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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНТ 
 
√ Президентът Радев с критика към Мустафа Карадайъ  
Държавният глава Румен Радев с остър коментар пред медиите по повод визитата на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ в 
Турция, по повод думи казани от Карадайъ по време на срещите му с президента Ердоган и с други турски политически 
лидери. Темата коментира вчера и Хасан Азис от ДПС. 
От цитат на анадолската информационна агенция става ясно, че в Турция лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ е напомнил, 
че сънародниците му са дошли в България преди 100-150 г. и добавил: "Тези земи са наши земи. Ние не сме изселници 
там. Турция е нашата майка родина. След Османската империя останахме там. Нашата борба е да запазим самоличността 
си. Да запазим езика, религията, обичаите си. Истина е, че имаме трудности." 
Президентът Румен Радев реагира остро вчера на думите на Карадайъ. 
"Мисля, че лидерът на ДПС следва да преосмисли понятието "Родина" и в какъв контекст го употребява. Да си 
припомни клетвата, която е положил пред Българското народно събрание да спазва Българската конституция, 
където много ясно е заложено, че не може да се създават партии на етническа и верска основа. Ние имаме една от 
най-демократичните конституции, която гарантира равни права на всички български граждани и не ги разделя по 
етнос. Следва и политическите партии да не го правят", заяви президентът Радев. 
Държавният глава отбеляза, че винаги е подчертавал, че отношенията ни с Република Турция са изключително важни. 
"България винаги е работила активно да се развиват тези отношения. Турция е добър съсед, важен партньор и 
съюзник, но тези отношения трябва да се развиват върху равнопоставеност, взаимно уважение и ненамеса във 
вътрешните дела", подчерта държавният глава. 
Пред медиите Хасан Азис от ДПС коментира, че с президенти на съседни държави се срещат с много политически лидери 
и това е знак за добри отношения между две съседни страни. Отговори и как тълкува думите на Карадайъ, че очаква 50 
000 гласа от Турция и че Турция е негова майка родина. 
"Не съм в позицията да тълкувам думите на нашия лидер, но по отношение на задачата, която си поставяме, както 
имаме задача да работим за Кърджали за 4-ти мандат, имаме за задача да се борим за третата позиция на тези 
избори, също така да имам максимален брой избиратели в Европа и извън Европа", каза Хасан Азис. 
В остра позиция до медиите българските патриоти от ВМРО, „Воля“ и НФСБ определиха казаното от лидера на ДПС в Турция 
като национално предателство и призоваха прокуратурата да се самосезира. 
А от централата на ДПС съобщиха, че Мустафа Карадайъ няма да коментира темата. 
 
√ Стефан Янев обсъди европейската перспектива на Албания с Еди Рама  
Министър-председателят Стефан Янев се срещна с премиера на Албания Еди Рама, който е на посещение у нас вчера и 
днес. Двамата лидери са обсъдили двустранните отношения, актуални въпроси от европейския дневен ред и пътя на 
Албания към ЕС. 
В разговора между двамата българският премиер е потвърдил подкрепата на България за европейската перспектива на 
Албания. 
„Обсъдихме двустранните отношения между двете държави. Нашата обща оценка е, че отношенията ни се развиват 
по един изключително добър начин. Начин, който е за пример как трябва да се развиват добросъседски отношения“, 
заяви след срещата българският премиер Стефан Янев. 
В нашите пленарни разговори забелязахме, че нямаме въпроси, които са открити и остри, които се нуждаят от сериозно 
дискутиране и сериозно задълбочаване. (...) Решенията, които имаме, работят. Те са устойчиви и отношенията ни са в най-
добрия контекст в интерес на народите на двете страни", акцентира още Стефан Янев. 
Обърнахме внимание и на българското национално малцинство, което се радва на един добър прием и е един добър 
пример за най-добрия мост между двете държави, допълни той. 
"Констатирахме сходство в темите, включително по европейската перспектива на Албания, нейната евроатлантическа 
принадлежност", посочи Стефан Янев. 
"Позицията на България по отношение на Република Северна Македония до известна степен е и препятствие пред 
перспективата на Албания бързо да върви по пътя. Ние се надяваме, че българската позиция, както сред европейските 
ни партньори , така и в Албания е добре позната и добре комуникирана, така че да не се получава ефектът на едно 
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негативно, целенасочено говорене и да създава негативно усещане, че България прави нещо неправилно. Напротив, 
позицията ни е насочена именно към демонстрация на нашите декларации, че европейският път, както на Република 
Северна Македония, така и на Албания е открит, ние го поддържаме", заяви българският премиер. 
Албанският премиер Еди Рама благодари за гостоприемството и добрия тон на проведените разговори. 
„Благодаря, че подчертахте факта, че Албания е модел за отношенията си към малцинствата. Ние се чувстваме 
много добре, че нашето законодателство за малцинствата се издигна на европейско ниво“, отбеляза Рама. 
Вижте още в прякото включване на Александър Марков във видеото. 
 
√ Премиерът Стефан Янев пътува към района на инцидента с МиГ-29  
Днес при изпълнение на тренировъчна задача над морската акватория на Република България, самолет МиГ-29 от състава 
на българските Военновъздушни сили, е изгубил радиовръзка и е изчезнал от радарите в 00:45 ч. 
Премиерът Стефан Янев пътува към района на инцидента с МиГ-29. Заседанието на Министерския съвет, насрочено за 
днес, се отлага за четвъртък. 
Веднага е започнала операция по търсене и спасяване, която продължава и в момента. В нея участват сили и средства от 
състава на Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Гранична полиция и 
Военновъздушните сили. Министърът на отбраната Георги Панайотов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов 
също пътуват към района на инцидента. 
Провеждането на тактическото учение с бойни стрелби „Шабла 21“ е прекратено. 
 
√ Ще отпадне ли PCR тестът за туристи от Украйна, Полша и Унгария?  
Да отпаднат задължителните PCR тестове за влизане у нас от Украйна, Полша и Унгария. Това бе коментирано на среща 
между туристическия бранш по Южното Черноморие и ресорния служебен министър Стела Балтова. Водят се и 
дипломатически усилия за отварянето на пазар Русия. 
С позитивни нагласи си тръгна браншът по Южното Черноморие след срещата с туристическото министерство. В четвъртък 
се очаква да бъде разгледан въпросът с отпадането задължителния PCR тест за украински граждани. От бургаската 
регионална туристическа камара пък прогнозират, че ще има близо 50% ръст на туристи това лято спрямо миналата година. 
Сериозен проблем обаче остава пред хотелиерите и ресторантьорите липсата на сезонен персонал. Днес стана ясно и 
колко плажове по родното Черноморие ще бъдат с нулеви цени. 
Според бранша именно украинските туристи миналото лято са успели да спасят сезона у нас. За това настояха границите 
за тях да бъдат отворени, както това стана за Румъния. 
"Представихме последни данни от Министерството на здравеопазването на Украйна. Показателите са същите като 
в Румъния и няма никакви причини от тази гледна точка да не отпаднат тестовете", каза туроператорът Иван 
Кирязов. 
"Ние считаме, че Украйна ще бъде за това лято и трябва да успеем да направим всичко възможно на държавно ниво, за да 
създадем онези условия, наистина украинските туристи да дойдат в България. Правим всичко онова, което е свързано, 
първо, със спазване на противоепидемичните мерки, второ, с осигуряването на здравето на работещите и посетителите", 
заяви служебният министър Стела Балтова. 
Ще бъдат направени и административни промени за по-бързо наемане на сезонен персонал. 
"От 16 до 18 г. да бъде съкратена процедурата, за 24 часа да можем да ги назначаваме и съответно поглед върху 
новите мерки. Промяна на мерките 60 на 40, тъй като туристическият сектор винаги е бил дискриминиран в това 
отношение", коментира Мария Инджова, която е хотелиер от Слънчев бряг. 
И тази година са командировани полицаи от вътрешността на страната в летните ни курорти. 
"480 човека и освен това искам да добавя, че е изпратено запитване от министерството за присъствието отново на 
румънски, полски и чешки полицаи", каза директорът на ОД на МВР-Бургас старши комисар Калоян Калоянов. 
Общо 13 плажа по родното Черноморие са обявили нулеви цени за чадъри и шезлонги. Повече от половината ивица у нас 
пък са ги намалили, като цената варира от 1 до 6 лв. за чадър или шезлонг. 
 
√ "Референдум": Над 51% смятат, че санкциите от САЩ няма да окажат негативно влияние върху икономиката ни 
Снощи в предаването "Референдум" основният въпрос беше: Към кого трябва да бъдат насочени средствата за 
възстановяване от COVID-19? 
Над 63% от анкетираните от "Алфа Рисърч" са посочили, че средствата трябва да бъдат насочени към семейства с деца в 
детска градина или училище. Над 53% смятат, че тези пари трябва да отидат при засегнатите бизнеси, а над 51% - при 
пенсионерите. 
 

https://bntnews.bg/news/stefan-yanev-obsadi-evropeiskata-perspektiva-na-albaniya-s-edi-rama-1158409news.html
https://bnt.bg/bg/a/referendum-s-dobrina-cheshmedzhieva
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Близо 60% от запитаните одобряват промените, които служебното правителство направи в принципа на подпомагане на 
бизнеса във връзка с COVID-19, а именно: по-лесно отпускане на кредити вместо безвъзмездна помощ. 
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Според над 51% от анкетираните обявените по закона "Магнитски" санкции няма да окажат негативно въздействие върху 
икономиката ни, докато близо 44% са отговорили положително. 
 

