦ-а със 
сигурност ще ни е по-евтино – само 80 млн. лв./година. 
Простичко казано: произвеждат стока, която никой не ще да купи, защото е безумно скъпа. 
Е, трябва ли всички да плащаме за безхаберието в държавната енергетика, прикривано от най-големите синдикати. С тези 
пари да бяхме построили нов екологичен блок, примерно на природен газ! 
Служебният министър на енергетиката е с хоризонт от два месеца. Разбира се, че спасението не може и не трябва да дойде 
от него. Редовно правителство трябва да въведе „механизъм за капацитет“, което ще даде рамката, одобрена от 
Eвропейската комисия за поддържане на такава мощност. 
Последните години Марица Изток работи само с два блока от осем. Но поддържат персонал за осем блока. И изяждат 
парите изкарани от цялата енергетика. И искат всяка година още няколкостотин милиона лева? С трикове и мимикрия. 
Докога?" 
 
ТВ Европа 
 
√ Защо малкият и среден бизнес още чака компенсациите си за неработоспособност за март и април? 
Павлин Петров от Българска Асоциация на Заведенията и Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в 
България с коментар за поисканата от БАЗ спешна среща с министъра на икономиката и забавените плащания към бизнеса. 
Вчера от ресторантьорския бранш обявиха, че откакто е заработило служебното правителство, плащанията по програмата 
„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ са спрели. 
Повече информация вижте във видеото. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

 
БНТ 
 
√ Премиерът Стефан Янев свиква Съвета по сигурността  
Министър-председателят Стефан Янев свиква Съвета по сигурността. 
Вицепремиери, министри и ръководители на специалните служби ще анализират ефективността в сектор "Сигурност" и 
необходимостта от по-адекватни мерки за нейното повишаване - като по-ефективни механизми за координация и 
взаимодействие на структурите в него. 
Съветът ще обсъди и мерки за гарантиране на политическата стабилност, както и необходимост от нови и адекватни 
политики за борба с корупцията. 
Заседанието идва на фона на рокади по върховете на службите, направени от служебното правителство - ДАНС и ГДБОП 
са с нови ръководители. 
В същото време 6-ма българи са със санкции от САЩ по закона "Магнитски". Сред тях е и Илко Желязков - зам.-председател 
на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. 
 
√ Министърът на отбраната: Имам съмнения, че не са защитени интересите на МО и на държавата  
Имам съмнения, че не са защитени интересите на МО и на българската държава. За миналата година 99% от 
обществените поръчки са с посочване на изпълнител. Законът за обществените поръчки посочва възможността за 
избор на един изпълнител без конкурс при определени условия. А в МО това е практика. 
Това заяви в "Денят започва" служебният министър на отбраната Георги Панайотов. 
Миналата седмица на пресконференция в министерство на отбраната той обяви състоянието на въоръжените сили такова, 
каквото го е заварил. Тогава съобщи, че някои от данните са предадени на прокуратурата и също така на АДФИ заради 
съмнения за нарушаване на финансовата дисциплина. 
Според него е трябвало спокойно и мъдро да се изчака становището на тези две институции. По думите му сме свидетели 
на едно говорене вече няколко дена, по време на което се изнасят факти избирателно, т.е. парчета от истината. 

https://www.facebook.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%91%D0%90%D0%97-1900122453384114/?__cft__%5b0%5d=AZXsekvw5_rMyTu5Nyjr0Fb8jlJZ29WkC0zgJAXYpg-asf2Uc-wv1sm7UjvMbe-angx_HgiZaDMmzywBMVzzvUbcSSjQcbASAxQyzjuHBVcJcw0IcVENF5tVSRpvBnLMolO8hAucxpkqQ7qsTzR0euKmXDhq501X0lZqeUtqVy6K0o4ZghNxGuuTVVokK4GVuj0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/aikb.bica/?__cft__%5b0%5d=AZXsekvw5_rMyTu5Nyjr0Fb8jlJZ29WkC0zgJAXYpg-asf2Uc-wv1sm7UjvMbe-angx_HgiZaDMmzywBMVzzvUbcSSjQcbASAxQyzjuHBVcJcw0IcVENF5tVSRpvBnLMolO8hAucxpkqQ7qsTzR0euKmXDhq501X0lZqeUtqVy6K0o4ZghNxGuuTVVokK4GVuj0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/aikb.bica/?__cft__%5b0%5d=AZXsekvw5_rMyTu5Nyjr0Fb8jlJZ29WkC0zgJAXYpg-asf2Uc-wv1sm7UjvMbe-angx_HgiZaDMmzywBMVzzvUbcSSjQcbASAxQyzjuHBVcJcw0IcVENF5tVSRpvBnLMolO8hAucxpkqQ7qsTzR0euKmXDhq501X0lZqeUtqVy6K0o4ZghNxGuuTVVokK4GVuj0&__tn__=kK-R
https://www.tvevropa.com/2021/06/zashto-malkiyat-i-sreden-biznes-oshte-chaka-kompensatsiite-si-za-nerabotosposobnost-za-mart-i-april/
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"Първо, г-н Каракачанов ме обвини в това, че съм бил подведен. Не, не съм подведен, не съм политик, аз съм 
професионалист. Като такъв, като министър на отбраната в момента, аз поднасям фактите такива, каквито са. 
А те са, че в МО са правени и са възлагани обществени поръчки без конкурс, а с посочване на изпълнител, а също така 
е практикувано и масово авансово плащане на тези поръчки, преди още да са започнали", обясни служебният 
министър. 
Според него твърдението, че всичките тези поръчки са проведени без да е организиран конкурс, защото фирмите, които е 
трябвало да бъдат избрани, е трябвало да имат сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО - това е част 
от истината. 
"Специално за военно-въздушна база Граф Игнатиево, където трябва да бъдат приети новите целеви изтребители 
Ф-16, половината от дейностите, които трябва да бъдат извършени, съдържат класифицирана информация. 
Другата половина не съдържат класифицирана информация. В МО има антикорупционен план. В сайта и сега ще го 
намерите. 5 или 6 точка в него е да се ограничи предоставянето на обществени поръчки на един изпълнител. Този 
антикорупционен план е разписан от г-н Каракачанов", категоричен беше Панайотов. 
Той попита защо тази практика, наследена от бивши министри, не е помислено дали е добра и дали тя защитава интересите 
на държавата? Малко по-критично е трябвало да бъде подходено към това. 
"80% от обществените поръчки са проведени при 100% авансово плащане, т.е. дава се на изпълнителя и 100% от 
сумата се превежда. Има указание на МФ да се избягват авансовите плащания. Бяха цитирани едни вътрешни правила 
на МО, с които се обясняваха тези действия. В тях също се говори за пазарни проучвания, а нямаме документи такива 
да са правени", каза още служебният министър. 
Той коментира и сделката за двата бойни кораба, които "Люрсен" строи в български корабостроителници за 1 млрд. лв., и 
които са без въоръжение. 
Според него тази сделка е добра, въпросът е, че българската общественост е била на тъмно за това, че корабите са закупени 
без да са закупени боеприпасите. 
"Беше дадено сравнение: когато си купуваш кола, не си купуваш резервни гуми. Искам да припомня, че сделката за Ф-16 
е с боеприпасите", допълни Панайотов. 
По думите му има недостиг в армията ни. Т.нар. некомплект, свободните вакантни длъжности, е 19%. Според него 
кампанията "Бъди войник" е била необходима. Но въпреки това има некомплект от 19%. 
"Основно около 40% от тези, които са постъпили в армията, са го направили благодарение на разяснителна кампания 
на военните окръжия. И само 1,2% са постъпили в армията в резултат на кампания по национални телевизии", заяви 
министърът. 
Той коментира и инцидента в Чешнегирово така: Уроците са научени, повече прецизност, повече внимание, по-добро 
изпълнение. 
"Защото планирането на учението е безукорно. Станала е грешка, слава богу, в резултат на тази грешка, няма 
наранени, няма грубо отношение. Стрес категорично има". 
Панайотов смята, че докладът на САЩ и санкциите показват, че доверието къв нас е било разклатено. Това, че 
Министерството на финансите на САЩ излезе с такова категорично решение, с тежки санкции, това означава според него, 
че доверието е изчезнало преди това. И на практика с тези санкции се казва, че България не може да се справи с борбата 
срещу корупцията. 
На днешното заседание на Съвета по сигурността, свикано от премиера Стефан Янев, това ще е втората точка. Освен това 
ще се обсъжда и стабилността на страната по време на предстоящите избори. 
 
√ След публикувания списък на фирми, свързани със санкционираните по "Магнитски" - какви са реакциите  
Приходната агенция публикува първоначален списък с 64 фирми, свързани със санкционираните по закона "Магнитски" 
Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. Стана ясно, че и Министерството на финансите започва разследване. За 
целта ще бъде създадена комисия, в която ще участват ДАНС, НАП и МВР. 
Създадената комисия ще изготви списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, 
наложени от САЩ, като идеята е да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие от запориране на сметките. 
В предаването "Панорама" министърът на финансите Асен Василев заяви, че, ако член на служебното правителство се 
окаже свързан с някого от посочените в списъка, той ще бъде отстранен. 
"Ако такива хора се появяват, то те ще се появят в тези списъци на свързани лица и съответно трябва да бъдат 
отстранени от позициите в правителството. Това е смисълът да се изготвят тези списъци по много ясен механизъм. 
Това са лица, които са съдружници или са били управители в дружества, които са в този списък от 64 компании плюс 
дружества, принадлежащи на тримата човека, които подлежат на икономически санкции, гледано в период от 5 
години. Абсолютно всички, които са свързани, ще бъдат поставени в един списък на сайта на НАП и на сайта на 
Министерството на финансите. А на държавните дружества, ние, като правителство, даваме указание да не 
работят с тези хора и съответно компании", подчерта служебният министър на финансите Асен Василев. 
В предаването "Денят започва с Георги Любенов" Десислава Атанасова от ГЕРБ коментира, че единственото лице, посочено 
в списъка на американското правителство, за което ГЕРБ може да носи отговорност, е Александър Манолев. 
Уточни, че много преди САЩ да кажат, че трябва да се потърси отговорност, ГЕРБ го е направил. Веднага щом е имало 
данни за Александър Манолев за злоупотреби по отношение на къщите за гости, партията се е разделила с него. 
Санкциите срещу депутата Делян Пеевски коментира така: 
"Ние никога не сме били зашити с Делян Пеевски, за да се отшиваме. Този човек през всичките тези години е издиган 
за народен представител от ДПС и е предлаган от ДПС за различни постове", каза Десислава Атанасова. 
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Антоанета Цонева от "Демократична България" допълни, че санкциите по закона "Магнитски" са огромен шамар за 
българската прокуратура. Според нея отговорността за качеството на институциите и разгръщането на корупцията е на 
управлението на Борисов. 
"Виждам много ясна ос между ГЕРБ и ДПС. Погледнете и хората, които са обект на тези санкции. Пеевски е една одиозна 
фигура, която никога не е била разследвана", добави Антоанета Цонева от "Демократична България". 
В обявения от НАП списък с 64 фирми фигурира и Гражданска платформа "Българско лято". Във Фейсбук Васил Божков 
реагира, че цитирам "служебното правителство създава опасен прецедент, като под диктовката на чужда държава прави 
списъци, в които е поставила законно регистрирана партия". 
По този начин, според Божков, изолира "Българско лято" от предизборната кампания. Ръководството на Гражданска 
платформа "Българско лято" изпрати позиция до американското посолство, Държавния департамент и европейски 
институции, в който осъжда, цитирам "острото вмешателство на САЩ в политическия живот на демократична държава 
членка на ЕС". 
Говорителят на ЦИК Цветозар Томов коментира пред БНТ, че няма законово основание за дерегистрация на партията и тя 
ще участва в изборите. 
 
√ "След новините": Защо не са изпълнени част от целите за разделното събиране на боклука?  
Затрупани сме от боклуци – но внасяме и чужди. Незаконните сметища са навсякъде, боклуци задръстват реките ни, някои 
от безобразията стават видими през фейсбук, но други си остават скрити. 
"Идва сметосъбирачката, теглим я на кантара и се оказва 17 тона. Средно тежат между 8 и 10 тона. Звъня на кмета 
и му казвам, че това е нещо нереално. Той вика пускай да видим какво има вътре. Влиза и виждаме, че 80% от камиона 
е пълен с животински изпражнения. Какво излиза - гражданите плащат нещо, което не са генерирали, общината 
плаща на нас, а ние ги даваме тези пари за ремонт на машините, защото нашите машини не са предвидени за 
сепариране на такъв отпадък", разказа директорът на "Екоинвест асет" Емил Дичев. 
Тази история идва от завода за отпадъци в Езерово, Варненско в момент, когато националната програма за управление на 
отпадъци незнайно защо от март стои заклещена в Министерския съвет и блокира всякакви мерки. Напук на бедствието с 
боклуците и зеления пакт, от който уж са част. 
В тази частна инсталация извозват боклука си 12 общини във Варненска област, където годишно общините отделят 11 
милиона лева за обезвреждането му без да смятаме разходите за неговото събиране и извозване. А единственият начин 
тази сметка да намалява, вместо да расте - е разделното събиране на отпадъци. Включително и на биоразградимите. 
"Това, което е проектен капацитет за рециклиране на биоотпадъци в програмния период до тази година, е 105 000 
тона. Тоест това е ефектът, който ние очакваме", каза държавният инспектор в дирекция "Отпадъци" към МОСВ 
Антон Пейчев. 
И ако във Варненско има някакъв напредък, то в страната все още почти няма как този вид отпадък да достигне до 
инсталациите. 
БНТ: А можете ли да ми обясните на мен като гражданин къде би трябвало да има възможност да изхвърля 
биоразградимия си отпадък в момента? 
"В момента на територията на Столичната община няма къде да бъде изхвърлен, тъй като системите в голямата 
си част досега са изграждани като системи за зелени отпадъци, тоест в райони, където има еднофамилни къщи, 
където се косят общински терени. За СО биоразградимият отпадък се събира от пазарите", обясни Антон  Пейчев. 
"Тогава, когато имаме многообразие от домакинства, е много съществен контролът върху това какво точно се изхвърля и 
дали вътре няма да попадне нещо, което не трябва и което не само да влоши качеството на компоста, но и да създаде 
други рискове. Затова разделното събиране на биоразградими първо се прави при професионални източници - пазари и 
т.н., където може да има еднороден отпадък", продължи Пейчев. 
Така че ако всичките инсталации за биоразградими отпадъци проработят, те трябва значително да разтоварят огромните 
такси смет, които всички плащаме. Защото този боклук вече се превръща в суровина. 
"Това изписване е много дълго, виж така дали става: Два са продуктите, които се получават от хранителните 
отпадъци. Биогаз - който се оползотворява на място за производството на електро и топлоенергия и другият 
вариант е производството на компост", каза главният технолог на био-инсталация за отпадъци "Хан Богров" Виктор 
Атанасов. 
А очевидно и в селските общини системата все още не е ефективна. И това спъва и разделното събиране на хартия, метал, 
стъкло, пластмаса, поверено изцяло на организациите за оползотворяване на отпадъци: 
"Нашите контейнери, въпреки че повишаваме чистия отпадък, не се използват винаги по най-добрия начин. Често 
там намираме битови отпадъци и други, които не би следвало да бъдат там", каза оперативният директор на 
"Екопак", България Христо Диков. 
Така една от водещите организации за оползотворяване на отпадъци у нас успява да рециклира около 50 процента от 
събраното в контейнерите за пластмаса например. Въпреки това обаче, поставените от законодателството цели за 
рециклиране на отпадъци от опаковки са преизпълнени. 
"При всички положения имаме репер, към който се стремим, това е комбинация, както от материалното 
рециклиране, тоест увеличаване на разделното събиране - пластмаса, метал, в комбинация с поетапно въвеждане в 
експлоатация на системите за биоотпадъци. Но освен изграждането на инфраструктурата, съществен момент е и 
самото участие на гражданите", каза държавният инспектор в дирекция "Отпадъци" към МОСВ Антон Пейчев. 
Затова дори има училища, които са заложили в учебната си програма обучение в разделно събиране. Въпреки че за децата 
е трудно да приложат уменията си навън. 
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"Пред всеки един клас има съдове за разделно събиране. Имаме един компостер, който за съжаление е малък и не може 
да обхване биоразградимите отпадъци, които би трябвало да попаднат в него - листна маса, обелки. Една част влиза 
в него, но другата за съжаление сме принудени да изхвърлим в общия контейнер навън на улицата" каза учителят в 
Увекинд Костадин Соколов. 
И за да не загубят умения и разделното събиране на всички да е по-ефективно, подобни площадки трябва да влязат час 
по-скоро в употреба. 
"Тук третирането на отпадъците е значително по-евтино и това е смисълът да ни има. Клони, храсти, всичко, което 
в един двор може да се събере, ние сме готови да го третираме има такса - 15,82 лв. на тон. За сравнение 
депонирането е около 73 лева на тон. Да, доста голяма е разликата", каза технологът Аделина Стоева. 
Площадката в Хан Богров обаче е единствената в страната, която има инсталация и за биоразградими хранителни 
отпадъци. Така част от столичните учреждения и търговски обекти извозват остатъците от храна там, но към момента 
събрания от тях боклук захранва едва 60 процента от общия капацитет на инсталацията. 
"Всеки един лев разход за управление на отпадъците по неекологосъобразен начин го плащаме всички ние от джоба 
си", каза Антон Пейчев. 
А според изчисленията на системата в България, населени места под 5 хиляди души не са задължени да имат системи за 
разделно събиране на боклука. За останалите има нормативи, които макар и преизпълнени, не ни приближават бързо до 
целта - след 14 години да депонираме една шеста от боклука, който стига до депата сега. 
"Общините посочват местата, на които да поставим контейнерите, след това има честота на обслужване. Тя  
варира в зависимост от населеното място в зависимост колко често се пълнят контейнерите. Тогава, когато се 
случва често - да са препълнени, ние водим разговори с общината за възможността да сложим допълнителни съдове", 
каза Христо Диков. 
Вместо обратното. Но тъй като таксата смет си я плащаме ние, за общините разделното събиране не е приоритет. Дори 
обратното. Под натиска на общините, малко преди да бъде разпуснато 44-тото народно събране беше отложена за 
пореден път системата „плащаш толкова, колкото изхвърляш“.  
Директорът на заводът за отпадъци във Варна "Екоинвест асет" Емил Дичев обясни: Ако това бъде въведено, тогава всеки 
гражданин ще бъде мотивиран да хвърля минимално смесен битов отпадък и той ще събира разделно на мястото, на което 
се генерира отпадъкът, защото за разделното събиране гражданите не плащат. И това ще намали тежестта на гражданите 
и затова, което в момента се говори - че се плаща много на инсталациите, на депата, отчисленията. Да, плаща се много, 
защото има много отпадък. Когато намалите количеството, ще видите, че всеки човек ще плаща много по-малко. 
"В своите документи на Европейския съюз, включващ анализи и доклади за България, многократно е  поставян 
въпросът за заплащане на база количество. И в световната практика е установено, че това е основният стимул за 
това да бъдат приобщени преобладаваща част от хората към системите за разделно събиране", каза държавният 
инспектор в дирекция "Отпадъци" на МОСВ Антон Пейчев. 
Диференцирането на таксата смет трябваше да заработи тази година. Но незнайно защо и без обществено обсъждане, 
общините обвързаха въвеждането на този механизъм с преброяването на населението. Също неясно защо и без дискусии 
в парламента, депутатите приеха този довод. Освен че отложиха, не му дадоха дори и краен срок. Само е ясно, че ще 
продължим да плащаме несправедливи такси смет поне до 2024 година. Дано до тогава децата да не загубят 
мотивация. 
"Ние по този начин се опитваме да научим децата че това е важно и значимо и че те са поколението което ще бъде 
изправено пред най-сериозните предизвикателства, свързани със замърсяването на платената, но навън децата 
виждат това и това, и определено не всичко опира до съвестта на гражданите", казва учителят в Увекинд Костадин 
Соколов. 
 