 
 
В студиото на "Референдум" дискутираха Георги Ганев - програмен директор в Центъра за либерални стратегии, 
икономистите Владимир Сиркаров и Лъчезар Богданов, и финансистът Емил Хърсев. 
Гледайте цялата дискусия от предаването "Референдум" 
 
√ Румяна Дечева, Обществен съвет на ЦИК: Ще се справим с изборите  
Остава отворен въпросът дали ще бъдат доставени още 1500 машини за обезпечаване вота в чужбина, след като ЦИК и 
"Сиела Норма" не се споразумяха за цената. Изчисленията на фирмата доставчик са, че логистиката и доставката на 
машините струва 14 млн. лева и е невъзможно да се справят за 6,5 млн., каквото е предложението на ЦИК. 
"Това, че няма да има някъде машина или машината няма да може да бъде обслужвана от членове на секционна комисия, 
които могат да не се справят, не е основание. В Кодекса са предвидени бюлетини, бюлетини ще има във всяка секция. 
Когато нещо се случи и при невъзможност за гласуване с машина, ще има бюлетини", увери в "Денят започва" Румяна 
Дечева от Обществения съвет на ЦИК. 
Тя подчерта, че в момента ЦИК работи в много различни условия. 
"Това е нов състав, който за първи път трябва да организира избори с машини по места, да организира за първи път 
гласуване с машини в чужбина, за първи път да организира избори за по-малко от два месеца. Аз съм убедена, че ЦИК ще 
се справи", категорична беше Дечева. 
По думите ѝ голяма част от напрежението идва от всички тези специфични за решаване задачи и необходимостта ЦИК "да 
докладва на обществото докъде са успели". 
"Това, което аз виждам, е, че те полагат неумоверни усилия да изпълнят всяка една от точките в тези много нетипични за 
процеса до момента условия", добави тя. 
Какво още каза Румяна Дечева вижте във видеото. 
 
√ Започна кампания за набиране на кадри за туризма във Варна  
Кампания “Работа в БГ туризма” се провежда във Варна. Целта е в началото на сезона хотелиерите и ресторантьорите да 
се срещнат с търсещите реализация в бранша и да попълнят свободните си работни позиции. Липсата на кадри в туризма 
е проблем от години. Често на работодателите се налага да наемат чужденци. 
Над 3800 са свободните работни места, които ще бъдат предложени по време на кампанията. Интересът към инициативата 
до момента не е голям. Нови попълнения за своите състави търсят представители на два хотела от курортите "Златни 
пясъци" и "Св. Св. Константин и Елена". Търсят се предимно бармани, сервитьори, хигиенисти и обслужващ персонал. 
Проблем в туристическия сектор е липсата на квалифицирани кадри. Работодателите предлагат сезонна заетост, а 
работниците търсят дългосрочна работа. Трудности при договаряне между работодатели и работници се оказва и 
размерът на трудовото възнаграждение. 
"Много трудно намираме хора - сервитьори, готвачи, камериерки. Тази извънредна обстановка, това едногодишно 
затваряне може би преориентира самите хора", коментира Невяна Димитрова, мениджър на хотели в курорта 
"Златни пясъци". 
Националната кампания ще продължи до петък включително. Работници и работодатели могат да се срещнат от 10.00 до 
14.00 часа на открито на пл. "Мусала" във Варна. 
 
 
 

https://bnt.bg/news/za-novite-merki-v-podkrepa-na-biznesa-i-sastoyanieto-na-darzhavnata-hazna-295999news.html
https://bntnews.bg/news/rumyana-decheva-obshtestven-savet-na-cik-shte-se-spravim-s-izborite-1158687news.html
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√ Как в село Брезница победиха безработицата?  
Гоцеделчевското село Брезница процъфтява със собствени инвестиции и от няколко години се е превърнало в 
икономическото чудо в Пиринско. В селото има над 20 предприятия, в които хората работят, препитание в тях намират и 
живеещите в близките села. 
С население от 3500 души Брезница е едно от най-големите села в област Благоевград. Повече от 90% от жителите работят 
в предприятията в него. Цялата промишленост в Брезница е собственост на местни бизнесмени, които преди това са 
работили дълги години в чужбина. 
Спечеленото от тях идва и се инвестира в Брезница, затова може би Брезница се развива с такива темпове. Брезница е 
добро място за живеене - като заетостта е на 100 процента", казва кметът на Брезница Иса Сакали. 
Голяма част от предприятията работят в шивашката промишленост и изнасят за чужбина произведената стока. 
В селото се шият униформи за служителите на германската полиция и на немските железопътни линии. Големият проблем, 
който стои пред бизнеса обаче, е недостигът на работна ръка. 
"Може би за някого е непонятно, но за мен нормално да идват от Гоце Делчев в Брезница. По-доброто заплащане и 
условия на труд оправдават това", казва кметът Иса Сакали. 
Освен модерните къщи и големите цехове в Брезница се развива и културата. В местното читалище се обучават фолклорни 
групи от най-различни възрасти. Сред посетителите тук са още и децата от началните класове в местното училище. 
"Днес, поради приключване на учебната година и престоящата лятна ваканция, децата вече ще имат повече свободно 
време и ще идват тук. Наистина в началото на следващата учебна година вече децата имат напредък, вижда се, че 
се обогатяват", каза началният учител Гюлфе Пенд. 
В селото всяка година се провеждал фолклорен събор, на който идвали гости от Гърция, Република Северна Македония и 
всички краища на България, но заради пандемията провеждането му е прекратено. Организатори на културните събития 
са представителите на бизнеса. Освен това се работи за развитието на спорта и поддържането на религиозните храмове в 
селото. 
 
√ Как ще пътуваме това лято? Вижте правилата за влизане в най-предпочитаните от българите държави  
Наближава лятото - сезонът, свързан с най-много пътувания. Все повече българи избират да прекарат своята лятна почивка 
не само у нас, а и в чужбина. Пандемията обаче все още затруднява свободното преминаване на границата на повечето 
страни. 
Ето и списък с изискванията към пристигащите в 10 от най-често посещаваните от българите държави. 
Гърция 
Гърция е една от най-популярните сред българите летни дестинации. Тази година обаче почивката в южната ни съседка 
ще е придружена с някои ограничителни мерки заради Ковид. На границата трябва да се представи един от следните 
документи: 

• Негативен резултат от PCR тест, направен не по-рано от 72 часа от влизането в Гърция сертификат за ваксинация 
за коронавирус, който е издаден от публичен орган и са изминали поне четиринадесет (14) дни от завършването 
на ваксинацията. 

• Уверение за преболедуване - официален документ от болница или лаборатория, че човекът, който иска да посети 
Гърция, вече е прекарал COVID-19. Преболедуването трябва да е най-малко преди два и най-много преди 9 месеца 
преди пътуването. То трябва да е преведено. 

• Бърз антигенен тест, който се приема, само ако е качен на цифровия COVID-19 сертификат на ЕС. Тази възможност 
в България ще бъде факт втората половина на юни. Дотогава в цифровия сертификат ще могат да бъдат качени 
сертификатът за ваксинация и уверението за преболедуване. 

• Цифров COVID-19 сертификат на ЕС, в който се съдържа информация за ваксинацията, или резултат от последния 
направен бърз антигенен тест (до 48 часа), или резултат от последния направен PCR тест (до 72 часа), или 
информация за преболедуване от COVID-19. Цялата тази информация трябва да бъде в сроковете посочени по-
горе, според съответния случай. 

На всички пристигащи в Гърция ще бъдат правени PCR или бърз антигенен тест на случаен принцип. При положителен  
резултат от теста, съответните лица ще бъдат поставяни под 10-дневна карантина. За неспазване на карантината глобата е 
5000 евро. 
Турция 
Не липсват ограничителни мерки и в друга любима на българите лятна дестинация - Турция. Всички, желаещи да преминат 
границата, следва да представят поне един от изброените документи: 

• Отрицателен PCR тест за SARS-Cov-2, не по-стар от 72 часа. 

• Бърз антигенен тест, не по-стар от 48 часа. 

• сертификат за ваксинация срещу COVID-19, ако са изминали не по-малко от 14 дни от завършване на ваксинацията 

• официален документ, издаден от компетентна институция, че са преболедували COVID-19 в рамките на 
последните 6 месеца преди влизане в страната. Освободени от тези изисквания са екипажите на транспортните 
средства, преминаващите транзит през летищата на страната и децата до 6-годишна възраст, както и за тези до 18 
години, когато пътуват с родителите си, които имат право да влязат в Турция съгласно изискванията. 

Важно е да се знае, че изследването с PCR тест и бърз антигенен тест се извършва предварително. Понастоящем не е 
възможно тестване на ГКПП. 
Албания 
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Тази година интерес представлява Албания, тъй като българските граждани пътуват свободно. PCR тест не се изисква. 
Благодарение на свободния режим на преминаване на границата Албания може да се превърне с една от най-популярните 
дестинации. 
Испания 
Подобно на двете ни южни съседки - Гърция и Турция, всички лица над 6-годишна възраст, които влизат на територията на 
Кралство Испания, се допускат при представянето на един от следните документи: 

• документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19 (14 дни след поставянето на последната доза). 