√ Председателят на ЕП призова страните от Западните Балкани да бъдат приети в ЕС  
Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли призова за присъединяване на страните от Западните Балкани 
към Европейския съюз. 
В интервю за германската медийна група "Функе" той изтъква, че разширяването ще донесе огромни ползи както за 
региона, така и за Европа като цяло. 
Сасоли подчертава, че реформите в тези страни трябва да бъдат приключени, а темпото на присъединяване зависи от 
изпълнението на критериите за членство. 
Според председателя на Европейския парламент Европа също трябва да признае напредъка на държавите от Западните 
Балкани. 
В края на миналата година България блокира започването на преговори със Скопие, след като не одобри преговорната 
рамка. Чехия и Словакия се противопоставиха на ключов текст за разширяването. 
 
√ Дмитрий Гудков замина за Украйна, след това иска за отиде във Варна  
Руският опозиционен политик Дмитрий Гудков е напуснал Русия, за да избегне арест по фалшиви криминални обвинения. 
В социалните мрежи той написа, че заминава за Киев. Пред Риа Новости Гудков съобщава, че след Украйна иска да отиде 
във Варна, където се намират неговите родители. 
По думите му, хора, близки до Кремъл, са го предупредили, че ще бъде задържан, ако остане в Русия. 
41-годишният Гудков е бивш депутат. Той беше арестуван на 1 юни, а домът му - обискиран по подозрения за причиняване 
на имуществени вреди чрез измама или злоупотреба с доверие. Гудков отрича обвиненията. Той беше освободен, но 
остава заподозрян в криминален случай. 
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√ Кой е Сергей Магнитски? 
Преди 12 години в Москва в следствения изолатор умира руски ревизор, разкрил мащабна корупционна схема, в която са 
замесени данъчните служби на Русия. Ето кой е Сергей Магнитски и как историята му създава американски закон - глобална 
тежест. 
Сергей Леонидович Магнитски. Финансов ревизор и данъчен адвокат. Роден в Одеса. Умира на 37 години в "Матроска 
тишина" - следственият изолатор на Първо Управление на Федералните сили в Москва. Магнитски не бил опозиционер, не 
бил и известен. Смъртта донесла славата му. 
През 2008 година Магнитски разкрива огромна измама, свързана с кражбата на бизнеса на един от неговите клиенти - 
финансистът Уилям Браудър. От края на 90-те роденият в Съединените щати британски финансист Браудър е от най-
големите чуждестранни инвеститори в Русия. 
С времето, обаче, той изпада в немилост и през 2005 година е депортиран. Магнитски започва да проучва случая на клиента 
си и успява да разплете мащабната корупционна схема. 
Твърди, че данъчната полиция е отклонила почти пет милиарда и половина долара. През 2008 година Магнитски е 
арестуван за укриване на данъци. В следствения изолатор здравословното му състояние се влошава. Година след 
задържането умира. 
Основната версия за смъртта е сърдечна недостатъчност. Според близките му, в затвора, той е бил изтезаван. 
"Делото срещу Магнитски е прекратено заради неговата смърт. Съдът отказа да го оневини, както настояваха 
неговите близки", заяви Михаил Резниченко, прокурор - 11 юли 2013 година. 
След смъртта на Магнитски, Браудър представя случая в Съединените щати. През 2012 година президентът Барак Обама 
подписва закон, който забранява влизането в Съединените щати на "лица, отговорни за задържането и смъртта на 
Магнитски" и замразява техните авоари в страната. 
Четири години по-късно правната рамка на закона е разширена и всеки, който е нарушил човешките права или е замесен 
в тежки корупционни схеми, може да бъде санкциониран. 
 
БНР 
 
√ Гаранционна програма: 2,5 млрд. лв. за бизнеса с възможност за кредити без обезпечения 
Служебният кабинет подготвя актуализация на бюджета, която ще бъде внесена в следващия парламент 
Репортаж на Цветелина Стоянова за предаването ''Хоризонт за вас'' 
Служебното правителство подготвя програма за  два и половина милиарда лева,с която бизнесът ще бъде подкрепен  чрез 
кредити през търговските банки. Това обяви министърът на икономиката Кирил Петков. Мярката 60/40 ще бъде удължена 
с  два месеца, като тепърва ще се работи по програма за евентуално влошаване на пандемичната ситуация от септември 
до края на годината. Служебният кабинет подготвя актуализация на бюджета, която ще бъде внесена веднага, след като 
бъде сформиран новият парламент. 
Подготвяната актуализация на Бюджета няма да доведе до увеличаване на дефицита, обяви ресорният министър Асен 
Василев: 
"Без да се увеличава дефицитът, да можем да оправим разходната и да видим колко ще успеем да надсъберем в 
приходната част на Бюджета". 
Тъй като служебният кабинет работи в условия без парламент и възможност за промени във финансовата рамка, една от 
малкото възможности за подпомагане на бизнеса остава чрез кредити през търговските банки, обяви икономическият 
министър Кирил Петков. Всяка фирма, която има поне тригодишна история, ще има право на заем. 
„Само ако сте истински бизнес и имате документите за това за последните три години - че сте оперирали, да можете да 
вземете до 70% от своите приходи през 2019-а или 2020-а, което е по-голямо от двете, да няма обезпечения за един кредит 
от седемгодишен период". 
Най-важното е да има пари за бизнеса, защото само по този начин ще има приходи и в хазната, допълни министърът на 
финансите Асен Василев: 
„Затова е и подготвяната актуализация, която смятаме да внесем в момента, в който има парламент, ще бъде в тази насока 
- без да се увеличава дефицитът, да можем да оправим разходната и да видим колко ще успеем да надсъберем в 
приходната част на бюджета" 
Петков анонсира, че схемата е коментирана с Асоциацията на търговските банки:  
"Ние развързваме ръцете на банките да дадат всичките тези средства, които в момента имат, но не смеят да ги дадат, в 
посоки, където би било най-полезно за българската икономика". 
Лимитът е до 70% от приходите им през 2019-а или 2020 година в зависимост от това кое числата е по-голямо: 
Важен акцент към новата гаранционна схема допълни и вицепремиерът и министър на социалната политика Гълъб Донев:  
"От тези кредити ще могат да се възползват и самоосигуряващите се лица, които досега не бяха така активно подпомагани 
и подкрепяни по досега действащите мерки". 
Следващата седмица ще бъде обсъден новият дизайн на мярката 60/40 в оставащите ѝ два месеца. 
Важен детайл от днешната пресконференция съобщи Асен Василев - казусът с фирмата със задължения, която е била 
собственост на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов, ще бъде проверен от 
прокуратурата. 
 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101468078/nap-rumen-specov-nama-uchastia-v-chastni-drujestva
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√ Гълъб Донев: България първа в ЕС започва да прилага решение по закона "Магнитски" 
Няма сериозни нарушения в Министерството на труда и социалната политика  
Интервю на Явор Стаматов с Гълъб Донев в предаването ''Неделя 150'' 
"Ние сме може би първата държава в ЕС, която започна да прилага решение по закона "Магнитски". Това, което сме 
направили, е да защитим държавните предприятия, за да не се допускат отношения с лицата, посочени в списъка със 
санкции на САЩ". Това заяви пред БНР служебният вицепремиер и социален министър Гълъб Донев. Той обясни, че засега 
няма индикации за спиране на еврофондове за България заради санкциите на САЩ срещу български физически и 
юридически лица. 
"Всичко, което прави правителството, е прозрачно и професионално, няма лица и фирми (под санкции - б.р.), които да са 
в близък контакт с правителството", коментира служебният министър. 
Вицепремиер Гълъб Донев обяви в предаването "Неделя 150", че е факт констатацията, че няма сериозни нарушения в 
Министерството на труда и социалната политика: 
"Това е факт след извършените одити и оценки на независими одитори". 
Служебното правителство изготви програма за 2,5 милиарда лева, с която бизнесът ще бъде подкрепен чрез кредити през 
търговските банки, което министър Донев подчерта, че е използване на свободен ресурс в търговските банки, като 
държавата става гарант за тези кредити:  
"Тези нови мерки все още са в проектен етап. За всяка една от тези мерки ще бъде необходима нотификация от държавата 
пред ЕК, това ще са мерки, които да подпомогнат бизнеса и заетостта през есенния сезон". 
Донев уточни, че за да бъдат ефективни мерките, трябва да бъдат разработени в няколко варианта, в зависимост от 
конкретната ситуация на развитие на пандемията. 
"Досегашните мерки, прилагани от началото на пандемията, дават добър резултат по отношение на запазването на 
заетостта. Към днешна дата безработицата в страната е на ниско ниво, върнахме се на нима от преди Covid пандемията", 
посочи служебният социален министър. 
Проблемно е намирането на пари за добавката от 50 лева на пенсиите, каза министър Донев и обясни, че тези пари не са 
планирани като разход в бюджета на ДОО. Той подчерта, че служебното правителство ще спази ангажимента си да дава 
тази добавка към пенсиите до края на мандата си. 
"Увеличението от 5% на пенсиите няма да е еднакво за всички", обясни Донев. 
Интервюто на Явор Стаматов с Гълъб Донев в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ „Магнитски", подслушване, незаконни трансплантации – акценти от седмицата  
Седмицата на бързи обороти с Марта Младенова 
Съединените щати санкционираха шестима българи, сред които бизнесмените Делян Пеевски и Васил Божков, по 
глобалния пакт „Магнитски“. Съобщението от американското финансово министерство пристигна във вечерните часове в 
сряда и предизвика лавина от политически реакции. 
„Фактът, че се налагат такива санкции на български граждани и фирми е ясна диагноза за режима, който отгледа тази 
корупция“, коментира държавният глава Румен Радев. От своя страна бившият премиер и настоящ лидер на ГЕРБ Бойко 
Борисов обяви, че отношенията му с Пеевски са само „политически“, а от Васил Божков „не е получил нито стотинка“. От 
Дубай бизнесменът с множество обвинения обаче благодари на Съединените щати, но коментира, че е бил подложен на 
„репресии“ и сега е „санкциониран“, но „Борисов и прокурорът (бел. ред. - главният прокурор Иван Гешев) имат чадър“. 
Делян Пеевски изпрати позиция, че ще обжалва решението на Вашингтон. 
Иван Гешев се оказа главно действащо лице и в друг горещ сюжет от седмицата, след като покани част от новите висши 
кадри в службите на среща в кабинета си. Служебният министър на вътрешните работи Бойко Рашков отклони поканата с 
обяснението, че ще се срещне със следващия главен прокурор, а говорителят на правителството Антон Кутев заговори за 
„открита война“ между служебния кабинет и прокуратурата. Чрез говорителя си Сийка Милева прокуратурата обяви, че 
няма подслушвани политици и протестиращи преди вота на 4 април, а Арман Бабикян и Николай Хаджигенов от „Изправи 
се! Мутри вън!“ показаха разпечатки за подслушвани лица в ефира на националната телевизия. 
В открит конфликт между основния акционер и ръководството на Българската банка за развитие се превърна опитът на 
министър Кирил Петков да получи информация за най-големите кредити, отпуснати от институцията. Безпрецедентно БНБ 
започна надзорна проверка в държавната банка заради обтегнатите отношения между принципала и ръководството й. 
В същото време отношенията на новия ръководител на НАП Румен Спецов с Васил Божков и най-вече действията на Спецов 
около продажбата на фирмата му на малограмотен човек с криминално минало по време на данъчна ревизия се оказаха 
„горещ картоф“ в ръцете на служебния министър на финансите Асен Василев. Той анонсира, че прокуратурата ще провери 
казуса с фирмата, която е един от длъжниците на НАП, а самият Спецов отказа коментар, докато тече проверката. „Кой ще 
плати политическата цена, ако се окаже, че няма данъчно нарушение“, реторично попита шефът на НАП, запитан дали ще 
си подаде оставката. А на въпроса дали се познава с укриващия се в Дубай Божков, Спецов отговори, че „в Дубай живеят 
три милиона българи“ и запита дали фактът, че сега живее в София означава, че познава и Делян Пеевски. Всички тези 
коментари дойдоха по време на акция на НАП и ДАНС по границата, където бе установено укриване на обороти и 
несвързване на касови апарати със системата на данъчните. 
Повишаването на приходите и реорганизирането на разходите в хазната ще влязат в актуализацията на бюджета, която ще 
бъде внесена при сформирането на нов парламент, анонсира още Асен Василев. Заедно със социалния министър Гълъб 
Донев и икономическия министър Кирил Петков той представи новите мерки в подкрепа на бизнеса. 
Междувременно разкрития, които накараха всички да настръхнат, направи здравният министър д-р Стойчо Кацаров. В 
бившата правителствена болница "Лозенец" са правени трансплантации от живи донори, които нямат роднинска връзка с 
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реципиентите. Млади хора от Молдова и Украйна са дарили бъбреци на „лели и чичовци от Израел, Оман и Германия“, 
разкри Кацаров, който смени ръководствата и на това лечебно заведение, и на Александровска болница. 
От 1 юни вече се използват електронни рецепти, макар и да не липсват трудности. Зелените коридори за ваксинация 
продължават, а данните за новите случаи на заразени с коронавирус са окуражаващи. 
И още от седмицата – „Сиела Норма“ отказа да достави допълнително машини за предстоящия вот на 11 юли, но от ЦИК 
се надяват на обрат в преговорите. Подготовката на изборите продължава с пълна пара, а и днес ще има тестово гласуване 
с машини на няколко места в столицата. 
Още от акцентите от отминаващите седем дни може да чуете от звуковия файл. 
 
√ МРРБ търси начини да разплати над 600 млн. лева на строителни фирми  
Министерството на регионалното развитие и благоустройството търси начини да разплати над 600 млн. лева на строителни 
фирми за извършени дейности по републиканските пътища. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството. 
Работна група под ръководството на заместник-министър Тодор Анастасов проверява договорените и изпълнени 
строително-монтажни дейности по републиканската пътна мрежа, възложени от Агенция „Пътна инфраструктура“.  
Бюджетът на агенцията за тази година е 874 млн. лева.  
В допълнение, АПИ е възложила строителни дейности за още над 2 млрд. лева.  
След като проверката завърши, всичко, което е извършено качествено и в срок, ще бъде разплатено на фирмите, уверяват 
от регионалното министерство.  
 
√ МВнР: Българските граждани могат да влизат в Гърция и с европейския сертификат 
Гърция удължи със седмица Covid изискванията за влизане в страната 
Българските граждани могат да влизат в Гърция и с европейския зелен сертификат, съобщиха от Министерството на 
външните работи. Отпада задължението за шофьорите на тежкотоварни камиони да попълват регистрационен формуляр, 
генериращ QR код. 
Българските граждани ще могат да пътуват в Гърция и с антигенен тест, но само ако е качен в Цифровия сертификат, 
одобрен от Европейския съюз. Това обаче у нас ще е възможно през втората половина на юни. 
Същевременно Гърция удължи със седмица Covid изискванията за влизане в страната. За пътуване по вътрешни самолетни 
линии се допуска представяне на отрицателен бърз тест за коронавирус, информира кореспондентът на БНР в страната. 
Изискванията за влизане в Гърция остават в сила до 14 юни, след което вероятно ще има продължение на действащите 
ограничения, които са общи за европейските страни. 
Covid ваксинираните влизат със сертификат, валиден 14 дни след  последната доза. За туристите без ваксина се изисква 
задължително PCR тест до 72 часа преди влизане в страната. За децата на възраст над 6 години също се изисква да са с 
отрицателен тест. 
При пътуване със самолет по вътрешните линии към островите вече е въведено изискване за представяне на документ за 
здравен статус. В този случай е позволено да се пътува или с PCR, или с бърз антигенен тест, направен в оторизирана 
лаборатория в Гърция. 
С тези изисквания се пътува и с фериботите. Документите се проверяват преди качване на пътника на самолета или на 
кораба. 
Според коментари на специалисти в гръцките медии не се очаква до края на туристическия сезон промяна в посока 
облекчаване на изискванията за влизане на туристи, отбелязва кореспондентът на БНР в южната ни съседка. 
 