• документ, показващ отрицателен резултат от PCR тест, направен до 48 часа преди влизането в страната или бърз 
антигенен тест за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа; 

• документ, издаден от медицинско заведение, удостоверяващ преболедуването на COVID-19 – валиден от 11-тия 
ден след направен положителен PCR тест до 180-ия ден; 

• цифров сертификат на ЕС за COVID-19, удостоверяващ едно от горепосочените изисквания. 
Италия 
Популярната южноевропейска дестинация Италия налага задължение пристигащите в страна да представят „зелен 
сертификат“, доказващ, че отрицателен тест за COVID-19 – молекулярен или антигенен, взет чрез проба от носоглътката и 
направен до 48 часа преди влизането в страната - при непредставяне на отрицателен тест подлежат на задължителна 10-
дневна карантина, след изтичане на която лицето отново е длъжно да си направи тест. Задължително е и предварително 
попълване на дигитален формуляр за локализация. 
Германия 
При влизане по суша (с автомобилен или железопътен транспорт) за българите, пребивавали през последните 10 дни 
преди влизането в Германия единствено в България, няма ограничителни мерки, свързани с коронавируса. При пътуване 
със самолет остава задължението за представяне на негативен тест, удостоверение за пълна ваксинация или 
удостоверение за оздравяване след прекаран коронавирус. 
Египет 
Привлекателна дестинация за туристи и тази година се оказва Египет, но не само заради емблематичното културно 
наследство на страната, но и заради отмяната на ограничения, свързани с разпространението на коронавируса, която влезе 
в сила от юни. 
Ограничителните мерки за влизане в страната обаче остават. Всички пътници, които пристигат в Египет, трябва да 
представят на границата сертификат с негативен резултат от PCR изследване за COVID-19, направено в страната на 
отпътуване до 72 часа преди времето на излитане на директния им полет до Египет. 
Единствено пътниците, които пристигат на международните летища „Шарм Ел-Шейх“, „Таба“, „Хургада“ и „Марса Алам“ и 
не разполагат със сертификат за PCR изследване за COVID-19, могат да направят медицинското изследване при кацане на 
някое от изброените по-горе четири летища на цена от 30 щатски долара, но по неофициална информация, посочената 
цена от 30 щатски долара за PCR изследване за COVID-19 не се спазва и на практика цената е търговска на стойност над 100 
USD. 
Португалия 
Страната беше наложила строги ограничителни мерки за преминаване на границата ѝ, но от 17 май част от тях отпаднаха. 
Към днешна дата българските граждани са задължени да представят задължителен PCR тест за COVID-19 с отрицателен 
резултат, извършен до 72 часа предварително. Изключение от това изискване се прилага за деца до 24-месечна възраст. 
Кипър 
Оказва се, че Кипър е една от държавите, които са наложили много ограничителни мерки, затрудняващи желаещите за 
пътуване в страната. Условията за пътуване до Република Кипър за български граждани са, както следва: 

• да си направят онлайн регистрация в електронния портал www.cyprusflightpass.gov.cy; 

• в рамките на 72 часа преди планираната от тях дата за отпътуване за Република Кипър да си направят PCR тест за 
COVID-19 в оторизирана лаборатория; 

• в рамките на 24 часа преди планирания полет за Република Кипър да попълнят и изпратят на кипърските власти 
наличния в електронния портал формуляр, в който да отразят личните си данни и цялата необходима за влизане 
в страната информация, като приложат копие от документа с негативен PCR тест за COVID-19; 

• да получат отговор от кипърските власти на посочения от българските граждани електронен адрес за 
кореспонденция с разрешение за влизане в Република Кипър. 

Франция 
Всички лица над 11-годишна възраст, които влизат във Франция, трябва да представят отрицателен PCR тест (RT-PCR COVID), 
направен в рамките на 72 часа преди отпътуването, декларация по образец, че няма симптоми на заболяването COVID-19, 
че няма информация в последните 14 дни преди пътуването да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване COVID-19, 
както и че се съгласява при пристигането му във Франция евентуално да му бъде направен PCR тест. 
За децата под 11-годишна възраст се изисква само декларация по образец, че няма симптоми на заболяването COVID-19, 
както и че няма информация в последните 14 дни преди пътуването да е бил в контакт с лице с потвърдено заболяване 
COVID-19. 
 
√ ЕП ще обяви окончателно решение за ковид сертификатите  
Европейският парламент ще обяви днес резултатите от окончателното гласуване на Ковид сертификатите, които се очаква 
да улеснят пътуването в Европейския съюз през това лято и да влязат в сила от 1 юли. 

https://app.euplf.eu/#/
https://cyprusflightpass.gov.cy/
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Сертификатите ще важат за целия ЕС и ще показват дали даден човек е бил ваксиниран, има скорошен отрицателен 
резултат от тест или се е възстановил от COVID-19 през последните шест месеца. 
Документът ще бъде издаван от националните органи и ще бъде безплатен. Информацията ще бъде 
съхранявана под формата на QR код, а при пътуване ще трябва да показваме кода в електронен формат или разпечатан на 
хартия. 
 
√ Брюксел с нов мониторингов доклад за Румъния, но не и за България  
Европейската комисия прие вчера нов доклад за Румъния по Механизма за сътрудничество и проверка. Румъния и 
България са единствените две страни в ЕС, които от своето приемане в ЕС през 2007 година бяха поставени под наблюдение 
от страна на Еврокомисията в области като борбата с корупцията и организираната престъпност и съдебната реформа. 
Последният доклад по Механизма за сътрудничество и проверка за двете държави беше през октомври 2019 година и 
беше изготвен от предишната Еврокомисия. Тогава Брюксел предложи наблюдението върху България да бъде снето, но 
след като за това се произнесат и Европейският парламент и държавите членки. 
Европейският парламент излезе с положителна оценка за премахването на Механизма за сътрудничество и проверка за 
България, но държавите-членки все още не са се произнесли. На практика това означава, че Механизмът за страната ни 
все още е в сила, но Еврокомисията не публикува вчера нов доклад по него. 
В доклада за Румъния от вчера се казва, че в страната има нов тласък на реформите и е на път да изпълни препоръките на 
Брюксел. Еврокомисията очаква от румънските власти конкретни законодателни и други мерки за изпълнение на поетите 
ангажименти. 
През юли Европейската комисия ще представи докладите за върховенството на закона във всички държави членки на ЕС, 
включително България. 
 
√ Джо Байдън започва обиколка в Европа 
Американският президент започва историческа визита. След няколко часа Джо Байдън ще отпътува за Европа - това е 
първото му посещение в чужбина, откакто е поел поста. 
Първата му спирка е Корнуол, Югозападна Англия, където ще участва в срещата на върха на Г-7. Първия лидер, с когото 
Байдън ще разговаря, е британският премиер. 
В неделя, придружаван от съпругата си, американският президент ще бъде приет от кралица Елизабет II. След това Байдън 
ще отпътува за Брюксел за лидерската среща на НАТО и за форума Европейски съюз - Съединени щати. Европейската визита 
на американския президент ще завърши в Женева - със срещата с руския президент. 
 
√ Над 800 души в 18 държави са арестувани при международна операция   
Мащабен удар срещу глобалната организирана престъпност. Над 800 души са арестувани при координирани операции в 
18 държави. Престъпниците попаднаха в капана на ФБР. Смятаното през последната година и половина за най-сигурно 
криптиращо устройство за съобщения, се оказа разработено и контролирано от Федералното Бюро за Разследване на 
Съединените щати. 
Над 800 ареста, над 700 обискирани обекта, конфискувани над 8 тона кокаин, 48 милиона долара и десетки луксозни 
автомобили. С полицейски операции от Нова Зеландия до Австралия и от Европа до Съединените щати, операцията 
"Троянски щит" вече е определяна като една от най-успешните срещу глобалната престъпност. 
"В съвременния свят престъпността преминава всякакви граници. За това и службите трябва да направят същото", 
каза помощник-директорът на ФБР Келвин Шийвс. 
Криптиращата система ANOM се появява през есента на 2018-та, няколко месеца след като е затворена канадската 
компания Phantom Secure. Дотогава нейното криптиращо устройство било използвано масово от наркотрафикантите. 
Престъпният свят се нуждаел спешно от нова система за криптиране. 
"През последните 18 месеца в над 100 държави ФБР успя да снабди с криптиращи устройства престъпни групи и да 
проследи тяхната комуникация", каза помощник-директорът на ФБР Келвин Шийвс. 
Приложението се пласирало бързо. С навлизането му в различни държави се разширявала и мрежата на чуждите служби, 
които се присъединявали към операцията. За година и половина в акцията се включили над 9 000 полицаи от много страни. 
"Цифрите са впечатляващи. Над 20 000 криптиращи устройства, използвани от над 300 криминални синдикати, 
опериращи в над 100 държави. За последните 18 месеца са проследени и проучени над 27 милиона съобщения", каза 
заместник-директорът на Европол Жан-Филип Лекух. 
Убедени в сигурността на приложението, престъпниците споделяли всичко. 
"Чухме за арести и конфискуване по време на операцията, но в съобщенията имаше над 100 заплахи за убийства", каза 
помощник-директорът на ФБР Келвин Шийвс. 
Снабдяването с ANOM ставало само чрез препоръка. Цената на устройството е около 2 000 долара. Активира се чрез 
специален код, който се изпраща от друг потребител. През следващите дни се очакват още данни за операцията от 
отделните държави. 
 
Investor.bg 
 
√ Производителността на труда отново тръгва нагоре в началото на годината 
БВП на един зает се увеличава през първите три месеца с 2% на годишна база, отчита НСИ 
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След като през 2020 г. пандемията рязко сви производителността на труда под влияние на ограниченията заради 
блокадите и затварянето на бизнеси, трендът се обръща в началото на тази година. Това показват предварителните данни 
на Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на 2021 г. 
За януари-март брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 2% в сравнение със същото 
тримесечие на предходната година. 
Към края на март заетите лица в икономиката са над 3,313 милиона, а общият брой отработени часове е над 1346 
милиарда.  
На годишна база структурата на заетостта по икономически сектори показва увеличение на относителния дял в 
индустриалния сектор и сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния сектор. 
На едно заето лице се падат 8,164 млн. лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 
20,1 лв. БВП за един отработен час. 
Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие на 2021 г. се увеличава реално с 0,9% в 
сравнение със същия период на предходната година. БДС за един отработен човекочас също се увеличава реално с 0,9% 
за същия период. 
По предварителни данни за първото тримесечие равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 
7,040 млн. лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 16,6 лв. за един отработен човекочас. 
В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7,418 млн. лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават 
средно 17,6 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1,048 млн. 
лв. БДС на един зает и 3,5 лв. за един отработен човекочас. 
 