√ Навършиха се 142 години от първата парична операция на БНБ 
На 6-ти юни се навършиха 142 години от първата парична операция на Българската народна банка (БНБ), припомнят от 
институцията. 
Дейността на БНБ започва на тази дата през 1879 година с внасянето на сума в размер на над 8 600 000 лева. От тях 2 
милиона лева - за капитал и резервен фонд, а остатъкът за безсрочен безлихвен влог. 
Още същия ден е била извършена първата операция от 1500 лева срещу залог, припомнят от Банката. 
Българската централна банка е една от най-старите централни банки в света - тринадесета по реда на създаването си, с 
богата история и архив, допълват от БНБ. 
 
√ При над 30 търговски банки, защо ни е държавна банка като ББР  
Държавата може да помогне на малкия бизнес с определени гаранционни схеми 
Разкритието, че Българската банка за развитие е отпуснала близо 900 млн. лв. на осем фирми, се отразява като цяло на 
бизнес средата в държавата.  
“От гледна точка на общия кредит в българската икономика, който е около 66 млрд. лв., това не е толкова съществен 
ресурс. Със сигурност обаче, когато една изцяло държавна банка осигурява относително големи по размер кредити на не 
много голям списък от компании, винаги възникват съмнения доколко това не изкривява конкурентната среда”, 
коментира Лъчезар Богданов - главен икономист в Института за пазарна икономика. 
Трудно може да се направи анализ дали подобна банка в поведението си като кредитна институция работи в пазарни 
условия. Затова проблемът е по-дълбок от това, което се коментира по повод на скандала с ББР. 
По-същественият въпрос, според Богданов, е изобщо съществуването на изцяло държавна банка, която да извършва 
пълноценна банкова дейност, включително с директно кредитиране. 
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“Би следвало да си зададем въпроса, защо след като е имаме над 30 търговски банки, се налага изобщо държавата да има 
банка, която директно да играе на пазара и да осигурява кредити”, казва той. 
Относно конкретно за мисията за подкрепа на малкия и среден бизнес, по думите му, това винаги е удобно покривало на 
каквито и да е публични разходи на програми. Винаги се слага някакво хубаво заглавие, естествено то звучи добре, но в 
крайна сметка прозрачният и честен начин, от гледна точка на интересите на данъкоплатците и на конкурентната среда, е 
да се работи с чисто фискален инструмент. 
Ако държавата иска да помогне на малкия бизнес, който няма достъп до кредити, може да стане с предоставяне на 
определени гаранционни схеми или други схеми, които да намалят разхода за отпускане на кредити или да намалят риска 
и да бъдат предложени през много на брой търговски банки. 
Чуйте повече в разговора на Антония Енева с Лъчезар Богданов в звуковия файл.   
 
√ Сдруженията на заведенията искат пряка помощ, а не кредити  
Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията оспориха плана на правителството за 
помощи чрез кредити. Организациите обявиха,че са дискриминирани и настояват за пряка подкрепа и участие на 
представители на бранша във всички решения, които засягат работата на заведенията. 
В позиция до медиите от сдруженията искат държавата да поеме отговорността за причинените масови фалити в бранша, 
които са довели до огромна междуфирмена задлъжнялост. 
 
√ Над 3800 свободни позиции в кампанията "Работа в БГ туризма"  
Над 3 хиляди и 800 свободни работни места ще бъдат предложени в кампанията "Работа в БГ туризма". 
От 7-ми до 11-ти юни в бюрата по труда ще провеждат срещи между безработни и работодатели от туристическия бранш. 
Агенцията по заетостта продължава да набира кандидати в сектора "Туризъм" и съпътстващите дейности. Към момента 
основното търсене е за готвачи, сервитьори, камериери, администратори и спасители. 
Позициите са публикувани на сайта на трудовата агенция. 
 
√ Спад на безработицата в Кюстендилско  
С над 1000 са намалели безработните лица в Кюстендилския регион година след въведеното Извънредно положение при 
Covid епидемията,обявиха от Регионалната агенция по заетост.  Безработните към 30 април 2021 г. са 4 856 души, или 8,5%. 
Спрямо април 2020 г. се наблюдава намаление с 1 075 лица. 
Същевременно се е увеличил значително броят на постъпилите на работа. Само за април т.г. в Кюстендилска област са  
започнали работа 806-ма. 
Обявени са 304 свободни работни места в региона в сферата на услугите и търговията, хотелиерството и 
ресторантьорството, в обувната и шивашка промишленост, преработващата промишленост, строителството и 
производство на мебели.Търсят се сезонни работници, работници за промишлено производство, сортировачи, машинни 
оператори, за обработка на плодове, за озеленяване. 
След отпадане на част от въведените противоепидемични мерки от страна на работодателите, развиващи дейност в 
сферата на хотелиерството и ресторантьорството, също има по-голям брой заявени свободни работни места. Услугите на 
Бюрото по труда в град Кюстендил са потърсили и по-голям брой работодатели, развиващи дейност в сферата на 
шивашката промишленост, които са обявили десетки свободни работни места за различни позиции. Стотици безработни 
ще се включат и в започващия до дни черешобер в Кюстендилско. 
 
√ Германският бизнес посочи недостатъците на средата у нас - липсват кадри и правна сигурност  
Репортаж на Наталия Ганчовска за предаването ''Хоризонт за вас'' 
Германските компании у нас са раздвоени в оценката си за мерките на правителството за смекчаването на икономическите 
последици от пандемията през изтеклата година.  
Като проблеми в България германският бизнес сочи недостига на квалифицирани кадри, липсата на правна сигурност и на 
прозрачност при обществените поръчки, както и корупцията.  
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) 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 представи главният управител на Германо-Българската 
индустриално-търговска камара Митко Василев.  
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Спад на продажбите на дребно в ЕС през април, но при нарастване в България  
Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС отбелязаха през април по-силен от очакваното спад след два поредни 
месеца на растеж, тъй като по това време имаше известно затягане на противоепидемичните мерки в някои страни членки, 
а католическите великденски празници се паднаха в самото начало на четвъртия месец от годината, показват данни на 
Евростат. 
Продажбите на дребно в България обаче се повишиха се повишиха стабилно за втори пореден месец, отчита официалната 
Европейска статистика. 
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През април 2021 г. продажбите на дребно в еврозоната се свиха с 3,1% спрямо март, когато нараснаха с 3,3% и след скок с 
4,25 през февруари, докато очакванията на финансовите пазари бяха за доста по-скромно понижение с около 1,5 на сто. 
В рамките на целия Европейски съюз продажбите на дребно също се понижиха през април с 3,1%, заличавайки растеж от 
3,2% през март. 
Понижението през април се дължеше отчасти на известно затягане на противоепидемичните мерки в някои европейски 
държави, както и на заличаване на част от солидния ръст на продажбите точно преди католическите великденски 
празници, които тази година се паднаха в самото начало на април. 
Спрямо април 2020 г., когато беше в сила началната фаза на коронавирусната пандемия в Европа, продажбите на дребно 
в еврозоната обаче нараснаха на годишна база с 23,9%, а в рамките на целия ЕС с 22,4% след повишения съответно с 13,1% 
и с 12,4% през март 2021 г. 
Евростат посочи, че свиването на търговията на дребно през април в еврозоната беше водено от спад с 5,1% на месечна 
база при продажбите на нехранителни стоки (но при скок с 42,6% на годишна база) и с 2,0% при продажбите на храни, 
напитки и тютюневи изделия (повишение с 3,3% спрямо април 2020 г.), докато продажбите на автомобилни горива се 
повишиха през април с 0,4% спрямо март и скочиха с цели 65,5% спрямо година по-рано. 
В рамките на ЕС продажбите на нехранителни стоки се свиха през април с 4,7% на месечна база (но при ръст от 38,6% 
спрямо април 2020 г.), докато тези на храни, напитки и тютюневи изделия се понижиха с 1,9% спрямо март (повишение с 
3,4% на годишна база), а продажбите на автомобилни горива останаха на нивото от март, но нараснаха спрямо година по-
рано с цели 54,3 на сто. 
Европейската статистика отчете, че продажбите на дребно в България се повишиха стабилно за втори пореден месец, 
нараствайки през април с 1,2% спрямо март, когато се повишиха с 2,5%. За последно беше отчетен истински срив при 
продажбите на дребно в нашата страна с 20,1% през миналия март, последван от понижение с 2,0% през следващия месец 
- по време на първия Covid локдаун през 2020 г. 
Спрямо април 2020г. (когато коронавирусната пандемия удари и нашата страна) продажбите на дребно нараснаха през 
този април с цели 25,9% след повишение със 17,3% през март. 
 

Графики на продажбите на дребно в ЕС и еврозоната 

 
 
√ ЕС предлага многостранен търговски план за борба с пандемичните последствия  
В петък Европейският съюз предложи многостранен търговски план на членовете на Световната търговска организация 
(СТО), за да се координира по-добре реакцията срещу коронавирусната пандемията и да се ускори възстановяването след 
пандемията. 
Предложението очертава начини за разширяване на производството на ваксини и лекарства за Covid-19, като 
същевременно гарантира глобален справедлив достъп до тях, нещо, за което Световната здравна организация 
многократно настояваше. 
Освен това единният блок описва подробно ангажименти от страна на членовете на СТО за подпомагане на борбата с 
пандемията, включително ограничаване на експортните рестрикции и улесняване на използването на задължително 
лицензиране в рамките на настоящите правила на Световната търговска организация. 
"Отвъд настоящата криза е важно да се осигури глобална готовност за бъдещи пандемии: диверсификация на 
производството, така че да не бъде централизирано само в няколко държави и да се засили устойчивостта на 
инфраструктурата за здравеопазване в най-слабо развитите страни", коментира предложенията на съюза председателят 
на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
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√ Германия: Украйна трябва да остане транзитна страна за руския газ и след построяването на „Северен поток 2“ 
Германия заяви, че Украйна трябва да остане транзитна страна за руския газ и след построяването на „Северен поток 2“, 
съобщи вестник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, цитиран от Ройтерс. 
Изявлението на германски правителствен говорител идва, след като руският президент Владимир Путин каза в петък, че 
ролята на Украйна като транзитна страна не е сигурна, когато газопроводът „Северен поток 2“, свързващ Русия и Германия, 
бъде завършен. Според Путин това зависело от показването на "добра воля" от Киев. 
Германия винаги е заставала зад проекта, сблъсквайки се с яростната опозиция на Съединените щати и много европейски 
страни, които изразяват мнение, че „Северен поток 2“ лишава Украйна от решаващ лост спрямо своя източен съсед, 
припомня Ройтерс. 
Германия очаква Русия да се придържа към съществуващото междуправителствено споразумение, което задължава 
Москва да транзитира газ през Украйна, подчерта германският правителствен говорител Щефан Зайберт. 
„С това споразумение, договорено отчасти от Европейския съюз и Германия, Русия и Украйна създадоха рамката за това и 
очакваме споразумението да се спазва“, посочи Зайберт. 
 
√ Напрежение преди преговорите ЕС - Великобритания за Протокола за Северна Ирландия  
Посланикът на Европейския съюз в Обединеното кралство Жоао Вале де Алмейда заяви за Times Radio, че доверието 
между двете страни е на ниско ниво преди преговорите за Протокола за Северна Ирландия следващата седмица, но изрази 
увереност, че то ще се подобри. 
Преговорите за намиране на решение за прилагането на Протокола за Северна Ирландия стартират в началото на 
седмицата, но е добре известно твърдото становище на британския  министър за Брекзит лорд Дейвид Фрост, че той е 
нефункционален и е по-добре да бъде отменен. 
Европейците настояват подписаните спогодби да бъдат изпълнени, а ирландският външен министър Саймън Ковъни 
предупреди, че Брюксел може да втвърди позицията си в отговор на нежеланието на британците да приложат Протокола. 
Жоао Вале де Алмейда каза днес, че липсва доверие между двете страни. Запитан от водещия на Times Radio дали Брюксел 
има план за налагане на търговски тарифи като наказателна мярка, посланикът на ЕС отговори: 
„Ние сме готови и за най-лошия сценарий. В подписаното споразумение са посочени мерки за решаване на проблемите, 
но аз се надявам да не се стигне до тях“. 
“Дейли експрес“ междувременно излезе със заглавие, че Еманюел Макрон, Ангела Меркел и Урсула фон дер Лайен са 
готови да връчат ултиматум на Борис Джонсън зад кулисите на срещата на високо равнище на Г-7 да се заеме с прилагането 
на Северноирландския протокол или ще бъдат наложени търговски тарифи. 
Протоколът за Северна Ирландия цели избягване на твърда граница на остров Ирландия като запазва Северна Ирландия 
в митническия съюз за стоки. 
Планът обаче породи проблеми с търговията в пристанищата в Ирландско море заради необходимите проверки на 
стоките, пътуващи между останалата част от Обединеното кралство и Северна Ирландия. 
 
√ Г-7 се споразумя за глобален минимален корпоративен данък от 15%  
Финансовите министри на страните от Г-7 постигнаха споразумение за глобален минимален корпоративен данък от не по-
малко от 15 процента. Министрите изразиха подкрепа за постигане на справедливо решение за разпределянето на 
данъчните права. 
Британският министър на финансите Риши Сунак нарече постигнатото споразумение „историческо“. Според него след 
реформите световната данъчна система трябва да бъде справедлива в съответствие с дигиталната епоха, така че 
компаниите да плащат дължимите данъци. 
Или както заяви Сунак: „Правилните компании да плащат правилните данъци на правилните места“. Технологични гиганти 
като „Амазон“, „Гугъл“, „Фейсбук“ се очаква да бъдат сред засегнатите компании. 
Подобни гиганти жънат голям бизнес успех по целия свят, като обаче декларират минимални печалби в отделните страни. 
Реформата би трябвало до доведе до поток от милиарди долари към правителствата за покриване на дълговете, натрупани 
по време на кризата с коронавируса. 
Постигнатата сделка между Съединените щати, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия и Япония ще окаже 
натиск върху други държави да последват примера, което най-вероятно ще се случи на предстоящата следващия месец 
среща на високо равнище на страните от Г-20, сред които са Русия, Китай, Южна Африка и Саудитска Арабия. 
Финансови експерти обаче предупредиха, че е „още твърде рано да се отваря бутилката с шампанско“, защото все още 
има препятствия, тъй като в Съединените щати например, за да се превърне споразумението в закон, то трябва да бъде 
гласувано и в двете камари на Конгреса. 
И „Амазон“, и „Фейсбук“ ще попаднат в обхвата на новите предложения за минимален корпоративен данък, обяви 
впоследствие финансовата министърка на САЩ Джанет Йелън, цитирана от Ройтерс. 
Запитана дали двете компании ще бъдат засегнати от предложението Йелън заяви: „То ще включи големи печеливши 
фирми и аз вярвам, че тези две са именно такива“.  
 
√ Възможен ли е глобален минимум на корпоративния данък 
Въвеждането на глобален минимум на корпоративния данък би отнело няколко години, дори ако световните лидери 
постигнат съгласие по това предложение, прогнозира в интервю за "Хоризонт" Даниел Бън - вицепрезидент по глобалните 
въпроси на организацията Tax Foundation. Съединените щати настояват за глобална минимална ставка от 15 %, но за 
редица държави подобно ниво може да се окаже предизвикателство, предупреди Бън: 

https://bnr.bg/post/101478543/g-7-sa-blizo-do-sdelka-za-obsht-minimalen-korporativen-danak-ot-15


19 

 

"Попитахте какъв трябва да бъде точният размер на ставката на глобалния минимум. Аз нямам конкретно число в главата 
си, но бих казал, че ако говорим за минимум, той наистина трябва да бъде такъв. Не трябва да се поставя ниво, което 
всъщност, ще се окаже много по-високо спрямо настоящите ставки в много държави. Със сигурност 21% е много висока 
ставка. 15% също е сравнително висока, тъй както има страни, каквато е България например, както и Унгария, където 
облагането все още е по-ниско от този размер".  
 
√ Столтенберг: Сътрудничеството Русия - Китай се превръща в ново измерение и сериозно предизвикателство  
Сътрудничеството между Русия и Китай става все по-близко и представлява „ново измерение и сериозно 
предизвикателство“ пред Северноатлантическия алианс, заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. 
В интервю за германския „Велт ам Зонтаг“ той споделя, че „в последно време Русия и Китай си сътрудничат все по-тясно 
както в политическо, така и във военно отношение“. 
Москва и Пекин все по-често координират своите действия в международните организации, включително в ООН: 
„Освен това двете страни провеждат съвместни учения, полети на бойни самолети на далечни разстояния и морски 
операции. Те обменят активно помежду си опит в областта на използването на бойни системи и контрол върху интернет“, 
каза още Столтенберг. 
На предстоящата среща на върха на НАТО в Брюксел ще бъде прието решение по програмата за бъдещо развитие „НАТО 
2030“, която има за цел да укрепи Алианса и да отговори на промяната на баланса на силите и на новите предизвикателства 
в областта на политиката за сигурност. 
Към последните Столтенберг причисли „превръщането на Китай в самоуверена военна държава, нарастващата агресия от 
страна на Русия, новите брутални форми на международен тероризъм, увеличаването на кибератаките и 
разпространението на атомни оръжия“. 
 