√ Лято 2021: 42 плажа без намаление в цените на плажните принадлежности 
От общо 133 морски плажа на българското Черноморие безплатни чадъри ще имат 13 ивици, 52 ще са с цени до 5 лв.  
През новия летен сезон от общо 133 морски плажа на българското Черноморие безплатни ще са общо 13 ивици, с цени от 
1 до 5 лв. с ДДС са 52 плажа, без намаление към настоящия момент са 42 плажа. Това съобщават от Министерство на 
туризма. 
Кабинетът предложи на концесионерите да намалят цените на чадъри и шезлонги и за това лято. От своя страна 
Министерският съвет ще понижи концесионната такса за този летен сезон със съответния процент на редукция. 
Морски плажове без чадъри и шезлонги са общи три - Рибарски, Батовски и Созопол – запад част 2. На 23 морски плажа се 
уточняват параметрите на потенциалните споразумения. 
На 7 морски плажа, възложени на концесия, чадъри и шезлонги ще са безплатни за летен сезон 2021 г. от общо 87 
действащи концесионни договора, а именно: Ривиера, Буните 2, Обзор Мотела, Бургас – север, Бургас - централен, 
Приморско – централен, Къмпинг "Нестинарка“.  
Концесионерите на 29 морски плажа до момента не са заявили желание да се възползват от предложението за намалени 
цени на чадър и шезлонг. На 37 морски плажа, възложени на концесия, единичната цена на чадър и шезлонг ще е в 
диапазона от 1 лев с ДДС до 6 лева с ДДС.  
Към настоящия момент са подготвени 39 споразумения с концесионери, другите са в процес на подготовка. 
На 6 морски плажа, отдадени под наем, чадъри и шезлонги ще са безплатни за летен сезон 2021 г., а именно: 
Шкорпиловци – юг, Ахелой, Атанасовска коса, ч. 1, Попски плаж - север 5, Царево Централен, Устие на река Велека. 
Наемателите на 21 морски плажа от общо 43 морски плажа, отдадени под наем, са отправили уведомления до министъра 
на туризма за намерението си да намалят цените на чадър и шезлонг за летен сезон 2021 г. Уведомленията се разглеждат и 
процедират, като някои от тях подлежат на връщане за некоректно подадени данни.  
Наемателите на 13 морски плажа до момента не са заявили желание да се възползват от предложението за намалени цени 
на чадър и шезлонг.  
На 15 морски плажа, от заявилите наематели, единичната цена на чадър и шезлонг ще е в диапазона от 1 лев с ДДС до 5 
лева с ДДС.  
На 2 морски плажа е установено, че не се предоставят изобщо чадъри и шезлонги и съответно предложението за 
намаление е неприложимо. 
Проверка на Министерство на туризма в началото на юни е установила незначителни нарушения при инспекцията на 
приблизително една четвърт от охраняемите морски плажове (37 охраняеми и 1 неохраняем морски плажа). 
От ведомството констатират, че към настоящия момент по морските плажове тече усилена подготовка за летния 
сезон. 27 от проверените морски плажове са напълно изрядни и очакват своите посетители, 6 са все още в процес на 
подготовка, като причината е лошото време в началото на сезона и епидемичната обстановка в страната. През последните 
дни на голяма част плажове тече процес по поставяне на плажни принадлежности. Само на един плаж в Ахелой не е 
започнала подготовката за летния сезон. 
По повод на по-ранните публикации в медиите за разполагане на бетонови пети като основи за последващо монтиране 
на преместваеми обекти на морски плаж „Смокините-север“, община Созопол, област Бургас, плажната ивица в района 
беше една от първите, проверявана от екипите на Министерство на туризма. На този морски плаж също тече подготовка 
по разполагане на плажни принадлежности. Планираните за поставяне преместваеми обекти, за които вече са издадени 
разрешения за поставяне от община Созопол, няма да бъдат разполагани през летния сезон 2021 г. Всички задължителни 
дейности на морския плаж са изрядни. 
Проверките продължават и експертите на ведомството ще проверяват през целия летен сезон морските плажове.  
 
 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pandemiiata-svi-proizvoditelnostta-na-truda-v-bylgariia-s-blizo-2-prez-2020-g-323491/
https://www.investor.bg/novini-ot-chernomorieto/464/a/kabinetyt-predlaga-na-koncesionerite-da-namaliat-cenite-na-chadyri-i-shezlongi-328548/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ministerstvo-na-turizma-globiava-koncesionera-na-plaj-smokinia-326234/
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√ ЕС и САЩ заравят томахавката в името на търговията 
Брюксел и Вашингтон ще се ангажират да сложат край на търговските битки помежду си по време на предстоящата 
си среща следващата седмица 
Лидерите на Европейския съюз и президентът на САЩ Джо Байдън ще се ангажират да сложат край на търговските битки 
помежду си по време на предстоящата си среща следващата седмица. те ще обещаят да премахнат двустранните мита 
върху стоманата и алуминия преди края на тази година. 
Това става ясно от проект за заключително становище на срещата на върха ЕС-САЩ в Брюксел на 15 юни, видян от 
Bloomberg News. 
Съюзниците ще се договорят несъгласията помежду им да бъдат изчистени, включително и продължаващият почти две 
десетилетия спор за държавните субсидии на Boing и Airbus. Стоки за над 18 млрд. долара на ЕС и САЩ са обект на мита. 
Двете страни ще обещаят да намерят решение на спора преди 11 юли, става ясно от черновата, която все още подлежи на 
промени. Брюксел и Вашингтон вече се договориха да отменят временно митата, свързани със спора, за да улеснят 
постигането на споразумение. 
Тази версия на заключенията е била видяна както от представители на ЕС, така и на САЩ, което означава, че е по-близо до 
окончателния вариант, отколкото предишни проекти, посочват от Bloomberg. 
Спорът в авиосектора 
През 2019 г. Световната търговска организация (СТО) разреши на Вашингтон да наложи мита върху внос от ЕС за 7,5 млрд. 
долара заради държавната подкрепа за Airbus. Блокът от своя страна получи разрешение за реципрочни налози върху 
стоки за 4 млрд. долара. 
Двете страни ще работят и за премахване на митата върху стоманата и алуминия преди 1 декември, става ясно от проекта. 
През 2018 г. САЩ наложиха мита на внос от ЕС с довода за опасения за националната сигурност. Брюксел отвърна с налози 
върху американски износ за 2,8 млрд. евро на различни продукти – от бърбън и дънки до мотоциклети. 
„Трябва най-накрая да оставим продължаващите спорове, каквито за съжаление има, зад нас“, коментира във вторник 
пред репортери германският министър на външните работи Хайко Маас, който заяви още, че в момента има напредък по 
някои въпроси. 
Технологично партньорство 
ЕС и САЩ също така ще обявят и партньорство, целящо подсилването на пазара на полупроводници и в от двете страни на 
Атлантика. Планът е част от по-обширна платформа за сътрудничество, наречена Съвет за търговия и технологии, за чието 
създаване двете страни трябва официално да дадат съгласие на срещата. 
„Ангажираме се със създаването на партньорство между ЕС и САЩ по ребалансирането на световната верига на доставки 
при полупроводниците с намерение да се подобри сигурността на доставките на ЕС и САЩ“, се казва в текста. 
Съюзниците се надпреварват със стратегии за стимулиране на производството си на чипове на фона на усилията и на други 
страни, включително Китай, да подобрят своите индустрии. 
Целта на Вашитнгтон и Брюксел е да се намали зависимостта от азиатските доставки, след като световният недостиг на 
полупроводници подчерта зависимостта на света от региона за основния компонент на почти всичко от смартфони до 
домашни уреди и автомобили. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Агенция „Фич“: Репутационните рискове пред ББР се увеличават 
Рейтинговата агенция "Фич" обяви, че проверките на икономическия министър Кирил Петков в Българската банка за 
развитие нямат влияние върху кредитния рейтинг на банката, но въпреки това репутационните рискове пред кредитната 
институция се увеличават. Рейтингът на ББР остава непроменен, защото от "Фич" са убедени, че "склонността на 
правителството да подкрепя банката няма да се промени". 
Рейтингът на ББР обаче може да се влоши, ако проверката на Кирил Петков установи съществени нарушения. Тогава 
репутационните щети могат да натежат върху способността на банката да изпълни мандата си за развитие или да привлече 
международно финансиране, което вероятно би довело до умерени отрицателни последици за рейтинга й. 
Досега Кирил Петков назначи проверка на най-големите експозиции на банката - към фирми, които той обвърза с едри 
политико-олигархични фигури. Петков спомена за преки или косвени връзки между фирмите с големи кредити към ББР и 
бизнесмени като Делян Пеевски, Кирил Домусчиев, Румен Гайтански, Георги Самуилов. След оповестяването на тези имена 
се стигна до отстраняването на двама членове на надзорния съвет и промяна на състава на одитния комитет на банката. 
От "Фич" развиват няколко хипотези, при които кредитният рейтинг на ББР може да бъде намален или запазен на същото 
равнище, което е приравнено с рейтинга на държавата - BBB с положителна перспектива. 
Първата хипотеза е, че рейтингът на ББР може да бъде намален, ако разкритията на икономическия министър доведат до 
признаване на загуби за банката, които оказват съществено влияние върху капитала. Но дори в такъв случай капиталът й 
може да бъде незабавно попълнен от държавата. 
Втората хипотеза, при която рейтингът на ББР ще продължи да съответства на държавния, е заради подкрепата на 
правителството към банката. "Фич" се обосновава като посочва, че кредитната институция е изцяло държавна собственост. 
Отбелязана е специфичната структура на пасивите на банката, в които са включени материално финансиране или гаранции 
от държавата, което "увеличава икономическия стимул за получаване на подкрепа от правителството". Благодарение 
на правния статут на ББР правителството може да действа доста гъвкаво, когато й осигурява подкрепа, така че да не 
нарушава българското законодателство, както и правилата за държавна помощ на ЕС. 
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"ББР е подчинена на българското законодателство за преструктуриране на банки, което ограничава способността 
на държавата да й предоставя извънредна подкрепа. Въпреки това Fitch вярва, че държавата ще действа 
превантивно, за да предотврати фалит на ББР поради нейната собственост върху банката", казват от рейтинговата 
агенция. 
 