√ Обемът на руско-китайската търговия ще достигне 200 млрд. долара до 2024 г.  
Руският президент Владимир Путин заяви по време на брифинг за чуждестранните медии в петък, че очаква обемът на 
търговия с Китай да достигне 200 млрд. долара до 2024 г. Такава прогноза направи и генералният секретар на Китай Си 
Цзинпин, въпреки известното негативно влияние на коронавирусната пандемия. 
Според Путин Русия и Китай имат редица сектори, в които да си сътрудничат, с основен акцент върху високите технологии, 
включително производство на самолети, космически изследвания и програми за изучаване на Луната. Той също така 
напомни също, че Русия е участвала в стартирането на четири нови ядрени реактора в Китай. 
Бързият темп на нарастващия обем на търговията между двете страни се потвърждава и от по-добрите от очакваните 
резултати за първото тримесечие на текущата година, отбеляза руският президент. 
През 2020 г., въпреки коронавирусната криза, оборотът между двете държави беше в размер на 104 млрд. долара - по-
висок от прогнозираните 100 млрд. долара. 
 
√ Путин: "Северен поток 2" е готов да бъде запълнен с природен газ  
Руският президент Владимир Путин заяви в петък, че компанията "Газпром нефт" е готова да започне да запълва 
газопровода "Северен поток 2". 
Изказвайки се на Международния икономически форум в Санкт Петербург, Путин потвърди, че полагането на тръбите за 
първата линия на тръбопровода е завършено, като работата по втората линия продължава. Освен това той заяви, че всички 
линейни работи, включително сухоземните и подводните участъци, по тръбопровода са приключили. 
"Първата линия от тръби на газопровода "Северен поток 2" е успешно завършена, а работата по втората линия продължава. 
Цялата работа по линията, включително морския участък, е завършена. Този маршрут ще свързва директно газопреносните 
системи на Русия и Федерална република Германия. Подобно на "Северен поток 1", той ще обслужва енергийната 
сигурност на Европа, осигурявайки надеждно снабдяване на европейските потребители като цяло", заяви Путин. 
"Готови сме да продължим да изпълняваме такива високотехнологични проекти с нашите европейски и с други партньори 
в бъдеще. Очакваме, че логиката на взаимна изгода и взаимна печалба неизбежно ще има предимство пред всички видове 
изкуствени бариери в настоящата политическа ситуация", допълни той. 
По-рано тази седмица руските власти заявиха, че строителството на газопровода е почти завършено, докато все още 
остават въпросите дали САЩ ще наложат санкции на газопровода, въпреки че от Белия дом посочиха, че вероятно няма. 
 
Сега 
 
√ Кабинетът ще отстранява свързаните с Пеевски и Божков 
Правителството обеща, а НАП и МФ пуснаха "черен списък" с фирмите на двамата санкционирани бизнесмени  
Ако в правителството се появят хора, свързани с Божков и Пеевски, то те ще бъдат поставени в рестриктивни списъци на 
свързани лица и съответно трябва да бъдат отстранени от позициите. Това обяви финансовият министър Асен Василев в 
Панорама на БНТ. От думите му не стана ясно какво ще означава свързани, по какъв начин ще се установява това, както и 
за какъв кръг длъжности ще се разпростират тези мерки. 
Той увери, че всичко, което бъде открито, ще бъде абсолютно публично - кои от държавните дружества и кои лица попадат 
в тази списък на свързани лица. Това се отнася и за частни структури. "Всички, които са свързани, ще бъдат поставени в 
един списък на сайта на НАП и на сайта на Министерството на финансите. А на държавните дружества ще се дават указания 
да не работят с тези хора и съответно компании", обясни Василев. 
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Веднага след това стана ясно, че Националната агенция по приходите вече е публикувала на сайта си списък с 64 фирми и 
организации, свързани със санкционираните по закона "Магнитски" Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. Засега 
той е идентичен с този на огласените от САЩ компании, на които американската страна също наложи рестрикции заради 
връзката им с тримата санкционирани българи. Очевидно обаче той ще се увеличава с всички новооткрити свързани лица 
и дружества. По-късно и Министерството на финансите качи два списъка. В единият, озаглавен  "Рестриктивни мерки на 
лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC" са свързаните с 
Божков и Пеевски дружества. В другият, под рубриката "Други мерки на лицата, които попадат или потенциално биха 
попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC" са Александър Манолев, Петър Харалампиев и Красимир Томов. 
Часове по-рано правителството реши да бъде създаден "черен" списък на лица и фирми, които попадат в обхвата на 
мерките, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи на министерството на финансите на САЩ. Към 
днешна дата там би трябвало да влязат всички компании, свързани с бизнесмена Васил Божков и бившия депутат от ДПС 
Делян Пеевски. Държавните и общинските фирми, както и всички ведомства трябва веднага да прекратят всякакви връзки 
с тях и да не влизат в нови взаимоотношения. 
Списъкът ще е обемен, защото ще обхване още компаниите, притежавани, контролирани или управлявани от Пеевски и 
Божков през последните пет години. В него ще влязат и всички техни съдружници, акционери, управители и членове на 
органи на управление и контрол за последните 5 години. Ще се добавят и всички физически лица и юридически лица, 
които ДАНС и НАП установи, че са косвено свързани с Пеевски и Божков. 
Целта на списъка е да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и другите разпоредители с държавни 
средства от попадане в обхвата на санкциите на САЩ. Подобен риск съществува и за всички частни компании, които имат 
бизнес с хора или фирми, свързани с Божков и Пеевски. Затова списъкът ще е публичен и ще се публикува на страницата 
на МФ и НАП. 
За съставянето на списъка се създава постоянна работна група с участието на представители на МВР, МФ, ДАНС и НАП. 
ДАНС и НАП са натоварени със задачата да предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на 
лица с лицата от списъка и да предлагат допълване на списъка в случай, че се установи свързаност, или изключване от него 
в случай, че свързаността е прекратена. 
"С предприетите от правителството действия ще се сведат до минимум рисковете за страната ни в политическо и в 
международно отношение и за българската икономика от тези санкции на САЩ при последващо замразяване на активи в 
банки на бюджетни организации, държавни дружества и предприятия, блокиране на международни преводи, изключване 
и недопускане до участие в международни бизнес сделки, ограничаване на възможностите за търговия и други", пише в 
съобщението на МС. 
Решението се взема, след като сутринта финансовият министър Асен Василев отбеляза, че няма изработена нормативна 
рамка, по която държавата да предприема действия в случай на санкции, наложени от органи на друга държава. 
Президентът Румен Радев също заговори за „мерки“, които трябва да предприеме България. „Трябва да е ясно на всички 
български граждани, които са имали или планират да имат някакви бизнес отношения с тези лица и фирми, че те също 
попадат под тези удари“, каза държавният глава днес. 
Последици 
Министерството на финансите на САЩ санкционира Делян Пеевски и Васил Божков, както и 64 фирми, свързани с тях, по 
закона "Магнитски". Третият санкциониран е Илко Желязков, но не е известно той да притежава фирми. 
Законът „Магнитски“ предвижда блокиране на цялата собственост на нарушителите на територията на САЩ и забрана за 
транзакции, пренос на стоки и услуги в тяхна полза. Последиците обаче се разпростират далеч извън границите на САЩ. 
Много е вероятно съвсем скоро тримата да не могат изобщо да си открият банкова сметка в почти никоя банка по света, 
обясниха финансови експерти. Няма да могат да използват кредитни карти, а трудно ще се намери фирма, която да иска 
да сключва договори с тях. 
Всяка българска банка получава черния списък на САЩ със санкционирани хора и фирми и може да блокира техните сметки 
и да откаже да работи с тях в бъдеще. В противен случай самата банка е заплашена от санкции, които могат да достигнат 
огромни размери. Фирмите, които правят бизнес с компании на санкционираните, също рискуват да си навлекат негативни 
последици, ако не прекратят отношенията си с тях. 
Още мерки 
Премиерът Стефан Янев свиква Съвета по сигурността в понеделник. На него ще се обсъдят мерки за гарантиране на 
политическата стабилност, необходимостта от нови и адекватни политики за борба с корупцията, както и прилагане на по-
ефективни механизми за координация и взаимодействие на структурите в сектор „Сигурност“. 
 
√ Министър Петков: Има риск и за свестните компании след Магнитски 
Започва проверка на 600-те милиона лева, дадени за ремонти на язовири  
"Имаме страшен риск да опазим реално всички свестни компании, които всъщност нямат нищо общо с тези хора", да не 
попаднат под ударите на санкциите. Това коментира в интервю за БНТ министърът на икономиката Кирил Петков по 
повод санкциите, които САЩ наложиха на 2 юни по закона "Магнитски" на Делян Пеевски, Васил Божков и свързаните с 
тях над 60 дружества. Заради корупция по закона "Магнитски" освен тях двамата бе санкциониран и зам.-председателят 
на бюрото за контрол на СРС-тата Илко Желязков, а още трима българи бяха вкарани и в черния визов списък на 
Вашингтон . 
"САЩ ни каза, че всеки, който оперира с тези хора, се води асоциирано лице. Когато един човек е асоциирано лице, има 
риск САЩ и техните финансови партньори да вкарат това лице в списъка и да замразят средствата му", обясни министърът.  

https://nra.bg/wps/portal/nra/hidden.area/prozracno-upravlenie/prozrachno-upravlenie_priority/b1014ba4-6b7c-4bf8-8365-632d122362db/!ut/p/z1/xVRLd6owEP41LmMCCSEsfVCtSo_ealU2PSGA5qqBYrCPX3_jpveID-yq2XAymQzzPSYwhAsYKn6QK65lpvjW7JchfR2Pe61-jyHUpxOEJtNuh-Dx8NGjFM5PE7zRCKPJeIi7w6mPfEZheHIcPBNz7Lc7XvcJIx_BFxjCMBcyhsvIQhaJOAE0cgUgUcoAw9QBFNuxZduY2nF0zBZK53oNl3yVKPHZQHupkwaKi3Ilm3tdcCWFbMpmnG3KXaK0bKC8yL4KLlQGyrzgh22iZPIdXZ-EX_NCZoXUpu5d_VTxnwE8wW_R4QOaDGZPvbbVticuruGv59x3H11ZrZ_-_zwh_JH-5wnh7fbmR0VrGKirUa3wQo4aeGzsBwz1AgqXpkn3ukgWnB9k8g5nKit2xvTP_z3JLCaE47mAxHYMiJ0SwFIagUh4KYuxoAhHsI_goM7nZpDsIugEK1OZ6zWQKs3gQvEc5GW0lZvywME-l_tSyGOu_Pv2FraM1zOlkw8NF6dm50KXfKuyBrpcoQK4ouqDex2wZVMWO44HUkSwMX3sAe46zOD3XELT2GBzqmjPTXMZ7cWBuwPtFwcG5pWBvRKuUlAxZnBD87vmflA3GDcpqDBw-yWCi7s6qufxl57IfDfbMfwpzQKbP-x9mq63h1Ea-Nj5_q7YvvUPdcsRjg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fdrugi.stranici.i.dokumenti%2Fprozracno-upravlenie%2Fprozrachno-upravlenie_priority%2Fb1014ba4-6b7c-4bf8-8365-632d122362db
https://nra.bg/wps/portal/nra/hidden.area/prozracno-upravlenie/prozrachno-upravlenie_priority/b1014ba4-6b7c-4bf8-8365-632d122362db/!ut/p/z1/xVRLd6owEP41LmMCCSEsfVCtSo_ealU2PSGA5qqBYrCPX3_jpveID-yq2XAymQzzPSYwhAsYKn6QK65lpvjW7JchfR2Pe61-jyHUpxOEJtNuh-Dx8NGjFM5PE7zRCKPJeIi7w6mPfEZheHIcPBNz7Lc7XvcJIx_BFxjCMBcyhsvIQhaJOAE0cgUgUcoAw9QBFNuxZduY2nF0zBZK53oNl3yVKPHZQHupkwaKi3Ilm3tdcCWFbMpmnG3KXaK0bKC8yL4KLlQGyrzgh22iZPIdXZ-EX_NCZoXUpu5d_VTxnwE8wW_R4QOaDGZPvbbVticuruGv59x3H11ZrZ_-_zwh_JH-5wnh7fbmR0VrGKirUa3wQo4aeGzsBwz1AgqXpkn3ukgWnB9k8g5nKit2xvTP_z3JLCaE47mAxHYMiJ0SwFIagUh4KYuxoAhHsI_goM7nZpDsIugEK1OZ6zWQKs3gQvEc5GW0lZvywME-l_tSyGOu_Pv2FraM1zOlkw8NF6dm50KXfKuyBrpcoQK4ouqDex2wZVMWO44HUkSwMX3sAe46zOD3XELT2GBzqmjPTXMZ7cWBuwPtFwcG5pWBvRKuUlAxZnBD87vmflA3GDcpqDBw-yWCi7s6qufxl57IfDfbMfwpzQKbP-x9mq63h1Ea-Nj5_q7YvvUPdcsRjg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fdrugi.stranici.i.dokumenti%2Fprozracno-upravlenie%2Fprozrachno-upravlenie_priority%2Fb1014ba4-6b7c-4bf8-8365-632d122362db
https://www.minfin.bg/bg/1523
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/sasht-nalozhiha-sankcii-na-delyan-peevski-i-vasil-bozhkov-za-korupciya
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Той даде пример с Държавната консолидационна компания (ДКК), на която като министър на икономиката е принципал и 
която се занимава с ремонта на язовирите. "Ако утре ДКК почне да работи с Пеевски, и тези язовири се строят от фирми на 
Пеевски, това означава, че автоматично ДКК става асоциирана такава компания и американското правителство може да 
направи запор на наши сметки", обясни Петков. "Имаме страшен риск да опазим реално всички свестни компании, които 
всъщност нямат нищо общо с тези хора", допълни той.  
Затова държавата първо трябва да ограничи асоциираните лица. "Българската икономика е малка, свързана. Тази 
корупционна зараза трябва да бъде ограничена", каза министърът. По думите му Министерският съвет е предложил 
възможно най-тясното тълкуване на асоциираност - всички фирми, в които тези лица са участвали и техните съдружници, 
които са подписвали нещо с Пеевски и Божков. "Ние не казваме на хората да не работят с тях, но държавните компании не 
можем да си позволим да работим с тях", обобщи министърът смисъла на т.нар. черен списък от фирмите на двамата 
санкционирани бизнесмени. 
Как се харчат 600 млн. лв. за язовири 
Петков тръгва днес на обиколка на няколко язовира, за да види как са ремонтирани с парите от ДКК, която има 600 млн. 
лв. за тази дейност. "Назначих комисия да провери тяхната работа (на ДКК). И първият преглед светна няколко червени 
лампички. Например само 10 от 400 язовира са ремонтирани", каза министърът.  
За надзора на ББР вече се чака БНБ 
Министърът вече е подал кандидатите за надзор на Българската банка за развитие (ББР) и следващата седмица очаква те 
да бъдат одобрени от БНБ. По думите му те имат много добро образование и са работили в големи банки и консултантски 
фирми. Миналата седмица Петков уволни членовете на надзорния съвет на ББР Митко Симеонов и Велина 
Бурска. Формалният повод беше отказът им да се явят на среща-разговор с него, на която да предоставят подробна 
информация за раздадените от банката кредити. 
ББР вече има нов устав, който слага таван на кредитите от 5 млн. лв. така трябва да се спре практиката да се раздават 
кредити от над 100 млн. лева, както беше установено при проверка на банката след встъпването му в длъжност. Тогава се 
разбра, че 8 фирми са получили кредити за около 1 млрд. лева. 
 