√ Бюджетът на ЕС за 2022 г. ще надскочи 300 млрд. Евро 
Европейската комисия публикува проектобюджета на Европейския съюз за 2022 година. Той е в размер на 167.8 милиарда 
евро, но бъде допълнен с близо 143.5 милиарда евро безвъзмездни средства по линия на инструмента 
NextGenerationEU. Приоритет ще имат разходите в областта на екологията и цифровите технологии, чиято цел е Европа да 
стане по-издръжлива и подготвена за бъдещето, съобщават от Брюксел. 
Ето как ЕК си представя разпределянето на огромния ресурс:  

• 118,4 милиарда евро безвъзмездни средства от NextGenerationEU по линия на Механизма за възстановяване и 
устойчивост за смекчаване на икономическите и социалните последици от коронавирусната пандемия и за 
повишаване на устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на икономиките и обществата в ЕС предвид 
предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход; 

• 53,0 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 972 милиона евро за Европейския фонд за морско 
дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване на 
издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите 
средства за управлението на кризи. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
може да получи допълнителни 5,7 милиарда евро от NextGenerationEU; 

• 36,5 милиарда евро за регионалното развитие и сближаване, подсилени с 10,8 милиарда евро от 
NextGenerationEU по линия на REACT-EU в подкрепа на реакцията при кризи и преодоляването на последиците от 
кризи; 

• 14,8 милиарда евро в подкрепа на нашите партньори и интереси по света, от които 12,5 милиарда евро по линия 
на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа 
(ИССРМС — Глобална Европа), и 1,6 милиарда евро за хуманитарна помощ (HUMA); 

• 13,1 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които 12,2 милиарда евро за водещата 
научноизследователска програма на Съюза „Хоризонт Европа“. За нея могат да бъдат отделени допълнителни 1,8 
милиарда евро от инструмента NextGenerationEU; 

• 5,5 милиарда евро за европейски стратегически инвестиции, от които 1,2 милиарда евро за InvestEU за ключови 
приоритети (научни изследвания и иновации, двойния екологичен и цифров преход, сектора на здравеопазването 
и стратегическите технологии), 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа с цел подобряване на 
трансграничната инфраструктура и 1,2 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“ с цел оформяне на 
цифровото бъдеще на Съюза. За InvestEU могат да бъдат отделени допълнителни 1,8 милиарда евро от 
NextGenerationEU. 

• 4,7 милиарда евро за инвестиции в хората, социалното сближаване и ценностите, от които 3,4 милиарда евро по 
програма „Еразъм+“ за създаване на възможности за образование и мобилност на хората, 401 милиона евро за 
подкрепа на хората на изкуството и творците в цяла Европа и 250 милиона евро за утвърждаване на правосъдието, 
правата и ценностите; 

• 2,1 милиарда евро за разходи в областта на космическото пространство, най-вече за Европейската космическа 
програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област; 

• 1,9 милиарда евро за действия в областта на околната среда и климата, от които 708 милиона евро за програмата 
LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към последиците от него, и 
1,2 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че екологичният преход е от полза за 
всички. За Фонда за справедлив преход могат да бъдат отделени допълнителни 4,3 милиарда евро от 
NextGenerationEU; 

• 1,9 милиарда евро за защита на нашите граници, от които 780 милиона евро за Фонда за интегрирано управление 
на границите (ФИУГ), и 758 милиона евро за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex); 

• 1,9 милиарда евро за подпомагане на държавите кандидатки и държавите потенциални кандидатки да изпълнят 
изискванията на процеса на присъединяване на Съюза, главно чрез Инструмента за предприсъединителна помощ 
(ИПП III); 

• 1,3 милиарда евро за разходи, свързани с миграцията, от които 1,1 милиарда евро за подкрепа на мигрантите и 
търсещите убежище в съответствие с нашите ценности и приоритети; 

• 1,2 милиарда евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната и общата сигурност, от които 
950 милиона евро в подкрепа на развитието на способностите и научните изследвания по линия на Европейския 
фонд за отбрана (ЕФО), както и 232 милиона евро в подкрепа на военната мобилност; 

• 905 милиона евро за гарантиране на функционирането на единния пазар, включително 584 милиона евро за 
програмата „Единен пазар“, и близо 200 милиона евро за работа в сферата на борбата с измамите, данъчното 
облагане и митниците; 

• 789 милиона евро за програмата в областта на здравеопазването EU4Health, за да се гарантира всеобхватен 
здравен отговор на нуждите на хората, както и 95 милиона евро за Механизма за гражданска защита на Съюза 
(rescEU), за да бъде възможно бързото разгръщане на оперативна помощ в случай на криза. За rescEU могат да 
бъдат отделени допълнителни 680 милиона евро от инструмента NextGenerationEU; 
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• 600 милиона евро за сигурността, от които 227 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), чрез който се 
подкрепя борбата с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността. 

Проектобюджетът на ЕС за 2022 г. включва разходите по линия на NextGenerationEU, които ще бъдат финансирани със 
заеми, взети на капиталовите пазари. Предстои Комисията да започне да набира средства, за да финансира 
възстановяването на Европа чрез инструмента. 
"Днес предлагаме финансова подкрепа с безпрецедентни размери, за да се подсили възстановяването на Европа´ от 
здравната и икономическата криза. Ще помогнем на хората, предприятията и регионите, които са най-силно 
засегнати от пандемията. Ще инвестираме в издръжливостта на Европа и нейната модернизация чрез екологичния 
и цифровия преход. Нашите основни приоритети са Европа да поеме отново по своя курс, да се ускори 
възстановяването ѝ и да бъде подготвена за бъдещето", казва комисар Йоханес Хан, който отговаря за бюджета на ЕС. 
 
√ Срещата с Путин ще е гвоздеят в европейската обиколка на Байдън 
Американският президент Джо Байдън започва първата си европейска обиколка, откакто е начело на САЩ. 
Посещението му на Стария континент тръгва от Великобритания, където са предвидени срещи с лидерите от Г-7, кралица 
Елизабет Втора и премира Борис Джонсън. 
През следващата седмица президентът на САЩ ще участва в срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в Брюксел. 
Гвоздеят на програмата му е разговорът му на четири очи с руския държавен глава Владимир Путин. Срещата ще се състои 
следващата сряда в Женева.  
Засега Вашингтон се стреми да не създава големи очаквания към срещата Байдън-Путин.  
"САЩ не очакват значителни резултати от срещата между президентите на САЩ и Русия Джо Байдън и Владимир Путин, 
която ще се проведе в Женева на 16 юни. Когато президентът се върне във Вашингтон, позицията на САЩ ще бъде по-
силна, за да отговори на основните предизвикателства и заплахи, с които се сблъскваме. Това са пандемията от 
коронавируса, изменението на климата, Китай, Русия, киберсферата, формирането на правилата за търговия и 
технологии", заяви на пресконференция в Белия дом помощникът на американския президент по националната сигурност 
Джейк Съливан. 
На 5 юни руският лидер Владимир Путин също заяви, че не очаква пробив след преговорите, но вярва, че двете страни 
имат общи интереси. Сред тях той посочи решението на екологичните проблеми, стратегическата стабилност, съвместната 
работа за разрешаване на редица регионални кризи. Той добави, че се надява на конструктивна среща. 
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен на свой ред съобщи, че Байдън възнамерява да обсъди с Путин 
възможността за съвместно укрепване на международната сигурност, както и стратегическата стабилност и контрола върху 
оръжията. 
За последно Путин и Байдън се срещнаха през 2011 г. – Байдън като вицепрезидент, а Путин като премиер. 
 
БНР 
 
√ Растеж на БВП с 2,5% през първото тримесечие спрямо края на 2020 г. и годишно понижение с 1,8%  
Българската икономика нараства през първото тримесечие на 2021 г. с 2,5% спрямо последното тримесечие на 2020 г., 
когато се разшири с 2,2%, показват предварителни данни, които потвърждават експресната оценка на Националния 
статистически институт (НСИ). 
Спрямо първото тримесечие на 2020 г., когато българската икономика все още не беше засегната от коронавирусната 
пандемия, БВП се свива с 1,8%, но след спад с 3,8% през периода октомври - декември 2020 г., потвърждавайки също 
експресната оценка на НСИ от средата на май. 
През първото тримесечие на настоящата година брутният вътрешен продукт на България възлиза на 27,054 млрд. лева по 
текущи цени (или 13,833 млрд. евро), като на човек от населението се падат 3912 лева (или 2000 евро). 
 

https://bnr.bg/post/101469182
https://bnr.bg/post/101469182
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Промяна на БВП спрямо предходното тримесечие 

 
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първите три месеца на 2021 
г.  възлиза на 23,128 млрд. лева по текущи цени. 
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през първото тримесечие на 2021 г. запазва 
дела си от 2,2% спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял 
в добавената стойност на икономиката с 0,6 процентни пункта до 26,5%, а относителният дял на добавената стойност, 
реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до 71,3% при 70,7% през съответния период на предходната 
година. 
По предварителни данни за първото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 2,1% спрямо предходното 
тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 2,0%. Износът на стоки и услуги обаче нараства спрямо 
края на 2020 г. с 6,7%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 2,7 на сто. 
 