√ Министър Комитова започва проверки и на тол-системата 
В нея са инвестирани 300 млн. лв., не е ясно каква е възвръщаемостта  
Прoвeркa нa eфeктивнocттa нa въведената през март 2020 г. тoл cиcтeмa започва служебният министър на регионалното 
развитие Виолета Комитова след разкритията за дейността на държавното предприятие "Автомагистрали". 
"В тол системата cмe инвecтирaли oкoлo 300 млн. лв., имaмe eднa гoдинa дeйнocт, a нe cмe нaяcнo кaквa е 
възврaщaeмocтта, зa кoлкo гoдини щe ce изплaти, имa ли нуждa oт рaзширявaнe нa мрeжaтa, имa ли нуждa oт oщe 
cрeдcтвa", коментира Комитова пред телевизия "Евроком". Тя посочи, че вce oщe тoл cиcтeмaтa нe мoжe дa гeнeрирa 
тaкcитe, кoитo би трябвaлo дa пoeмe oт тежкотоварните трaнcпoртни cрeдcтвa, a дeлът нa приходите от винетки, които се 
плащат от леките автомобили, остава много гoлям. 
Въвеждането на "печатницата за пари", както Бойко Борисов бе нарекъл тол системата, бе отлагано на два пъти, докато 
накрая тръгна през март 2020 г. Идеята е от движещите се по пътищата камиони и автобуси (особено транзитно 
преминаващите) да се събират много по-високи пътни такси, вместо плащаните преди това винетки, и така да се събират 
повече средства за поддържане на пътищата и строителството на нови. За целта бе въведено отчитане и таксуване на 
тежкотоварните превозни средства според изминатите километри.  
Държавата обаче предостави на външни фирми срещу заплащане отчитането и събирането на пътните такси, а също така 
и самото обслужване на Националната тол система за първите пет години. 
През първата година на действие на тол системата събраните от тежкотоварните превозни средства пътни такси се оказаха 
едва 103 млн. лв. при очаквани и разчетени в бюджета 450 млн. лв. От АПИ обясниха този срив с ковид-пандемията, 
която създаде икономически проблеми и ограничения на пътуванията. 
В края на миналата година по настояване на БСП парламентът гласува Сметната палата да направи одит на всички 
договори, които Агенция "Пътна инфраструктура" е сключила за изграждането, обслужването и събирането на такси в 
рамките на Националната тол система.  
Повод за искането на проверка от Сметната палата бе сключеният анекс към договора с австрийския консорциум "Капш", 
изградил тол системата, да извършва и нейното обслужване през първите пет година срещу сумата от 141 млн. лв. - по 28 
млн. лв. на година. Първоначалната идея бе тази дейност да се извършва от МРРБ и АПИ. Тогавашният министър на 
регионалното развитие Петя Аврамова даде нелепото обяснение, че управлението на Националната тол система се 
оказало прекалено сложна задача, с която държавата не може да се справи сама. 
Външни фирми и за контрола на европроектите 
Министър Комитова е възложила на дирекция "Вътрешен одит" в МРРБ да извърши проверка и на дейностите по 
контрола на изпълнението на проектите по Оперативна програма "Региони в растеж". 
Целта е да се установи какво е наложило наемането на външни фирми за извършване на проверки на място при 
бенефициентите, при положение, че в Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", 
която трябва да осъществява контрола по изпълнението на проектите, има 67 експерти (31 в София и още 36 в регионалните 
звена на дирекцията). 
Проверката трябва да установи също какъв е общият размер на разходите за използване на услугите на външните фирми, 
за да се прецени целесъобразността на тяхното наемане, посочи МРРБ. 
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√ Богатият Фонд на фондовете е подкрепил в кризата едва 74 фирми 
За 5-годишното си съществуване държавното дружество е финансирало икономиката с 13% от вложения 1.2 млрд. 
лв. публичен ресурс 
74 фирми са получили финансова подкрепа чрез Фонда на фондовете (ФнФ) по двете специални мерки, създадени 
след избухването на ковид-пандемията и икономическите проблеми, които тя породи. Това става ясно от справка на ФнФ 
предоставена на "Сега". 
През пролетта на миналата година ръководството на държавното дружество „Фонд мениджър на финансови инструменти 
в България”, по-известно като Фонд на фондовете, даде специална пресконференция, на която обяви, че ще 
мобилизира 400 млн. лв. в помощ на пострадалия от ковид-кризата бизнес. Тогава тримата изпълнителни директори 
заявиха, че преговарят с търговските банки да отпускат при облекчени условия заеми на малки и средни фирми срещу 
гаранции, предоставени от фонда. Ръководството на ФнФ обеща помощта да е достъпна "до няколко седмици", но реално 
това се случи почти година по-късно.   
Освен това извънредната финансова подкрепа в ковид-кризата се оказа доста по-скромна от първоначално обещаната. По 
линия на ОП "Иновации и конкурентоспособност" на фонда бяха предоставени 158 млн. лв. за гаранции пред търговските 
банки. Почти през цялата 2020 г. се точеха протяжни процедури по изработването на финансови инструменти, избирането 
на банки-партньори и договарянето на условията, по които ще се отпускат кредитите. В крайна сметка ФнФ осигурява до 
80% обезпечение пред търговските банки, които всъщност отпускат кредита - същото, което прави и ББР с предоставените 
й 500 млн. лв. от държавния бюджет.  
"Инструментът „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ е активен от 
края на 2020 г., като по-големите институции са стартирали кредитиране от началото на 2021 г. В тази връзка се очаква по-
засилено кредитиране във второто тримесечие на годината", посочиха от ФнФ. 
Така към на март 2021 г. по този "инструмент" има сключени 67 договора с крайни получатели на обща стойност 34 млн. 
лв., съобщиха още от фонда. Сметката показва, че на фирма се пада средно по половин милион лева заем. От 
ФнФ подчерават, че на банките-партньори е предоставена гаранция, но не и финансиране, т.е. банките са 
инвестирали средства на вложителите си, а всички гаранции на фонда са обезпечени с блокирани парични средства по 
сметки на дружеството в БНБ. 
Друга форма на подкрепа на малките и средните предприятия във влошената икономическа ситуация са дяловите 
инвестиции. За целта ФнФ е предоставил 53.4 млн. лв. на четирите фирми-финансови посредници, с които работи. Към 
края на март 2021 г. общата сума на публичните средства, предоставени като дялови инвестиции, възлиза на 9.3 млн. 
лв. за 7 компании, отчитат от ФнФ. Този вид инвестиции са стартирали в края на 2020 г. 
Фондът на фондовете бе създаден през 2016 г. с идеята България да се подготви за времето, когато евросредствата няма 
да се раздават безвъзмездно, а ще се отпускат като кредити и целево финансиране. За целта от 4 оперативни програми 
бяха заделени общо 1.2 млрд. лв. и насочени в новата структура. Идеята е фондът първо да избира с обществени 
поръчки т.нар. финансови посредници, те получават от евросредствата, допълват ги с частен ресурс (собствен или на трети 
инвеститори), след което ги предоставят на селектирани от тях фирми под формата на заеми, дялов капитал, гаранции и 
др. Фирмите връщат заемите, с които се финансират нови проекти.  
Новата държавна структура обаче се оказа изключително тромава, обрасла с бюрокрация и супер сложни и 
продължителни процедури. Преди пандемията, за своето 4-годишно съществуване, Фондът на фондовете бе успял да 
финансира малко над 200 фирми с около 10% от ресурса си. Към края на март 2021 г. данните вече са за 492 
подпомогнати фирми, в това число и получилите ковид-кредити. Без тях осигуреното за бизнеса финансиране чрез ФнФ е 
около 236 млн. лв., от които 151 млн. лв. публичен ресурс (13% от ангажираните 1.2 млрд. лв.). 
Програми и инструменти на Фонда на фондовете 
(публичен ресурс и обща стойност на финансирането, включваща и привлеченото частно финансиране) 
ОПИК 2014-2020 г. 
По инструмент „Фонд за ускоряване и за начално финансиране“ (I, II и III) са сключени договори с 61 крайни получатели на 
обща стойност 31.6 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 22.9 млн. лв. 
По инструмент „Фонд за рисков капитал са сключени договори“ с пет крайни получатели на обща стойност 12.1 млн. лв., 
от които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 9.1 млн. лв. 
По инструмент „Фонд мецанин/ растеж“ предстои старт на финансиране към крайни получатели през 2021 г. В началото 
на 2021 г. беше подписан договор с избрания финансов посредник, който е в процес на затваряне на фонда. След 
приключване на процеса и последният ни фонд за дялови инвестиции ще е активен на пазара и ще започне да извършва 
инвестиции. 
ОПРЧР 2014-2020 г. 
По инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ са сключени договори с 297 крайни получатели на обща стойност 
7.7 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 5.9 млн. лв. Само за периода 2020 г. – 
31.03.2021 г. сключените договори са 178 на обща стойност 5.6 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен 
ресурс) 4.2 млн. лв. 
По инструмент „Портфейлни гаранции с таван на загубите – ОПРЧР“ е сключен един договор на стойност 30 хил. лв., от 
които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 6 хил. лв. Предоставянето на финансиране към крайни 
получатели стартира през първото тримесечие на 2021 г. 
ОПРР 2014-2020 г. 
По инструменти „Фондове за градско развитие“ (Север, Юг и София) са сключени договори с 58 крайни получатели на обща 
стойност 145.6 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 95.3 млн. лв. Само за периода 
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2020 г. – 31.03.2021 г. сключените договори са 33 на обща стойност 86.6 млн. лв., от които финансиране по програмата 
(публичен ресурс) 54.3 млн. лв. 
ОПОС 2014-2020 г. 
По инструменти „Заеми“ и „Гаранции“, управлявани от Европейската банка за възстановяване и развитие са сключени 
четири договора на обща стойност 39.7 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 18 
млн. лв. 
 
√ Държавна фирма - това звучи... губещо 
Служебните министри тръгнаха да вадят срамните тайни на предшествениците си, но се натъкнаха на яростна 
съпротива и неочаквани препятствия 
"Повече държава в икономиката" е любим лозунг на левите партии. По ирония на съдбата в България уж десните ГЕРБ и 
СДС претвориха лозунга в дела. Правителствата на Бойко Борисов създадоха през годините цял рояк нови държавни 
предприятия, а на "заварените" възложиха нови мащабни задачи, подплатени с бюджетни милиарди. Бедата е, че тези 
фирми мутират в особени структури, които на хартия са собственост на българския народ, представляван от съответния 
ресорен министър, и трябва да работят за общественото благо, а на практика обслужват частни интереси. Служебният 
кабинет се сблъска челно с тази горчива реалност и скандали гърмят всеки ден.  
Най-яркият пример за абсурдността на ситуацията е ББР 
- единствената държавна банка в България. След първите разкрития, че ББР е раздала огромна част от ресурса си на 
двайсетина "неслучайни" фирми, и заканата, че ще търси отговорност за това, икономическият министър Кирил Петков се 
сблъска с невиждан досега отпор. Управителният и надзорният съвет открито го саботират - отказаха му поисканата 
информация, не се отзоваха на поканата за публичната среща, с процедурни хватки блокират всякакви кадрови промени, 
вкл. и собствените уволнения. Оказва се, че собственикът на ББР е безпомощен и не може да освободи мениджмънта на 
банката, на който няма доверие. Нещата станаха съвсем гротескни, когато Петков все пак успя да смени одитния комитет 
на ББР и му възложи да провери кредитните досиета на големите клиенти, а управителният съвет отказа достъп до 
документите. От УС обясниха, че били изпратили запитване до БНБ дали няма да нарушат банковата тайна, ако дадат 
папките на одиторите. От което излиза или че предният одитен комитет не е имал достъп до кредитните досиета (което е 
пълен абсурд), или че мениджърите на държавната банка баламосват принципала и данъкоплатците. И в двата случая 
нещата изглеждат твърде зле. Ако ръководителите на една държавна банка саботират собственика, чии нареждания 
изпълняват тогава? Възниква и въпросът защо така ревниво пазят тези досиета и има ли нещо за криене  - например 
липсващи обезпечения, пропуски в документацията, съмнителни преференции за определени кредитополучатели... 
Вероятно никога няма да разберем - след вихрещи се цяла седмица скандали БНБ реши, че се налага да провери какво се 
случва в банката за развитие. А проверката, която без съмнение ще обхване и отпуснатите кредити, може да продължи до 
60 дни... И резултатът едва ли ще бъде оповестен публично - БНБ умело крие всичко зад банкова тайна. Добре поне, че 
прокуратурата още не е нахлула в ББР (сезирана примерно за безстопанственост), за да прибере всички кредитни досиета 
(както се случи през 2014 г. в КТБ).  
ББР се оказва май единствената банка, която излиза на загуба в ковид-кризата. През 2020 г. финансовият й резултат е 
отрицателен със 104,6 млн. лв., а през първото тримесечие на тази година продължава е на червено с 5,6 млн. лв. От 
банката се оправдаха, че влошаването е свързано с участието й в програми, свързани с мерките срещу коронакризата. Факт 
е обаче, че разходите за персонала в банката непрекъснато растат. ББР и нейните дъщерни дружества нямат клонова 
мрежа, но в седалището в София работят над 240 души. По последни данни от 2019 г. издръжката им е 16.3 млн. лв.  
"Автомагистрали" са друг втрещяващ пример  
за особеното управление и употреба на държавните фирми в България. Нови щрихи за този модел изнесе преди 
дни служебният министър на регионалното развитие Виолета Комитова. През 2019 г. кабинетът "Борисов" наля в това 
предприятие 221 млн. лева - за уж спешни ремонти на свлачища и срутища, застрашаващи основни пътни артерии в 
страната. Комитова разкри, че две години по-късно резултатът е печален - от 84 набелязани обекта е укрепено едно-
единствено свлачище (при Рилския манастир), но пък 188 млн. лева са платени отдавна като аванси на 25 фирми 
подизпълнители. Срокът, даден за укрепванията, изтича тази година, а краят на ремонтите не се вижда. Показателно е, че 
за много от опасните места дейностите още са на фаза "подготовка на проект". Абсурдното е, че държавната фирма щедро 
е авансирала своите партньори, като предварителните плащания са не само за проектирането, но и за осигуряване на 
материали и техника. В последните дни се разбра, че това било обичайна практика в пътното строителство  - от АПИ 
обясниха, че материалите непрекъснато поскъпвали и затова било добре да се купуват отрано на по-ниски цени. Всъщност 
чрез тази схема фирмите изпълнителки получават лесни безлихвени кредити.   
Служебният регионален министър издаде и друга подробност - укрепителите на свлачищата са били избрани по особена 
процедура, различна от нормалните обществени поръчки. Комисия от "Автомагистрали" си харесала 32 фирми, поканила 
ги на събеседване, одобрила 25 за подизпълнители и после ги насърчила със 188 млн. лева аванси. 
Държавното дружество действа по същата схема и за АМ "Хемус". То получи милиарди от бюджета, за да дострои 
историческата северна магистрала. А тъй като няма капацитета за такова мащабно строителство, си партнира с частни 
фирми. Лошото е, че партньорите са избрани по негови си "вътрешни процедури", а не по Закона за обществените поръчки. 
Това стана ясно и по време на изслушванията в парламентарната комисия начело с Мая Манолова, която тръгна да 
ревизира финансовия разгул на предното управление, но поради краткия живот на НС не стигна до изготвяне на доклад.  
Всъщност малкото свободни медии у нас отдавна разкриха, че "Автомагистрали" ЕАД е 
нещо като финансово "хъбче" 
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- кабинетът й поверява огромен ресурс, а държавната фирма го пренасочва към избрани частни компании. "Удобството" 
на тази схема е, че няма нормално състезание, правилата за обществените поръчки се заобикалят, липсва отчетност, не се 
разбира кой какво върши и къде отиват парите. Предните управляващи толкова харесаха този модел, че се засилиха да 
създават нови държавни предприятия мастодонти - като ВиК холдинга, специалното дружество за грижа за язовирите, 
държавната петролна компания. Това всъщност са поредните диспечери за непрозрачно харчене на милиарди от 
бюджета.    
Междувременно шефът на "Автомагистрали" се присъедини към армията на отпускарите от високите етажи на властта. 
Министър Комитова съобщи, че Стоян Беличев неочаквано е излязъл в отпуск.  Не е ясно дали е вдигнал кръвно, дали се е 
поболял заради повишеното внимание към повереното му дружество, дали се е изплашил от медийния интерес или от 
новия принципал, или пък се е притеснил, че всички научиха за високата му заплата (оказа се, че месечното му 
възнаграждение е 10 000 лева - това са 18 минимални заплати).  
Ясно е, че директорите на държавните фирми досега са били насърчавани да бъдат "дискретни", да не дават отчети и 
обяснения, да отбиват "досадните" медии. Това е продължавало толкова години, че сега са в шок, че новите министри ги 
карат да отворят тайните досиета и списъци, и им е трудно да асимилират, че след като работят с публични пари, дължат 
публичност. Довчера имаше симбиоза - министър, директор, обръч от фирми бяха в пълен синхрон в усвояването на 
бюджетните средства. Но ето че служебните министри рушат синхрона със съмнения, че държавните интереси не са 
добре защитени. 
А случките от последните дни във и около държавните дружества показват, че  
уважението към институциите се е сринало до критични нива 
Не само директорите и управителите се държат непочтително и саботират действията на новите министри, техните 
контрагенти правят същото. Министър Комитова обяви, че е поканила на среща фирмите, дето трябваше спешно да 
решават проблемите със свлачищата - те обаче не откликнали. И колегата й Кирил Петков преди това удари на камък - 
покани на разговор осемте клиента на ББР с най-едри кредити. Нито един не се яви. Някои все пак му пратиха писмени 
уверения, че редовно си плащат заемите, други обаче подминаха министерската покана с пренебрежително мълчание, а 
трети направо отрязаха министъра с рязък коментар - не искали да участват в цирк (вероятно не им се е понравила идеята 
за разговор, който се излъчва на живо). 
Всички тези епизоди създават усещането, че има държава в държавата, че министрите са власт проформа, а същинските 
господари са други, зад кадър. Модерното определение е "дълбоката държава"  - в нея командват кукловоди, скрити в 
тъмното, и т.нар. държавно управление не управлява в интерес на обществото, а обслужва олигархията.    
Държавната консолидационна компания е особен случай  
Създадена през далечната 2006  г., ДКК днес обединява акции, дялове и имоти на държавата в разнородни предприятия - 
оръжейния търговец "Кинтекс", ВМЗ-Сопот, военноремонтния завод "Авионамс", лабораторията "Българска роза", Летище 
Стара Загора, "Булгарплодекспорт", "Ел Би Булгарикум," който държи патента за киселото ни мляко, "Екоантрацит", 
"Монтажи" и мн. други. Каква е ползата от този мегахолдинг, вече дълги години остава неясно. Наскоро се разбра, че ДКК 
е един от най-големите клиенти на ББР -  с близо 200 млн. лева заеми. Каква е целта на тази задлъжнялост? Най-вероятно 
е свързана с възкръсналата идея да се строи голям правителствен комплекс, където да се пренесат и съберат различни 
министерства и агенции. Малко преди кончината си кабинетът "Борисов" възложи на ДКК да участва в този 
мегаломански  проект (мястото е любимият на Борисов, Фандъкова и Плевнелиев "София тех парк"). Защо точно на ДКК? 
Ами защото тя е идеално хъбче за претакане на бюджетни средства.  
На същата ДКК преди това кабинетът "Борисов" повери и половин милиард лева, за да организира експресно 
ремонтирането на най-опасните язовири - стотици като бройка. Получи се точно както със свлачищата и "Автомагистрали" - 
няма открити обществени поръчки, парите потънаха някъде, "спешните" ремонти напредват с охлювено темпо (основно 
се прави паспортизация на водоемите). Вероятно пак са плащани големи аванси за избрани партньори подизпълнители. А 
ДКК нагло и упорито отказва информация за използването на 500-те милиона лева и за строителния напредък. Тази 
държавна фирма е истинска черна дупка. Въпреки че управлява активи и средства за милиарди, тя дори си няма сайт в 
интернет и единственият източник на информация за нея е досието й в  Търговския регистър.  
Показателни са и "успехите" на Фонда на фондовете  
(ФнФ), създаден през 2016 г.  "Ще направим детайлен преглед какво се случва там, тъй като фондът, за мое голямо 
учудване, е на загуба и се налага финансовото министерство да го субсидира“, заяви служебният финансов министър Асен 
Василев. 
ФнФ е обрасъл с бюрокрация и финансирането минава през сложни процедури. Разполага с огромен ресурс от 1.2 млрд. 
лв. за подпомагане на бизнес проекти, но допреди пандемията едва 10% от средствата бяха стигнали реално до 
фирмите. Фондът бе създаден, за да може България да се подготви за времето, когато евросредствата няма да се раздават 
безвъзмездно, а ще се отпускат основно като кредити и целево финансиране. За целта част от ресурса  по всяка оперативна 
европрограма влезе във ФнФ. Нататък обаче нещата станаха сложни - започна се търсене на частни фондове, които да 
участват със собствени средства и да селектират начеващи фирми и проекти, които заслужават финансова подкрепа - 
заем, дялов капитал, гаранции и др. Идеята е избраните дружества да получават помощта, а когато укрепнат или развият 
проекта си, да върнат парите, за да бъдат подкрепени други бизнеси.  Звучи хубаво, но за пет години великият фонд 
е финансирал едва 490 начинания, в които вложеният публичен ресурс е за около 150 млн. лв. 
Поради тази мудност и заради пандемията ексуправляващите решиха  да пренасочат част от парите на ФнФ за евтино 
кредитиране на закъсали в ковид-кризата компании. През пролетта на 2020 г. тримата (!!!) изпълнителни директори на 
фонда гръмко обещаха пред медиите, че ще мобилизират 400 млн. лв. в помощ на пострадалия от кризата бизнес. Това 
трябваше да се случи до няколко седмици. Мина година, сумата се сви до 158 млн. лв., заточиха се процедури 



25 

 

за изработване на новите "финансови инструменти", избиране на банки партньори, договаряне на условията за 
кредитиране. Всъщност ролята на Фонда е да осигури 80% обезпечение пред търговските банки, а те да дадат заем - по 
същата схема работи и ББР, която получи от бюджета половин милиард, за да дава гаранции за кредити. На въпрос на 
"Сега" колко фирми до момента са се добрали до този спасителен "инструмент", от фонда отговориха, че  кредитите са 
достъпни от началото на тази година, но предстои да се засили процесът. До момента евтини заеми са взели едва 67 
фирми, а 7 са получили 9.3 млн. лева като дялов капитал.  
С милиарден ресурс за петилетка да подпомогнеш по-малко от 500 предприятия? Такъв лукс дори държави, 1000 пъти по-
богати от България, не си позволяват.  
Служебният кабинет вече започна серия  
проверки, ревизии, одити 
в държавните "бизнес" структури. Но дали ще успее да изчисти авгиевите обори?  Ще успее ли да наложи курс на откритост 
и прозрачност, с каквото намерение тръгна? Новите министри вече се сблъскват с всякакви трудности и препятствия - 
съпротива на директори и надзорници, безумни формалности, законови ограничения като банкова, данъчно-осигурителна 
и търговска тайна. Дълбоката държава оказва яростна съпротива на промените. А новите избори бързо 
наближават. Опасността олигархията да си купи нов мандат невидимо, но осезаемо расте.  
 
√ Казусът с теча на личните данни стигна до Съда на ЕС 
Над 100 дела ще бъдат блокирани в очакване на отговорите на магистратите в Люксембург 
Запитване на Върховния административен съд до Съда на ЕС в Люксембург блокира всички дела, воденени в България, за 
обезщетения заради изтеклите от НАП лични данни. Те ще може да продължат, след като се произнесат европейските 
съдии. В момента във ВАС, който е втора и последна инстанция по тези казуси, висят над 100 процеса по Закона за 
отговорността на държавата. Решенията на първата инстанция по тях са различни - някои искове са отхвърлени, други са 
уважени изцяло или частично. Обезщетенията са различни - 200, 300, 940 лв. 
ВАС сезира съда на ЕС, след като до него стига делото на С.С. Тя обжалва пред върховните съдии отказа на 
Административния съд в София (АССГ) да й присъди обезщетение за вреди заради изтеклите й лични данни. Жената 
настоява да получи 1000 лв. заради бездействието на НАП. Първата инстанция приема, че неразрешеният достъп до базата 
данни на НАП е извършен чрез хакерска атака, за която разследването още не е приключило.  
Според АССГ приходната агенция не може да осигури такава защита на базата си данни, така че да не може да бъде 
пробита по никакъв начин, от никого и с никакви средства. Ищцата С.С. е трябвало да посочи какви технически действия е 
следвало да извърши НАП, но не го е направила, или го е направила лошо, така че е настъпил или е допринесено за 
настъпване на пробива. Първата инстанция смята също, че има доказателства, че НАП не е бездействала. А С.С. не е 
претърпяла неимуществени вреди, които да подлежат на обезщетяване. Преживеният емоционален дискомфорт, който 
предизвиква новината за неоторизиран достъп до информационните масиви на НАП, е нормален, но не представлява 
реално настъпила вреда по смисъла на закона, обяснява съдът. Освен това жената не е проявила интерес какви точно 
нейни лични данни са изтекли, т.е. не е била в силен емоционален стрес. И публичното оповестяване на хакерската атака 
не се е отразило върху живота на С.С. - самочувствие, самооценка, работа, отношения с близки хора, здравословно 
състояние. 
Питането на ВАС до Люксембург е в пет точки. Те се въртят около това дали e нарушен Регламентът за защита на личните 
данни (GDPR), ако разкриването им не е станало от служител на администратора, т.е. НАП. Това достатъчно ли е да се 
приеме, че не са положени адекватни грижи за личните данни, пита ВАС. И още: GDPR може ли да се тълкува, че изтичането 
на лични данни, в случая чрез хакерска атака, от лица, които не са служители в НАП, е събитие, за което агенцията по 
никакъв начин не е отговорна? Трябва ли да е настъпила друга вреда за хората с изтеклите данни освен притеснението им, 
за да имат право те да получат обезщетение, пита още ВАС. 
По делата, по които ВАС досега е отсъждал в полза на хората с изтекли лични данни, магистратите приемат, че НАП е 
бездействала, не е изпълнила задълженията си по Регламента за защита на личните данни и не е доказал, че е въвел 
подходящи технически мерки, които трябва да осигурят подходящо ниво на сигурност. Прието е, че действието на лицето, 
проникнало в информационната система на НАП, не освобождава агенцията от отговорност за вреди, тъй като не е 
представила доказателства, че е взела мерки за сигурността на информацията. Затова и изпитаните от гражданите 
притеснения, страх и несигурност са в причинна връзка с поведението на НАП. 
 
√ В Гърция вече може да се влиза и със сертификат за отрицателен тест 
Остава възможността българските граждани да пътуват до южната ни съседка и с негативен PCR тест или ваксина 
От днес Гърция допуска на територията си хора и с цифров сертификат за отрицателен бърз тест. Все още обаче българите 
нямат тази възможност, тъй като все още страната ни не може да издава електронни сертификати за бърз тест, а само за 
ваксинация и за предоледуване. 
Българските граждани при влизане в Гърция могат да представят и Цифров сертификат на ЕС за COVID-19, съобщха вчера 
от МЗ. По информация на посолството ни в Атина Цифровият сертификат е необходимо да съдържа информация или за 
резултат от последния направен бърз тест (до 48 часа), или за резултат от последния направен PCR тест (до 72 часа), или за 
завършен ваксинационен цикъл, или информация за преболедуване от COVID-19. Резултатът от бърз тест ще бъде 
признаван само ако е качен в  Цифровия сертификат, одобрен от ЕС, който в случая на България се издава на сайта his.bg. 
Важно е да се знае, че на този етап у нас са налични сертификатите за ваксинация и за преболедували COVID-19, а 
документите за негативен тест за наличието на вирус ще са достъпни за гражданите през втората половина на юни, 
посочват от здравното ни министерство. 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/cc6f968a0a5a2cf8c22586d50030f5c5?OpenDocument
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Остава възможността българските граждани да влизат в Гърция и с негативен резултат от PCR тест, или със  сертификат за 
ваксинация за коронавирус COVID-19 на английски, френски, немски, италиански, испански или руски език, който е 
издаден от публичен орган, в съответствие със законодателството и да са изминали поне 14 дни от завършването на 
ваксинацията, или с уверение за преболедуване, или с уверение за положителна диагноза с валидност от два до девет 
месеца от посочената в документа дата на диагностициране на заболяването. 
Изискванията важат включително за деца над 6-годишна възраст. В допълнение на всички пристигащи в Гърция ще бъдат 
правени PCR или бърз тест на случаен принцип. 
За шофьорите на тежкотоварните автомобили (тирове над 3,5 тона), осъществяващи превоз на търговски стоки, от вчера 
отпадна изискването да попълват PLF формуляр и съответно да притежават QR код. 
За пътуващите до гръцките острови пълнолетни граждани остава задължителното условие да попълват формуляр за 
здравен статус 24 часа преди пътуването, като вписват в него и придружаващите ги непълнолетни. Формулярът на 
английски може да бъде попълнен на адрес: https://sea.travel.gov.gr/#/. За връщане към континенталната част на Гърция 
се попълва само здравна декларация, която може да бъде разпечатана от адрес:  
https://www.hcg.gr/en/announcements/pre-boarding-health-declaration-questionnaire/ 
Пътуващите от остров до остров нямат задължение да представят посочените декларация или формуляр. 
- Израел е започнал ваксинация срещу коронавирус на юноши на възраст 12-15 години, съобщава вестник „Йедиот 
ахронот“, цитиран от БНР. Според лекарите ваксината „Пфайзер/Бионтех“, използвана при тийнейджърите, е ефикасна и 
безопасна. Над 5 137 000 израелци (около 55% от населението) са с втора доза. Здравното министерство съобщи в неделя, 
че за последното денонощие са установени 30 нови случая с Covid-19 при направени 18 672 тестове или 0,2% положителни 
проби.  
 
√ Турция откри ново газово находище в Черно море  
Турция откри ново газово находище в Черно море, чийто обем е 135 милиарда кубически метра, заяви президентът Реджеп 
Тайип Ердоган, цитиран от Анадолската агенция. 
„Нашият сондажен кораб„ Фатих “откри ново находище на природен газ с обем 135 милиарда кубически метра в 
кладенеца „Амасра-1“ в района на Сакария“, каза турският лидер. Така общият обем на запасите от природен газ, открити 
от Турция в Черно море, е достигнал 540 милиарда кубически метра, уточни Ердоган.  
С това общият обем на откритите от Турция в този район в южната част на Черно море залежи на природен газ достигна 
540 млрд. куб. м. Миналата година корабът "Фатих" вече намери там 405 млрд. куб. м. 
Турция планира да започне да добива в района газ за вътрешното си потребление през 2023 г. и производството да 
достигне максималния си капацитет през 2027-2028 г. За целта ще е необходимо да бъде изградена съответната 
инфраструктура, включително газопровод с дължина поне 160 километра. 
 
√ Унгария протестира срещу китайско влияние в страната  
Хиляди се събраха на протест в Будапеща в знак на несъгласие с плановете за откриване на филиал на китайския 
университет Фудан в унгарската столица, предаде Би Би Си. Според тях парите, отделени за проекта, трябва да бъдат 
вложени в унгарската образователна система. 
Противниците на идеята казват, че университетът ще подкопае висшето образование в страната и ще увеличи влиянието 
на китайските комунистически власти. Би Би Си припомня, че правителството на премиера Виктор Орбан има тесни връзки 
с Пекин. Според протестиращите Орбан и неговата дясна партия ''Фидес'' се представят за антикомунисти, но в 
действителност комунистите са техни приятели.  
Изграждането на кампуса на университета  се оценява на около 1,8 млрд. долара. Това е повече, отколкото правителството 
на Орбан е похарчило за висшето образивание в Унгария през 2019 г. Около 1,5 млрд. долара от разходите са осигурени 
чрез заем от китайска банка, показват документи, получени от разследващата медия Direkt36. Около две трети от 
унгарците не подкрепят китайския университет, показват данни от проучване на либералния мозъчен тръст Republikon 
Institute. 
Кметът на Будапеща Гергели Карачони обяви, че ще преименува улици в унгарската столица в знак на протест срещу 
плановете за изграждане на кампуса, тъй като според него Китай се опитва да си купи влияние в Унгария. Сред 
преименуваните улици са улица ''Далай Лама'' и ''Уйгурски мъченици'' заради мюсюлманската етническа група в Китай, 
която според правозащитниците е жертва на трайни нарушения на човешките права и геноцид в автономната провинция 
Синдзян, Китай. 
Университетът Фудан е една от най-престижните образователни институции в Китай. Кампусът в Будапеща, който се очаква 
да бъде завършен през 2024 г., ще бъде първият в Европа. 
 
√ Путин не очаква резултати от срещата с Джо Байдън  
Руският президент Владимир Путин се срещна с водещи световни информационни агенции на виртуалния Международен 
икономически форум в Санкт Петербург (ПМЕФ) и обсъди различните теми, по които ще раговаря с президента на САЩ 
Джо Байдън по-късно този месец. Те включват израелско-палестинския конфликт и разпространението на оръжия за 
масово унищожение, съобщава Анадолската агенция, предаде БГНЕС. 
Дългоочакваната среща на върха Путин-Байдън ще се състои на 16 юни в Швейцария, но руският президент "не очаква 
никакви революционни резултати" от това. 

https://www.hcg.gr/en/announcements/pre-boarding-health-declaration-questionnaire/
https://bnr.bg/horizont/post/101479165/izrael-zapochna-vaksinacia-na-12-15-godishni
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"Въпреки някои разногласия, ние все още имаме припокриващи се интереси, включително екологични проблеми и 
стратегическа стабилност", каза Путин. "Президентът Байдън е опитен политик. Той прекара целия си живот в политиката. 
Надявам се срещата ни да е конструктивна", каза Путин. 
Коментирайки израелско-палестинския конфликт, Путин подчерта, че не трябва да се оставят настрана въпросите, 
свързани с разрешаването на този въпрос. "Важно е въпросите, свързани с палестинското уреждане, да не се отклоняват 
на заден план и да не се оставят настрана, особено като се има предвид остротата и важността на този проблем не само за 
Близкия изток, но и за света", подчерта той в отговор на въпрос на Юсуф Ожан, заместник генерален директор и главен 
редактор на Анадолската агенция. Той го попита как или по какъв начин Русия може да допринесе за дипломатическото 
разрешаване на израелско-палестинския конфликт. 
Путин изрази мнение, че Русия има много добри и приятелски отношения с Израел и Палестина, участва в тези процеси и 
е там от десетки години. 
Приветствайки нормализирането на отношенията между някои страни в региона, особено между арабските държави и 
Израел, Путин каза: "След като се възстановят междуправителствените връзки, това винаги е от полза за хората в тези 
страни." 
През 2020 г. Обединените арабски емирства (ОАЕ), Бахрейн, Судан и Мароко обявиха споразумения за нормализация с 
Израел, като по този начин се присъединиха към Египет и Йордания, които подписаха споразумения с Израел съответно 
през 1979 и 1994 г. 
''Без разрешаване на палестино-израелския конфликт не е възможно да се постигне траен мир в региона'', подчерта 
руският президент, който също отбеляза важността на преодоляването на вътрешнопалестинските различия. 
Президентът изрази надеждата си, че настоящите проблеми, включително основни въпроси като решение на две държави, 
тоест създаването на палестинска държава и израелска държава, ще бъдат разрешени с "надлежно съобразяване с 
интересите на израелския и палестински народи". 
"Много е важно да не се ръководим от текущите краткосрочни интереси. Това, което трябва да направим, е да имаме 
дълготраен мир в ума в дългосрочен план", подчерта той. 
Отговаряйки на въпрос дали Русия напълно ще се откаже от използването на американския долар, Путин аргументира, че 
коментарите му не са напълно разбрани. "Ако сте ме чули да казвам нещо за долара и сте разбрали, че искаме да се 
отървем от него като резервна валута или като универсално платежно средство, не е така. Говорех за нещо друго. Говорех 
за факта, че САЩ използват долара, използват националната си валута за различни видове санкции".", подчерта той. 
"Проблемът с империите е, че те мислят, че са толкова мощни, че могат да си позволят малки неточности и грешки. Но 
проблемите продължават да се натрупват. И в един момент те вече не са в състояние да се справят с тях. И сега САЩ вървят 
по пътя на Съветския съюз и преминаването им е безопасно и твърдо“, каза Путин. 
В отговор на коментари от Ричард Мур, ръководител на британската агенция за външно разузнаване MI6, който нарече 
Русия "обективно намаляваща сила и предизвикателно място", Путин каза, че Мур е нов и ще получи известен опит. И 
тогава вероятно ще преразгледа своите оценки относно това дали Русия е ''западаща сила''. 
"И така, защо сте разстроени и притеснени, просто живейте живота си и не се опитвайте да разваляте допълнително руско-
британските отношения", заключи Путин. 
По отношение разпространението на оръжия за масово унищожение руският президент каза: "Това е много важно. Не 
планираме да плашим никого с новите си оръжейни системи. Разработихме ги и постигнахме известен успех, но всички 
основни военни сили правят същото. Просто сме с една крачка напред". 
Президентът говори и за Северна Корея и каза, че Пхенян е наясно с руската нагласа за противопоставяне на 
разпространението на оръжия за масово унищожение по цялата планета. 
"Но решението на този проблем не е да се задуши Северна Корея или да я притиснем с повече санкции. Напротив, трябва 
да се създадат условията, които гарантират сигурността на Северна Корея", подчерта той. 
По отношение на отношенията Русия-Китай Путин каза: "Русия и Китай имат много припокриващи се интереси. Именно 
това е в центъра на нашето взаимодействие". 
 