 
Промяна на БВП спрямо година по-рано 

 
През първото тримесечие на настоящата година спрямо същото тримесечие на 2020 г. брутната добавена стойност 
намалява с 1,7%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания спад в: Култура, спорт и 
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развлечения; други дейности - със 7,3%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; 
хотелиерство и ресторантьорство - с 5,8 %, добивна и преработващата промишленост, както и производството на 
електрическа и топлинна енергия - с 6 на сто и строителство - понижение с 3,6 на сто. 
По отношение на компонентите на крайното използване влияние за реалното намаление на БВП през първото тримесечие 
на 2021 г. спрямо година по-рано има износа на стоки и услуги - спад с 5,9%, като в същото време вносът се увеличава с 
1,.9 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година. 
 
√ Кабинетът ще назначи председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към МС  
Служебното правителство ще назначи председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към 
Министерския съвет на днешното си редовно заседание. 
Комисията по правилник се ръководи от вицепремиер. Промени ще се направят в Пътната карта за присъединяване на 
страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 
Три организации на хора с увреждания ще бъдат признати за национално представителни. 
С правителствено решение ще се определи максималният размер на новите държавни гаранции по Закона за кредитиране 
на студенти и докторанти за следващата учебна година. 
 
√ Според Икономическия и социален съвет годишният растеж на БВП трябва да бъде не по-малко от 5%  
Икономическият и социален съвет (ИСС) смята, че годишният растеж на БВП трябва да е не по-малко от 5%, а не около 4%, 
както и предвидено сега. 
Необходимостта от постигане на по-амбициозни цели за следващия програмен период беше основна тема на инициира 
от ИСС дискусия, участие в която взеха служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов, 
заместник-министри и представители на управляващи органи по програмите. 
Зорница Русинова, председател на ИСС, подчерта, че основната цел на становището на тема "Споразумението за 
партньорство и програмите към него за периода 2021 -2027 г." е да предложи постигане на по-добър ефект от инвестициите 
за икономическото и социалното развитие на България през следващите седем години. "Съвета приема своите актове с 
консенсус между работодатели, синдикати и други граждански организации" и допълни, че този характер на съгласие е 
особено ценен за управляващите. 
Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви по време на срещата, че диалогът и партньорството с гражданските организации 
помага на служебното правителство да  работи за подобряване на икономиката и стандарта на живот в България, затова 
приема голяма част от препоръките в становището. Той акцентира върху необходимостта да се търси разумен баланс 
между безвъзмездното финансиране и използването на финансови инструменти в процеса на възстановяване на 
производствените предприятия. 
Вицепремиерът оцени високо позицията на ИСС за прилагане на принципа на допълняемост на различните програми и 
подкрепи настояването на ИСС за пълна прозрачност и широки дискусии, които да информират обществеността както за 
структурирането на програмите, така и при изпълнението им. 
Акцент на срещата беше и предложението на ИСС безвъзмездното финансиране да не бъде намалявано за сметка на 
увеличение на обема на финансовите инструменти. Постигнато беше съгласие да се пристъпи към обсъждане на ново 
райониране в България, което да даде възможност за по-справедлив достъп до финансиране на Югозападния и на 
Северозападния район в следващия програмен период. ИСС постави въпроса и за добавяне на регионите Сливен, Ямбол и 
Хасково към районите, които имат право на подкрепа в прехода към зелена икономика. 
 
√ 212,48 лв. на хектар субсидия за фермерите по Схемата за единно плащане  
Министърът на земеделието издаде заповед, според която окончателният размер на субсидията за фермерите по Схемата 
за единно плащане на площ е 212,48 лв. на хектар. 
През декември миналата година Фонд "Земеделие" изплати първия транш от 683 млн. лв. на близо 55 хил. земеделски 
стопани. 
Тогава изчисленията бяха направени по индикативна ставка от 210 лв. на хектар. 
Според предварителния график на Фонда, окончателното плащане трябва да бъде направено до 10 юни. 
 
√ Теглят жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината  
Жребият за определяне на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за предстоящите 
предсрочни парламентарни избори на 11-и юли ще бъде изтеглен в Централната избирателна комисия. Ще се проведе и 
жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните 
форми на предизборна кампания по Българското национално радио и Българската национална телевизия.  
Тегленето на жребиите ще се излъчва по БНТ и онлайн на сайта на ЦИК, като ще могат да присъстват по един представител 
на партия и двама представители на коалиция, регистрирани за участие в предстоящите избори.  
 
√ Инвестициите в акции – страхотна възможност, ако ги правим с разум и търпение 
Санкциите по „Магнитски“ са тежък удар върху България, категорична е Радослава Масларска  
Заради нулевите или отрицателни лихви (при по-високите суми) по депозитите все повече хора се обръщат към 
капиталовите пазари, за да осигурят реална доходност върху парите си. Това потвърдиха в 14-ия епизод на подкаста „На 
всяка цена“ - Радослава Масларска, председател на УС на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни 
посредници и Ангел Рабаджийски – член на УС на БАЛИП. 



14 

 

Експертите са категорични, че ако отидем при инвестиционен посредник, той ще оцени рисковия ни профил и ще ни 
предложи подходящ за нас продукт. „С който вие може да се съгласите или не“, допълни Масларска. По думите й 
вариантите за инвестиции на капиталовите пазари са два – или самостоятелно, но при необходимите познания за това, 
или ако доверим парите си на професионалист.   
Къде е балансът между риск и доходност?   
„Например – инвестиция във взаимен фонд, която е много добра, ако клиентът няма време да управлява сам своите 
спестявания, са необходими около 150 лева. За спестовен план, който също е инструмент за регулярно спестяване, са 
необходими 50 лева месечно. За една акция в някои от нашумелите напоследък компании на Българската фондова борса, 
основно в ИТ сектора, са необходими 15 – 20 лева“, категорична е Масларска. Тя предупреди, че трябва да се доверяваме 
единствено на лицензирани инвестиционни посредници. „Ако някой ви предложи 100 % доходност при много рискова 
инвестиция, просто се обърнете към друг“, категорична е Масларска. Тя допълни, че всички големи инвестиционни 
посредници организират и безплатни уебинари или други информационно – обучителни събития, които целят да помогнат 
на потенциалните инвеститори да се образоват в света на капиталовите пазари.  
 

 
Радослава Масларска 

 
Много е важно да се прецени рискът спрямо потенциалната доходност от инвестицията, коментира Ангел Рабаджийски. 
Според него „има апетит за висока доходност, но ниска търпимост към риска“ сред българските инвеститори. Друг важен  
елемент е времевият хоризонт на инвестицията. „Има хора, които казват – ние инвестираме дългосрочно и рисково, но 
при първия спад на пазара и доходност от -5%, те казват „това не е за нас“, коментира Рабаджийски.   
Недоволните инвеститори – като родители, чиито деца не са приети в детска градина   
Миналата седмица IPO-то (първичното публично предлагане) на „Син Карс“ направи фурор, а поръчките изпревариха 
предлагането, заради което мнозина инвеститори останаха разочаровани и дори поискаха промяна на правилата. „Това е 
състезателен принцип. Нормално е тези, които не са успели, да са недоволни. Това е като списъците с детските градини. 
Онези, чиито деца не са приети, са недоволни“, коментира Рабаджийски. По думите му това е втората компания, която 
набира капитал през ВЕАМ пазара (бел. ред. - пазар за растеж на малки и средни компании, организиран от Българската 
фондова борса).  
Радослава Масларска, която работи в посредника, осъществил IPO-то, коментира, че публичното предлагане е 
организирано по настоящите правила и може да се помисли за тяхното разширяване, така че да има повече възможности.   
Инвеститорите призовават за „сдържаност“ в обвиненията срещу публични компании   
Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници излезе с позиция, в която призовава да не се хвърлят 
обвинения в публичното пространство срещу търгувани на борсата компании, без да има солидни доказателства за тях. 
Ангел Рабаджийски е категоричен, че казусите „Монбат“ (бел. ред. – обвиненията срещу Атанас и Пламен Бобокови) и 
„Гларус“ (бел. ред. – твърденията на Светослав Илчовски срещу Иван Ангелов) са най-явните, но не са единствените случаи. 
Без да има ясни доказателства, се вреди от една страна на миноритарните акционери в тези компании, от друга – върху 
целия капиталов пазар в България, категоричен е Рабаджийски.   
Санкциите по „Магнитски“ – тежък удар върху България   
И Ангел Рабаджийски, и Радослава Масларска заявиха, че гледат с любопитство какво ще се случи със санкциите срещу 
шестима българи по глобалния пакт „Магнитски“. Засега в списъка няма публични компании, но случаят е 
безпрецедентен.   
Според Масларска това е „срам“, но и сигурен сигнал, че трябват сериозни реформи в правосъдието и борбата с 
корупцията. Това е единственият начин да привлечем чуждестранни инвеститори, коментираха експертите, които се 
надяват да не се нанесе „тежък удар върху крехкия капиталов пазар у нас“. 
 