√ В Израел очакват сблъсъци при смяната на Нетаняху  
Ръководителят на службата за вътрешна сигурност на Израел (Шин Бет) Надав Аргаман предупреди за възможно насилие 
около предаването на властта между Бенямин Нетаняху и коалиция, оглавявана от негови бивши сътрудници и настоящи 
политически съперници. 
В сряда в Израел бе създадена управленска коалиция от 8 партии и предстои Кнесета да одобри ново правителство. 
Новото правителство, което тепърва ще положи клетва, е подкрепяно от леви, либерални, десни, националистически и 
религиозни партии, както и - за първи път в историята на Израел – от арабска ислямистка партия. 
Някои десни групировки са ядосани на Нафтали Бенет, ръководител на малка ултранационалистическа партия, който се 
очаква да замени Нетаняху. Преди изборите Бенет беше обещал, че няма да се коалира с центристите на Яир Лапид или 
която и да е арабска партия, но в сряда направи това. 
"Наскоро установихме нарастване на все по-екстремния насилствен и възпламенителен дискурс, особено в социалните 
мрежи", каза в изявление Надав Аргаман, ръководител на силите за сигурност на Израел, без да споменава имена. 
„Този дискурс може да се тълкува сред определени групи или индивиди като такъв, който позволява насилствена и 
незаконна дейност, която дори може да причини физическа вреда“, каза той. 
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Мениджър 
 
√ Радев, редом до Херо Мустафа: Санкциите на САЩ са диагноза за корумпиран режим  
„Американските санкции са диагноза за режима, който отгледа тази корупция“, заяви президентът Румен Радев в петък по 
време на военна демонстрация на полигона „Корен“, който се намира на 20 км югозападно от Хасково. 
С него по време на демонстрацията бе и посланикът на САЩ у нас Херо Мустафа. 
На събитието бяха и служебният военен министър Георги Панайотов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. 
Президентът добави, че американското правителство е посочило само част от корумпираните лица у нас и подчерта, че 
разследването трябва да продължи на наша територия. Той коментира, че прокуратурата удря определени олигарси, но 
брани други. 
„Редно ли е зад Океана да ни кажат, че тук се вършат престъпления, а прокуратурата да не ги вижда? Васил Божков беше 
ударен, след като спря да плаща „такса спокойствие“, защо не беше удрян преди това“, попита президентът. 
„Ако институциите бяха по-независими, нямаше да стигнем дотук. Ако от медиите бяха задавани важни въпроси, например 
„Защо предишният министър-председател пуши пури с хазартни босове, на които се опрощават огромни дългове?“, 
коментира Радев. Според него санкциите не са знак срещу страната, а за страната и за българското общество. 
 
√ Удължават с още два месеца мярката 60/40, но с някои корекции  
Мярката "60/40" ще продължи още два месеца, но с леки корекции. От кредитите ще могат да се възползват и 
самоосигуряващи се. Параметрите по мярката ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество през следващата седмица. Това съобщи служебният вицепремиер по икономическите и социалните 
политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев на брифинг в Министерския съвет.  
"Мярката е нотифицирана с размер на помощта от 1,5 млрд. лв. Към момента изразходваният ресурс е малко над 1,4 млрд. 
лв. С остатъчния ресурс можем да продължим тази мярка с някои корекции в рамките на допустимото. Всичко това ще 
стане, след като получим отговор от Департамент "Държавни помощи" към ЕК. След техния отговор ще продължи диалога 
с работодателските и синдикални организации, за да се установи най-добрият формат на мярката", уточни той.  
Служебният социален министър посочи, че по данни от статистиката в страната се усеща плавен преход от затваряне на 
икономиката към съживяване и преход към възстановяване. Тези данни потвърждава и нивото на безработицата, което 
към 2 юни 2021г. е 5,65%, като на годишна база намалението е с 37%. 
"В същото време продължаваме диалога със социалните партньори за разработването на нови мерки, които да бъдат 
нотифицирани пред ЕК за периода след септември до края на годината така, че българският бизнес и българските 
работещи при равни други условия да се ползват от възможностите, при които са предоставени с временната рамка за 
държавните помощи и да бъдат на конкурентни позиции и конкурентно ниво с работодателите от страните-членки на ЕС", 
добави служебният вицепремиер.  
От своя страна икономическият министър Кирил Петков заяви, че има за цел да се вкарат оборотни средства към малкия и 
среден бизнес. "Имаме огромни средства в българските банки, но част от тях трудно могат да влязат в икономиката, 
особено в засегнатите сектори. Така с разрешение на ЕК, предлагаме гаранционна програма, която ще бъде с размер над 
2,5 млрд. нови средства в българската икономика. Българската държава застава като партньор и покрива прага от 50% от 
риска на банките и до 80% на индивидуалните импозиции. Това означава, че кредитите към малкия и среден бизнес няма 
да имат нужда от обезпечение. Може да отидете до своята банка и да кажете, че искате да кандидатствате като част от 
програмата за възстановяване", заяви Петков.  
Финансовият министър Асен Василев беше попитан за последствията върху активите на Пеевски и Божков след санкциите, 
наложени от САЩ. Василев каза, че се работи активно по темата, а към момента в България няма изработена 
институционална рамка за отговор на такава ситуация. "Очаквайте включване по-късно днес", каза Василев.  
Прокуратурата ще проверява директора на НАП Румен Спецов, това стана ясно още на брифинга. Обвинението ще трябва 
да установи извършил ли е нарушение Спецов през 2016 г. Поводът – твърдения, че новоназначеният шеф на НАП е продал 
фирмата си, когато е започнала данъчна ревизия на дейността й.  
 
√ Сметната палата публикува отчетите за предизборната кампания на вота през април  
Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 
предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. 
Общо от 32 участници в изборите - 22 партии, 8 коалиции и 2 инициативни комитети, отчетите си са подали в срок 29 
участници. Отчети след срока (30 работни дни след изборния ден) са представили една партия - ПП "Общество за нова 
България" и един инициативен комитет - ИнК Давид Леон Леви. Не е представен отчет от един инициативен комитет - ИнК 
Пламен Владимиров Масарлиев.  
Отчетите на участниците в изборите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК). Сметната палата 
започва одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на 
участниците в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г., в случаите, когато са над 1000 лв. 
Съгласно Изборния кодекс, при непредставяне на отчет, на лицето, което представлява партията или инициативния 
комитет, или лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.  
Сметната палата публикува и информацията, която са предоставили доставчиците на медийни услуги, социологическите и 
рекламни агенции, и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, за предоставените от тях услуги на 
участниците в изборите. (В раздел "Контрол избори", "Отчитане на предизборната кампания", "За доставчици на услуги").  
 

https://erik.bulnao.government.bg/RegDonors/LogOnSite.aspx
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√ Янаки Стоилов: Усеща се напрежение между МВР и прокуратурата  
Американските санкции по Закона „Магнитски“ са сигнал за бездействие, неефективност и съпричастност на други органи 
в България. Това заяви в ефира на bTV правосъдният служебен министър Янаки Стоилов.  
Той допълни, че проблемът за олигархизацията на политиката е световен. „Определени лица и фирми са били 
покровителствани, по този начин те са били облагодетелствани, а това, както обикновено води до ощетяване на други 
участници в стопанската дейност. Това няма как да е ставало без участието на лица, които заемат високи позиции в 
държавата“, обясни правосъдният министър.  
Стоилов коментира, че не само трябва да бъде сменен моделът на управление, но трябва да се промени и системата. 
На въпрос дали е важно да се разбере името на политическия лидер, подкупван от Васил Божков, според американския 
доклад, правосъдният министър посочи, че според него не трябва да се говори в единствено число, защото подкупваните 
по високите етажи на властта са повече.  
„Как си представяте държавата да губи стотици милиони? Чрез действия и бездействия, които са били толерирани от висши 
длъжностни лица. Финалът на правосъдието е в съда, а не в сградата на Министерството на правосъдието“, добави 
Стоилов.  
Правосъдният служебен министър каза още, че се е запознал с главния прокурор Иван Гешев на заседание на Висшия 
съдебен съвет, призна, че са влизали в спорове по редица въпроси. Според него това обаче е част от работата.  
„Спорихме по отношение на темповете за анализ на резултатите от 10-годишната дейност на специализираното 
правосъдие в България“, каза Стоилов. Правосъдният министър заяви, че се усеща напрежение между МВР и 
прокуратурата. Според него е рисковано силови структури в държавата да влизат в пряк сблъсък.  
 
√ Откриха множество нарушения на граничните пунктове при акция на НАП  
Множество нарушения на данъчното законодателство са открити при координирана акция на данъчните едновременно 
на няколко гранични пункта в страната, съобщиха от НАП. 
Операцията се е провела в петък вечерта. Резултатите ще бъдат обявени от изпълнителния директор на приходната 
администрация Румен Спецов на ГКПП "Капитан Андреево" по-късно, информират от БТА.  
Множество нарушения на данъчното законодателство са открити при координирана акция на данъчните едновременно 
на няколко гранични пункта в страната, съобщиха от НАП. 
"Днешната акция е следствие на акция, която бяхме провели със служители на ДАНС преди почти 2 дни, най-вече на този 
пунктовете за обеззаразяване. Откриха се известни несъответствия и направихме повторна проверка, при която се оказа, 
че при касовите апарати, които са на пунктовете за леки и тежкотоварни автомобили има касови апарати, които отчитат 
касови бележки, а не са свързани към системата на НАП. Това, което се издава като касова бележка и се маркира като сума 
не стига до отчетите на НАП", заяви изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов на 
брифинг на ГКПП "Капитан Андреево". 
Спецов отбеляза, че контролните действия продължават като целта да види каква е причината за това несъответствие. По 
думите му, половината от касовите апарати, които са на ГКПП "Капитан Андреево", не са свързани с НАП, но фирмата 
стопанисва и други пунктове. На пунктовете "Малко Търново", "Лесово" и "Капитан Андреево" също са открити нарушения, 
добави Спецов.  
"Става въпрос за десетки милиона лева, които не са отчетени към НАП. Ако средно на ден минават по 1000 товарни 
автомобила, още толкова леки автомобили плюс автобуси, половината от тези приходи не отиват към НАП. Точната сума 
ще бъде обявена след като приключи проверката", допълни  изпълнителният директор на НАП. 
Спецов обясни каква част от таксите, които се събират на пункта, отиват в държавната хазна. По думите му, от сумата, която 
се взима от леките автомобили 80% отива към държавата и 20% е за фирмата.  
"Фирмата изразява съжаление за допуснатата грешка и е готова да окаже пълно съдействие до приключване на 
проверката. Акцията е регулярна, не е по сигнал и ще има големи санкции", обясни шефът на НАП. Според него, най-
вероятно става въпрос за стари модели касови апарати, които не отговарят на изискванията. 
"Фирмата декларира големи касови наличности - говорим за десетки милиони. Предстои цялостна проверка към фирмата 
по всички линии, не извършваме запечатване на обекта. Фирмата ще постави нови касови апарати и нова компютърна 
система, които отговарят на изискванията, за да може работата им да продължи и да не спира потока от автомобили. 
Невъзможно е да спрем работата на фирмата", каза още Румен Спецов.    
На въпрос дали е готов да подаде оставка ако се окаже, че обвиненията за данъчни измами се окажат верни, Спецов 
отговори: "А кой ще понесе политическата отговорност, ако се докаже, че всички лъжи за данъчни измами не са верни?". 
Спецов обяви също, че в средата на другата седмица ще бъде обновен на страницата на НАП списъкът с фирми, свързани 
с лицата, обявени от закона "Магнитски". 
 
√ БНБ: Лихвите по кредитите ще започнат да се повишават за Коледа  
Лихвите по кредитите  вероятно ще започнат да се повишават през последното тримесечие на 2021 г., показват прогнозите 
на Българската народна банка. 
„С постепенното изтичане на удължения срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките може да се очаква 
увеличение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли. Това вероятно ще повлияе за известно повишение 
на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити“, се казва в тримесечния анализ на Централната ни банка. През 
второто и третото тримесечие на 2021 г. няма да се наблюдават подобни динамики и лихвите ще останат рекордно ниски, 
смятат още от банката. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/janaki-stoilov-s-geshev-vljazohme-v-sporove-po-redica-vaprosi.html
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„През второто и третото тримесечие на 2021 г. очакваме лихвените проценти по депозитите да се запазят на достигнатите 
исторически ниски равнища, за което ще допринасят продължаващият значителен приток на привлечен ресурс и високата 
ликвидност в банковата система“, се казва в анализа. 
Данните на БНБ от проведена анкета сред търговските банки също така показват, че има известно затягане на стандартите 
при одобряването на молби за кредити от предприятия и домакинства. Тази тенденция най-вече това се усеща при 
потребителските заеми. Причината е по-ниската склонност на банките да поемат риск. Очакванията са повишено търсене 
да има в сегмента на краткосрочните кредити. 
Регистрирано е потиснато търсене на кредити за инвестиционна дейност и намаляване на търсенето на потребителски 
кредити в условията на запазваща се несигурност. 
Към момента кризата не влияе на качеството на портфейлите с банкови кредити. По последни данни към края на април 
нивото на необслужваните заеми в трите основни сегмента – бизнес кредити, ипотеки и потребителски заеми – има 
понижаване на „лошите“ кредити. Все още обаче има кредити на обща стойност от около 10 млрд. лв., за които БНБ е дала 
одобрение да бъде отложено тяхното плащане. Не е ясно колко от тези заеми ще могат да се погасяват редовно, когато 
дойде време получателите им отново да плащат месечни вноски по тях.   
 
√ МОН с препоръки за избора кои ученици да почиват безплатно у нас  
Министерството на образованието и науката ще препоръча няколко типови критерия, които да помогнат на училищата при 
подбора на учениците за летните пътувания, финансирани от държавния бюджет. Критериите могат да бъдат например 
продължителност на обучението от дистанция, представяне на ученика в учебния процес, социален и/или здравен статус. 
Тези индикативни групи критерии ще бъдат включени в Националната програма "Отново заедно" по предложение на 
социалните партньори. Програмата е публикувана за обществено обсъждане до 15 юни т.г., съобщават от МОН.  
На проведеното на 4 юни заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в средното образование 
социалните партньори са поискали също да бъде регламентирано допълнително възнаграждение за ръководителите на 
ученическите групи в рамките на "Отново заедно", става ясно от съобщението.  
"Високо ценим труда на педагозите и отчитаме тяхното натоварване по време на тези пътувания. Заплащането в такива 
случаи обаче е системен, недобре регламентиран проблем, който стои от години и не може да бъде решен в рамките на 
конкретната национална програма", обясни служебният министър на образованието и науката Николай Денков. 
Ето защо в това отношение "Отново заедно" ще се реализира по досегашния ред. Министърът е предложил да се работи 
паралелно по евентуалната промяна в регламента за възнагражденията при ученически пътувания и по реализацията на 
новата национална програма, без двата въпроса да се поставят в зависимост един от друг.  
Според социалните партньори заплащането на ръководителите на групи трябва да се уточни в договорите между 
директорите на училища и туроператорите, които ще организират пътуванията. 
"МОН не може да се меси във взаимоотношенията между тези два самостоятелни правни субекта", каза министър Денков. 
Той благодари на членовете на Отрасловия съвет, които единодушно са подкрепили идеята, целите и основните 
параметри на Националната програма "Отново заедно". "За мен е важно ние да бъдем партньори в реализацията на това 
добро начинание", подчерта проф. Денков.  
За "Отново заедно" са заделени 15 млн. лв. от държавния бюджет, които ще стигнат за шестдневна почивка на 30 000 
ученици и придружаващи ги педагогически специалисти. Целта на новата национална програма е да насърчи 
възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира 
работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за 
присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година, отбелязват от МОН.  
 
√ Назначиха нови четирима зам.-областни управители  
Със заповеди на министър-председателя Стефан Янев са назначени нови четирима заместник областни управители, 
съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 
За заместник-областен управител на Област Благоевград е назначен Стоян Христов. Същата длъжност той е заемал и през 
2017 г. От 2017 г. досега е бил директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ на Община 
Гоце Делчев. Преди това близо седем години е бил служител в общинската администрация на Благоевград. Юридическото 
си образование е получил в СУ „Св. Климент Охридски“. 
Илия Илиев е назначен за зам.-областен управител на Област Видин. В периода 1997 г. – 1999 г. е бил заместник кмет по 
икономически въпроси на Община Видин. След това работи в банковата сфера. Висшето си икономическо образование е 
завършил в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов. 
За заместник-областен управител на Област Монтана е назначен Кирил Делев. В периода 2011 г. – 2014 г. е бил зам.-
изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, работил е също в Областната дирекция 
на Държавен фонд „Земеделие“ – Монтана. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по 
специалността „Ветеринарна медицина“ от ВИЗВМ – гр. Стара Загора. 
Андрей Кадишев е назначен за зам.-областен управител на Област Смолян. В периода 2017 г. – 2019 г. е заемал поста 
общински съветник в Община Баните. Работил е също в НЕК ЕАД „Предприятие ВЕЦ“ – гр. София. Висшето си образование 
е завършил в Техническия университет във Варна. 
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√ Меркел: Лесно ще свикнем без пластмасата за еднократна употреба  
Борбата срещу пластмасовите отпадъци е един от най-важните екологични въпроси в света. Това заяви германският 
канцлер Ангела Меркел по случай Международния ден на околната среда. Тя изтъкна значението на това да бъдат 
намалени отпадъците в околната среда.  
Много изделия за еднократна употреба като сламки за пиене и клечки за уши може от юли да престанат да бъдат 
произвеждани в Европейския съюз. От 2022 г. повече няма да е позволено да се продават и леките найлонови 
торбички. Според Меркел хората лесно ще свикнат без тези изделия, а и това сериозно ще облекчи околната среда, 
предаде ДПА.  
"2021 г. може да е важна година за опазването на климата", каза още Меркел. По думите й, страните по света безусловно 
трябва да дадат допълнителен тласък за конкретни мерки на международната климатична конференция в Глазгоу по-
късно през годината.  
ЕС постига добър напредък, каза Меркел, а Германия си е поставила дори още по-амбициозни цели с националния си 
закон за опазване на климата. Според законопроекта федералната република възнамерява да ограничи парниковите си 
емисии по-ускорено, с цел до 2045 г. да стане климатично неутрална или с пет години по-рано от общия ангажимент. В 
законопроекта са заложени и редица нови критерии: намаляване на емисиите с 65% до 2030 г., със 77% до 2035 г. и с 88% 
до 2040 година.  
"Това, което има значение сега и през следващите години, е да действаме решително, за да запазим нашата околна среда, 
нашия поминък, но и тези на бъдещите поколения навсякъде по света", каза Меркел, цитирана от БТА.  
 