√ Хампарцумян: Санкциите са най-силната забележка между съюзници 
Те имат и репутационен ефект върху държавата, подчерта той  
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Интервю на Марта Младенова с Левон Хампарцумян в предаването ''12+3'' 
"Мерките срещу изпиране на пари и санкционни режими са затегнати много и банките са реагирали, като са създали 
съответните отдели, занимаващи с това. През последните години това е сериозен разход и сериозно усилие за големите, 
сериозни банки". Това обясни пред БНР Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите, във 
връзка с очаквана реакция от банковите институции, ако се окаже, че вече имат взаимоотношение с посочените лица от 
САЩ, санкционирани по закона "Магнитски". 
Хампарцумян подчерта, че санкциите са много тежки и засягат доларови трансакции и сделки с американски фирми: 
"Санкциите имат и репутационен ефект по отношение на държавата". 
По думите му това е най-силната забележка, която може да бъде направена между съюзници каквито са САЩ и България.  
Според него през годините България е получавала сигнали за това и вече от дипломатически натиск са преминали към по-
сериозни мерки, фокусирани върху определени хора, за които имат съмнения и определена информация. 
"Целта на санкциите е, ако някой е имал отношение с посочените лица и фирми, да скъса тези отношения", каза той и 
посочи, че действието на санкциите е напред, а не за досегашни връзки. 
Интервюто на Даниела Големинова и Марта Младенова с Левон Хампарцумян в предаването "12+3" можете да чуете 
от звуковия файл. 
 
√ Едноседмична трудова борса набира персонал за хотели във Велико Търново  
Хотели и ресторанти във Велико Търново набират персонал чрез едноседмична трудова борса. 
Близо 40 са обявените работни места в туризма във Велико Търново. Търсят се сервитьори, бармани, персонал за работа в 
кухня, камериерки. Обявени са и пет места са салонни управители. 
Интересът от страна на безработните не е голям: 
„Работила съм в кухня, гледам, че има за помощник-готвач“. 
„В сферата на туризма съм работила, поради коронавируса се наложи да затворят офиса в нашата агенция“. 
Антикризисните мерки бяха в помощ на работодателите в туризма, посочи Бойка Ганева, директор на Бюрото по труда във 
Велико Търново: 
„Част от персонала заетостта му беше запазена. В момента с възстановяването след пандемията отново работодателите 
наемат стария си персонал“.  
 
√ "Рестартирай Европа": Нов софтуерен продукт подпомага търсенето на работа 
Репортаж на Иван Лазов 
Въвеждането на автоматизиран софтуерен продукт за бърз и лесен достъп до кандидатстването за работа подпомага 
подбора на служители във финансова компания, специализирана в търговия със злато, сребро, обмен на валута. 
Новата платформа значително улеснява кандидатстването за работа. Пазарът на труда се променя и компаниите следва да 
бъдат все по-адаптивни към процесите, които се случват на него. Според статистиката, на всеки 1000 кандидати за работа, 
компанията наема един специалист. Чрез автоматизирания подбор, могат да бъдат прецизирани значителни количества 
кандидати. Това е платформа, която е разработена изцяло спрямо нуждите на финансовата компания – това е продукт, 
който други компании не използват, но с неговото усъвършенстване той може да се приложи и в други сфери. 
Кандидатстването чрез иновативната автоматизирана платформа за подбор на служители се осъществява на няколко 
етапа, като едно от предимствата ѝ се изразява в това, че не се изисква представянето на дълга и 
детайлна автобиография. Тя бива замествана чрез кратки въпроси в една от стъпките на кандидатстването. 
На първия етап кандидатът попълва личните си данни, а на втория – отговаря на три въпроса. След този етап системата 
автоматично селектира кои кандидати са подходящи да преминат на следваща стъпка и кои не. Одобрените получават 
автоматично съобщение още в деня на кандидатстването с график и свободни часове за интервю, където сами могат да 
изберат удобно за тях време. Платформата ще има функцията да се превръща в своеобразен дневник на кариерния път на 
всеки един служител – от кандидатстването му за работа до напускането му. Ще се оформя своеобразно електронно досие 
на служителя, което да проследява пътя му в компанията. Така на всеки служител ще се гледа не просто като на изпълнител, 
а като на развиваща се единица в компанията. 
 
√ Франция включи страната ни в "зелената" зона с по-малък риск, свързан с пандемията  
От днес, българските граждани ще могат да влизат във Франция след представяне на негативен PCR или антигенен тест, 
направен до 72 часа преди отпътуването, или сертификат за завършена ваксинация. 
Франция включи страната ни в списъка с държави от "зелената" зона с по-малък риск, свързан с пандемията. 
От днес Белгия отваря баровете и ресторантите на закрито. Те ще работят до 23.30 часа. 
Фитнесите, театрите и кината също отварят, но при спазване на стриктни мерки. 
Отпадането на забраните става вследствие на успешната кампания по ваксиниране в страната, посочва Ройтерс. 
 
√ Отслабване на икономическите нагласи в Германия и еврозоната през юни  
Икономическите нагласи на германските анализатори и инвеститори се влошиха слабо през юни, но остават във високи 
нива, което е сигнал за добро възстановяване на водещата европейска икономика през следващите шест месеца. 
Това показват резултат от последно проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, се понижава през юни до 79,8 пункта от 84,4 пункта през май при осреднена 
прогноза за повишение към 86,0 пункта.  Въпреки че индексът бележи известно понижение, той остава недалеч от неговия 

https://bnr.bg/post/101477259/sasht-naloji-sankcii-na-tri-boikov-peevski-i-ilko-jelazkov
https://bnr.bg/post/101477259/sasht-naloji-sankcii-na-tri-boikov-peevski-i-ilko-jelazkov
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21-годишен връх от миналия месец (най-високо ниво от февруари 2000-та година) и след като в началото на втория 
противоепидемичен локдаун през миналия ноември индексът се срина първоначално до 39,0 пункта. 
В същото време индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите икономически условия в Германия, нараства 
силно през юни до -9,1 пункта от -40,1 пункта през май и при очаквания за доста по-сдържано повишение до -27,8 пункта. 
По този начин оценката на текущата икономическа ситуация в Германия вече се връща на предпандемичното ниво от 
август 2019 г. Поради много високите икономически очаквания икономическата перспектива сега е много по-положителна, 
отколкото през лятото на 2019 г., посочват институтът Zew. 
"Икономическото възстановяване напредва. Въпреки че показателят за икономически настроения отбелязва понижение 
през юни, той остава на много високо ниво. Спадът в очакванията вероятно се дължи до голяма степен на значително по-
добрата оценка на настоящата икономическа ситуация, която сега е отново на нивата отпреди коронавирусната криза. 
Поради това експертите на финансовите пазари продължават да очакват силно икономическо възстановяване през 
следващите шест месеца", коментира проучването президентът на института ZEW професор Ахим Вамбах. 
Днешното проучване също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по отношение 
на икономическото развитие в цялата еврозона се понижава през юни с 2,7 пункта до 81,3 пункта. Подобно на Германия 
обаче, показателят за текущата икономическа ситуация нарасна силно през юни с цели 27,0 пункта до -24,4 пункта спрямо 
май, отчита институтът Zew. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната пък се повиши с 2,0 пункта до 79,6 пункта, като 84% от анкетираните 
експерти прогнозират, че инфлацията ще продължава да нараства през следващите шест месеца. 
 
√ Слабо свиване на европейската икономика в началото на 2021 г. заради Covid локдауна  
Икономиката на еврозоната и на целия ЕС се сви през първите три месеца на 2021 г. по-малко от очакваното въпреки 
въведените по това време нови строги противоепидемични мерки и локдауни в голяма част от Европа, тъй като 
увеличаването на материалните запаси и на инвестициите успя отчасти да компенсира намалените потребителски 
разходи. 
Брутният вътрешен продукт на еврозоната се понижи през първото тримесечие на годината с 0,3% спрямо последните три 
месеца на 2020 г., когато се сви с 0,6%, като това представлява добра възходяща ревизия спрямо предходната оценка на 
Евростат, направена в средата на май, за свиване на БВП с 0,6 през периода януари - март. 
В рамките на целия Европейски съюз брутният вътрешен продукт през периода януари - март 2021 г. се понижи с едва 0,1% 
спрямо последното тримесечие на 2020 г., когато отбеляза спад с 0,4%. Това съшо представлява възходяща ревизия спрямо 
предишна оценка на Евростат за понижение на БВП с 0,4 на сто. 
Въпреки възходяща ревизия, данните потвърждават, че Европа се оказа в техническа рецесия (понижение на БВП за две 
поредни тримесечия), като това е втората техническа рецесия на стария континент от началото на коронавирусната 
пандемия след икономическия спад през първите две тримесечия на 2020 г. 
Спрямо първите три месеца на 2020 г. БВП на 19-те членки на единния валутен блок се понижи в началото на тази година 
с 1,3% (възходяща ревизия от предишна оценка за понижение с 1,8%) след спад с 4,7% през четвъртото тримесечие на 2020 
г. БВП на целия ЕС пък се понижи през първото тримесечие с 1,2% (възходяща ревизия от предишна оценка за спад с 1,7%) 
след понижение с 4,4% през четвъртото тримесечие на 2020 г. 
С повишение на БВП на тримесечна база с 2,5% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо последните три месеца на 
миналата година, България е една от 16-те страни членки, отбелязали икономически растеж в началото на годината, като 
под темпове на растеж е изпреварена от 5 други членове на ЕС, показват данните на Евростат. 
В същото време осем страни членки на ЕС отбелязаха по-голяма спад на БВП на годишна база през първото тримесечие 
спрямо понижението в България с 1,8 на сто. 
Според Евростат трудовата заетост през първото тримесечие се понижи в ЕС с 0,2% и в еврозоната с 0,3% спрямо четвъртото 
тримесечие на 2020 г. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. трудовата заетост в еврозоната се сви през периода януари - 
март 2021 г. с 1,8% и с 1,6% в рамките на ЕС. 
Данните на европейската статистика показват малко по-сериозно понижение на заетостта в България през първото 
тримесечие - спад с 0,7% на тримесечна база и с 2,5% на годишна база. 
 