√ Франция с нови правила за влизане в страната  
От 9 юни европейските граждани, ваксинирани срещу COVID-19, ще могат да влизат във Франция, без да показват 
негативен PCR-тест. Новината съобщи делегираният министър по транспорта Жан-Батист Джебари пред телевизия CNEWS, 
цитиран от Франс прес. 
Пътниците от Великобритания или САЩ ще трябва да представят негативен тест (PCR-тест или тест за антитела), независимо 
дали са ваксинирани, показва документ, публикуван днес от френското правителство, предава БТА.  
В стратегията за повторно отваряне на границите страните се разделят на категории, наречени условно "зелена", 
"оранжева" и "червена". 
В "зелената" попадат страните от европейската икономическа зона, Австралия, Израел, Ливан, Нова Зеландия, Сингапур, 
Южна Корея и Япония. Пътниците от тях не са длъжни да посочват убедителна причина за пътуването си и само 
неваксинираните ще трябва да показват негативен тест, направен преди по-малко от 72 часа. За ваксинирани се смятат 
тези, които са получили втората си ваксина най-малко 14 дни преди датата на пътуването (4 седмици за ваксината на 
"Джонсън и Джонсън").  
За пътниците от страните в "червената" категория (Аржентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Индия, Колумбия, 
Коста Рика, Непал, Пакистан, Шри Ланка, Суринам, Турция, Уругвай, Чили, Южна Африка) е необходима основателна 
причина за влизане във Франция. Те трябва да представят негативен тест независимо дали са ваксинирани и след 
пристигането им на френска територия ще бъдат подлагани на карантина за срок от 7 до 10 дни. 
За страните от "оранжевата" група, като САЩ и Великобритания, се изисква негативен тест, ако посетителят е ваксиниран. 
В противен случай трябва да представи основателна причина, негативен тест и подлежи на 7-дневна карантина.  
 
√ МВФ: Климатичните промени може да разпалят нова финансова криза  
Климатичните промени представляват сериозен риск за стабилността на финансовата система. Това заяви пред Си Ен Ен 
директорът на отдела за парични и капиталови пазари на Международния валутен фонд Тобиас Адриан. 
По думите му екологичните проблеми може да разпалят нова финансова криза. 
„Кризата с климата се развива сравнително бавно, но тя има потенциала да бъде катастрофална. Климатичната криза е 
екзистенциална криза“, коментира Адриан по време на виртуалната конференция Green Swan, фокусирана върху това как 
финансовата индустрия може да предприеме действия срещу климатичните рискове. 
Адриан, който е бивш служител нюйоркския клон на Федералния резерв, даде за пример икономиките на Бахамите и 
Филипините, които през последните години понесоха тежки щети заради урагани и тайфуни. 
„Има много страни, където ясно може да видите, че климатичната криза е катастрофална за финансовата система. Дори и 
да не вярвате, че тя е основаната причина, рисковете са ясни“, казва той. 
Неговият коментар напомня за предупреждението, отправено миналия септември във федерален доклад, в който се 
посочва, че „изменението на климата представлява основен риск за стабилността на американската финансова система и 
за способността й да поддържа икономиката на САЩ“. 
Докладът, публикуван от подкомисията по климата на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), призова 
регулаторите да предприемат „по-спешни и решителни“ мерки за адресиране на икономическите щети от климатичните 
промени. 
 
√ Петролът започна седмицата със спад преди преговорите за иранската ядрена сделка  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, след като инвеститорите насочиха вниманието си към 
тазседмичните преговори между Иран и световните сили за съживяване на ядрената сделка, което може да доведе до 
увеличение на доставките на петрол на пазара, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време цената на сорта брент се понижи с 0,36 долара, или 0,50%, до 71,53 долара за барел. 
Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,27 долара, или 0,39%, до 69,35 долара за барел. 



32 

 

И двата сорта поскъпнаха значително през последните две седмици на фона на възстановяването на търсенето на гориво 
в САЩ и Европа, след като правителствата разхлабиха или премахнаха ограничителните мерки срещу разпространението 
на COVID-19 преди летния сезон на пътуванията. 
Анализаторите смятат, че търсенето на петрол ще надмине предлагането през втората половина на 2021 г. въпреки 
постепенното свиване на съкращенията на доставките от Организацията на страните износителки на петрол и на техните 
съюзници, начело с Русия, известни като групата ОПЕК+. Данните на ОПЕК+ показват, че до края на годината търсенето на 
петрол ще достигне 99,8 млн. барела на ден при предлагане в размер на 97,5 млн. барела на ден. 
 „Основното притеснение е връщането на иранския петрол на пазара, но аз не мисля че ще има сделка преди 
президентските избори в страната“, коментира Автар Санду, старши мениджър за стоковия пазар във Phillip Futures в 
Сингапур. 
Иран и световните сили ще стартират пети кръг на преговори на 10 юни във Виена, по време на който Вашингтон може да 
обяви премахване на икономическите санкции срещу износа на ирански петрол. 
Макар че представител на Европейския съюз, координиращ преговорите, изрази мнение, че сделка може да бъде 
постигната още тази седмица, други висши дипломати заявиха, че най-трудното тепърва предстои. 
Според анализаторите Иран може да увеличи производството си 500 000 до 1 милион барела на ден, след като санкциите 
бъдат отменени. На 18 юни в страната ще се проведат президентски избори. 
 
√ Европейските борсови индекси търсеха посока в края на седмицата  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа търсеха посока в търговията в петък, като паневропейският 
бенчмарк бе на път да регистрира трета поредна седмица на растеж, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,09 пункта, или 0,02%, до 450,88 пункта. Той е на път да запише 
седмичен ръст от 0,5%. Немският показател DAX се понижи с 0,97 пункта, или 0,01%, до 15 631,7 пункта. Водещият индекс 
на Лондонската борса FTSE 100 изтри 15,78 пункта от стойността си, или 0,22%, достигайки ниво от 7 048,57 пункта. 
Френският измерител CAC 40 записа спад от 3,9 пункта, или 0,06%, до 6 504,02 пункта. 
Европейските индекси се представят добре тази седмица на фона на данните за подема на бизнес активността в еврозоната 
през май, след като редица страни премахнаха или разхлабиха ограничителните мерки срещу разпространението на 
коронавируса, давайки глътка възход на бизнесите в региона. 
Данните дойдоха преди заседанията на Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка през следващата 
седмица, от които инвеститорите очакват да разберат дали централните банки смятат да намалят покупките на активи по 
програмите си за подкрепа на икономиката. 
„За ЕЦБ е твърде рано дори да започне да намеква за някаква форма на затягане на паричната политика, въпреки 
подобряващия се икономически растеж“, коментират анализатори от BCA Research. „Макар че потребителската инфлация 
надмина целта на централната банка от „малко под 2%“ през май, основната инфлация, която изключва цените на храните, 
тютюневите изделия и на енергията, достигна по-скромните 0,9%“, добавя те. 
Акциите на авиопревозвачите Wizz Air, EasyJet и собственика на British Airways – IAG, поевтиняха съответно с 3,37%, 1,50%, 
и 1,30%, след като Великобритания добави седем страни, включително Египет и Шри Ланка, в червения си списък на 
държави, при връщане от които човек трябва да се карантинира в хотел. 
Цената на книжата на френския медиен гигант Vivendi, който е собственик на Universal Music Group, поевтиняха с 0,72% на 
фона на новината, че компанията смята води преговори с Pershing Square Tontine за продажба на 10% от музикалния 
лейбъл за около 4 млрд. долара. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в четвъртък, като цикличните акции успяха да помогнат на Dow 
Jones да завърши сесията почти без промяна, след сериозен спад в началото на търговията. Същевременно с това по-
добрите данни от очакваното за пазара на труда подпомогнаха нагласите, съобщи Си Ен би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 23,34 пункта, или 0,07%, до 34 577,04 пункта, след като по-рано бе надолу 
с 265 пункта. Индексът на сините чипове бе подкрепен и от поскъпването на акциите на Merck и Dow Inc. съответно с 2,16% 
и 2,41%. 
Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се понижи с 15,27 пункта, или 0,36%, до 4 192,85 пункта. Бенчмаркът 
е само на около процент от рекордния си връх, който достигна по-рано миналия месец. Най-големите печеливши в индекса 
бяха секторите на потребителските стоки и на комуналните услуги, докато тези на  технологиите и стоките от неосновна 
необходимост записаха загуби. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq  изтри 141,82 пункта от стойността си, или 1,03%, достигайки ниво от 
13 614,51 пункта. 
Акциите на General Motors поскъпнаха с 6,39%, след като компанията съобщи, че очаква резултатите й за първата половина 
на 2021 г. да бъдат „значително по-добри“ от прогнозираното досега. 
Вчера стана ясно, че ръстът на работните места в частния сектор е нараснал през май с най-бързото темпо от близо година. 
Според данните на института ADP общият брой на наетите на работа е достигнал 978 000 за месеца - голям скок в сравнение 
с 654 000 през април и най-големият ръст от юни 2020 г. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, търсеха 680 000. 
Същевременно с това подадените за първи път заявления за помощи при безработицата достигнаха 385 хил. през 
седмицата до 29 май. Очакванията бяха за 393 хил. заявления. Това е първият случай от началото на пандемията насам, в 
който заявленията падат под прага от 400 хил. 
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„След като данните на ADP разбиха прогнозите, а заявленията за помощи при безработица пробиха бариерата от 400 хил., 
всички погледи ще бъдат фокусирани върху по-обширните данни за работните места в петък“, коментира Майк Лювенгарт 
от -Trade. 
Инвеститорите продължиха да наблюдават и волатилната търговия на любимите акции на инвеститорите на дребно от 
Reddit, особено на тези на веригата кина AMC Entertainment. Книжата на компанията поевтиняха с цели 20,4%, след като 
тя обяви, че финализирала предложение на акции, обявено само няколко часа по-рано, чрез което е набрала 587 млн. 
долара. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в петък, след загуби в 
технологичния сектор, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 116,59 пункта, или 0,4%, до 28 941,52 пункта. 
Акциите на Softbank поевтиняха с 1,29%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 7,63 пункта, или 0,21%, до 3 591,84 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Compositе напредна с 15,01 пункта, или 0,63%, до 2 407,65 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng записа спад от 47,93 пункта, или 0,17%, до 28 918,1 пункта. Акциите на Baidun, Tencent и Meituan поевтиняха 
съответно с 3,1%, 0,65% и 1,69%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи със 7,35 пункта, или 0,23%, до 3 240,08 пункта, след като книжата на   SK Hynix 
поевтиняха с 0,39%. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 35,3 пункта, или 0,49%, до 7 295,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,49 пункта, или 0,09%, до 540,78 пункта. BGBX40 се понижи с 0,08 пункта, или 0,07%, до 121,67 пункта. 
BGTR30 изтри 0,54 пункта от стойността си, или 0,09%, достигайки ниво от 582,94 пункта. BGREIT напредна с 0,27 пункта, 
или 0,18%, до 151,64 пункта. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,21 долара  
Курсът на еврото в началото на седмицата остана стабилен над прага от 1,21 долара, информираха германски финансови 
издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2165 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,2117 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За проверките във Военното министерство. Какви са плановете на служебния министър на отбраната Георги 
Панайотов; 

- Политиката - между скандалите и резивията във властта. Гостува проф. Александър Томов; 
- Ще подпомогнат ли бизнеса новите икономически мерки и как ще се възстановят най-засегнатите сектори? 
- Как след извършена пълна ваксинация двама души останаха без валиден сертификат? Какъв е пътят за 

поправяне и издаване на документа? 
- Жители на два столични квартала недоволни от ремонта на нов мост. Защо се забави изграждането му? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Спасено еленче 
- Опит за грабеж 
- Фишинг измами 
- Машинно гласуване. Гости: Стойчо Стойчев и Слави Василев 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Побой над жена 
- На твоя страна: Измами в интернет 
- Пълен абсурд: Междусъседски войни 
- Етно ритми в училище 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Карадайъ в Анкара: Борбата ни е да защитим турската си идентичност 
в. Труд - Изборите гърмят заради машините фирмата доставчик, отказва да внесе допълнителни устройства заради ниска 
оферта 
в. Телеграф - Матурата вход за 300 професии 
в. Монитор - Втората пенсия порасна с над 600 лв. за година 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - София ще получи наведнъж 7 напълно готови детски градини 
в. 24 часа - Преболедували CОVID-19 временно не можеха да си извадят европейски сертификати 
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в. Труд - Олиото гони 5 лева за литър 
в. Труд - Добавката от 50 лв. за пенсионерите под въпрос 
в. Телеграф - Правим избори с наличните машини 
в. Телеграф - Връщат парите за неприетите СМС-и на Евровизия 
в. Монитор - 10 пъти по-малко студентки взели бонус за раждане 
в. Монитор - Най-богатите пенсионери остават без увеличение 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Мира Кожухарова: Не обясняваме добре на хората - иначе защо поемат риск да се разболеят тежко, 
вместо да се ваксинират 
в. Труд - Никола Филипов, финансист от "Съвет за икономически и публични политики", пред "Труд": Раздаването на пари 
има слаб положителен ефект върху икономиката 
в. Телеграф - Доцент д-p Михаил Груев, председател на Дал: До 20 години хартиените документи ще изчезнат 
в. Монитор - Проф. Михаил Константинов, математик и експерт по избори: На 11 юли ще гласуват между 3,5 и 3,8 млн. 
души 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Юристи: Служебното правителство нарушава опасно конституцията с разширения черен списък 
в. Труд - Бюджетният дефицит започва да се натрупва 
в. Телеграф - Размисли между входа и изходи 
в. Монитор - Отровна чаша пълна с алчност 
 
√ Предстоящи събития в страната на 07 юни 
Пловдив. 

- От 10.00 часа президентът Румен Радев в сградата на Професионалната гимназия по хранителни технологии и 
техника президентът ще разгледа специализираните лаборатории на училището. От 12.00 часа държавният глава 
ще посети научните лаборатории, разположени на територията на Центъра по технологии на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски". 

*** 
София. 

- Служебният премиер Стефан Янев свиква Съвета по сигурността. 
- От 9.00 ч. до 15.00 ч. в сградата на ДКЦ „Софиямед"-Люлин „Софиямед" ще проведе безплатни прегледи за деца. 
- От 12.30 часа на бул. Александър Стамболийски №62 (срещу СДВР) ще се състои представяне на водачите на 

листите на „Българските патриоти" за София. 
- От 13.00 часа председателят на Консервативно-патриотично движение Станислав Недков-Стъки ще внесе в 

представителството на Европейската комисия в България декларация с подписите на хиляди граждани срещу 
репресията над него, наложена от МВР под ръководството на служебния министър Бойко Рашков. 

- От 13.30 ч. в зала 101 „Антарктида" в МВнР ще се проведе брифинг. 
- От 16.00 ч. онлайн чрез платформата Zoom - тук Веолия България и „Софийска вода" организират онлайн 

дискусионен форум по повод Международния ден за опазване на околната среда. 
*** 
Бургас 

- От 19.00 ч. в Културен дом на нефтохимика ще започне постановката „1984 от изолатора 2020". 
*** 
Варна 

- От 13.00 ч. в Дом на моряка във Варна ще се проведе пресконференция за реализацията на ИП „Изграждане на 
пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива - Варна". 

*** 
Видин. 

- От 11.00 ч. заместник-кметовете на Община Видин Борислава Борисова и Светослав Скорчев ще посетят ДГ 
"Славейче". 

- От 11.30 ч. в СУ "Св. св. Кирил и Методий" заместник-кметовете Борислава Борисова и Светослав Скорчев заедно 
с децата и учениците ще засадят цветя. 

*** 
Добрич 

- От 10.00 ч. ще се състои онлайн дискусия „Заедно променяме нашия регион" в Добрич. 
- От 9.00 ч. в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870" ще се състои летен детски център за игри и забавления 

„Млад възрожденец". 
- От 10.30 ч. в Художествена галерия - Добрич ще се състои лятна работилница за въображение. 

*** 
Монтана 

- От 17.30 ч. експозиционна зала „Кутловица" ще бъде открита изложба на дружеството на художниците „Тенец". 
*** 
Шумен 
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- От 9.00 ч. мобилен павилион „Горичка в количка", оборудван с игри, образователни материали за горите и 
инструменти за залесяване ще гостува в СУ „Сава Доброплодни". 

- От 10.00 ч. в стъклената зала и фоайе на НЧ „Тодор Петков - 1963" ше се състои Седмица „Забавно лято в 
библиотеката". 

- От 14.00 ч. в зала 203 на община Шумен Ася Аспарухова свиква първо заседание на временната комисия за избор 
на нов обществен посредник. 

- От 19.00 ч. в голямата зала на ДКТ „Васил Друмев" ще ес състои постановката „Последната нощ на Сократ". 

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. 