√ Свиване на търговския дефицит на САЩ през април от неговия исторически пик месец по-рано  
Международният търговски дефицит на САЩ се сви през април с 8,2%, отстъпвайки от рекордния връх през март в резултат 
на известно намаляване на вноса, показват данни на Департамента по търговия. 
През април 2021-а година международният дефицит на САЩ се понижи с 8,2% до 68,9 млрд. долара от рекордния 
негативен търговски баланс за 75 млрд. долара месец по-рано (възходяща ревизия от предишна оценка за дефицит от 74,4 
млрд. долара). 
Износът през април нарасна с 1,1% до 205 млрд. долара, докато вносът се сви с 1,4% до 273,9 млрд. долара. 
Априлското намаляване на отрицателния търговски баланс се дължи на свиване на дефицита пир търговията със стоки с 
6,2 млрд. долара до 86,7 млрд. долара, докато излишъкът при търговията с услуги се понижи с 100 млн. долара до 17,8 
млрд. долара. 
Въпреки понижението през април търговският дефицит нараства през настоящата година предвид по-силния 
икономически растеж на САЩ в сравнение с техните търговски партньори. Другите водещи икономики обаче също 
започват да се отварят отново след разхлабване на противоепидемичните мерки и това предполага постепенно свиване  на 
американския търговски дефицит и през идващите месеци. 
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√ Сенатът на САЩ одобри законопроект за справяне с икономическата и технологична заплаха от Китай  
С 68 на 32 гласа американският Сенат одобри законопроект, насочен към подобряване на възможностите на страната за 
справяне с икономическата и технологична заплаха от страна на Китай, предадоха световните агенции. Той предвижда 
около 190 милиарда долара в сферата на технологиите и изследванията. Планирани са още около 50 милиарда за 
увеличаване на производството и проучванията на полупроводници и оборудване за телекомуникации. 
Предстои законопроектът да бъде одобрен в Камарата на представителите. 
 
√ САЩ промениха част от препоръките си за пътуване зад граница  
Съединените щати промениха в положителна посока препоръките си за пътуване в редица големи държави, включително 
Япония, Канада и Мексико, съобщи Франс прес. Държавният департамент вече съветва американците да обмислят 
посещенията си заради риска от коронавирус, докато преди това ги предупреждаваше въобще да се въздържат от подобна 
стъпка. От там съобщиха още, че са преразгледали препоръките си след консултации с Центровете за контрол на 
заболяванията. Други страни, в новото предписание са Германия, Франция, Гърция и Южна Африка. 
Промяната  се следи внимателно за сигнали кога Вашингтон ще облекчи ограниченията за пътувания от Европа, пояснява 
Франс прес. В понеделник съветникът по национална сигурност Джейк Съливан заяви, че подобна стъпка ще бъде 
прозрачна и ще се ръководи от "науката и данните". 
 
Икономически живот 
 
√ Проблем: Българска банка за развитие  
Българската банка за развитие (ББР) е единствената българска държавна търговска банка (100% държавна собственост) 
през последния близо четвърт век. 

1. Същност 
Идеята за държавна банка за развитие не е българска. Британската енциклопедия определя банката за развитие 
(Development bank) като „…национална или регионална финансова институция, предназначена да осигурява средно- и 
дълго- срочен капитал за производствени инвестиции, често съпроводено с техническа помощ“. Банките за развитие 
са предимно в слаборазвити икономики, но не винаги. Германската KfW – Kreditanstalt fur Wiederaufbau, например, е 
третата по-големина банка в Германия. Банката за развитие може да е публична или частна собственост и да оперира като 
публична или частна институция, макар че твърде често правителствата съучастват при формирането на капитала на частна 
банка за развитие. Формата на съучастие се свързва с икономическата и финансова ефективност на функциониране на 
частната банка за развитие. 
Като правило банките за развитие са с преобладаващо държавно участие. 
2. Изисквания vs. операции на собственика 
Законът за ББР формулира широк спектър от цели и приоритети на ББР. Все пак основна цел (на първо място!) е 
„подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и 
средните предприятия чрез улесняване на достъпа им до финансиране“, т.е. провеждане на държавната кредитна 
политика, конкретно по отношение на малките и средни предприятия (МСП). Уточнява се (също на първо място!) основният 
приоритет в дейността на ББР, по-точно „предекспортно и експортно кредитиране на малки и средни предприятия“. 
В ежегодните отчети на ББР основните цели и приоритети на банката са внимателно модифицирани без отклоняване от 
Закона. 
Независимо от записаните цели и приоритети в Закона за ББР, правителствата у нас не рядко си позволяват подръчно 
използване на държавната ББР. 
По линия на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ (от 2015 г.) на ББР е 
възложено финансиране в рамките на 2 млрд. лв. (при условие, че към 2016 г. активите на ББР се оценяват на по-малко от 
2 млрд.лв.!). През 2020 г. капиталът на ББР е увеличен два пъти (първо със 700 млн.лв., а по-късно – с нови 140 млн.лв.). 
Увеличението на капитала е предназначено за създаване на „…гаранционни програми за подкрепа на физически и 
юридически лица, пострадали от COVID-19, както и за закупуване от ББР на акции на Първа инвестиционна банка“ при 
изричното съгласие на Министерския съвет (виж също тук). Подобни дейности трудно биха се вместили в заложените в 
Закона за ББР цели и приоритети. 
ББР не е българско творение, но е неблагоприятно побългарена. 
3. Ръководство 
Ръководството на ББР е двустепенно – Управителен съвет (УС) и Надзорен съвет (НС). НС се назначава от принципала 
(формалния собственик, който към 2021 г. е Министърът на икономиката), а членовете на УС се предлагат от принципала 
и формално се гласуват от НС. Членовете и на двата съвета са 3-5 души, но преобладават тричленките. За 2010-2020 г. НС е 
тричленен, докато УС за 2010-2012 г. е петчленен, а от 2013 г. – тричленен. 
За периода 2010-2020 г. членове на тричленния НС са били общо 14 лица, а на УС – 15 лица. Средният престой на едно лице 
в НС за разглеждания период е 2,4 години, а в УС – 2,8 години. Мандатът за престой в ръководните органи на ББР е 
примерно две години и половина. 
Причините за голямото текучество в ръководните органи на ББР не са нито икономически, нито финансови, а чисто 
политически. Подмяната на ръководния състав става по приумица на принципала, а доминиращ критерий е партийната 
лоялност. Ръководните постове в ББР са своеобразни оборотни служби за лица, на които управляващата върхушка дължи 
определена благодарност. Подобно поведение не може да води до успех нито в средно- , нито в дълго- срочен план. 
4. Печалба 

https://www.britannica.com/topic/development-bank
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Entwicklungsbank/
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135587523
https://www.bia-bg.com/uploads/files/RMS/1206_Reshenie_ZMS.pdf
https://coronavirus.bg/bg/265
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На Фигура 1 е представена динамиката на печалбата на ББР в сравнение с печалбата на банковата система. 
 

 
Фигура 1 

 
Печалбата на ББР за последните десетина години (до 2019 г. включително) е колеблива, макар че за 2010-2020 г. активите 
й нарастват почти три пъти. Показателен е драстичният спад на печалбата през последната 2020 г. Спадът на печалбите е 
както в ББР, така и в банковата система като цяло. Пандемията безусловно оказва своето ограничително въздействие, но в 
двата случая действат допълнително причини от съществено различно естество. Банковата система отделя отчисления за 
попълване на фондовете за преструктуриране и схеми за гарантиране на депозитите (повече от 300 млн.лв.), докато 
ББР обяснява своята нетна загуба от 105 млн.лв. (записани изцяло като провизии или обратно възстановяване на провизии) 
като следствие от наложеното от собственика задължение за поемане на гаранции към търговските банки, които 
финансират пострадалите от COVID-кризата български лица и фирми. 
Показателно е, че собственикът на ББР (държавата) не проявява интерес към причините за минималната и колеблива във 
времето доходност от своя немалък банков актив (4 млрд.лв. към 2020 г.), който му осигурява под формата на дивидент за 
2009-2019 г. средногодишно по-малко от 6,5 млн.лв. За същия период показателят ROE (възвръщаемост от собствения 
капитал) на ББР е примерно два пъти по-нисък от средния показател за банковата система. 
5.  Големи експозиции 
Основно обвинение към ББР, отправено от служебния Министър на икономиката Кирил Петков, е за предоставяне на 
кредити на осем големи предприятия на обща стойност от близо един милиард лева. 
Кредитирането на големи предприятия от страна на ББР не е редно да се счита по презумпция като акт на игнориране на 
целите и приоритетите, записани в Закона за ББР. МСП са пълнеж на икономиката, докато гръбнакът на икономиката се 
формира от големите предприятия. 
Подпомагането на МСП (в съответствие със Закона за ББР) може да се извършва пряко и/или косвено. Прякото 
подпомагане е свързано с предоставяне на директно изгодно финансиране на МСП (чрез т.нар. on-lending). Косвено 
подпомагане на дейността на МСП е създаването на предпоставки за икономическа експанзия и за стимулиране на 
пазарното търсене на услуги и продукция, предоставяни от МСП. 
Големите производствени обединения са обкръжени от множество МСП, на които възлагат поръчки на конкурентна 
основа. General Motors, например, оперира с изключително голям брой МСП, на които задава конкретни поръчки. Ако 
General Motors фалира (или го няма) цялото това обкръжение от сателитни МСП ще загуби препитанието си. 
В конкретния случай би било редно да се провери доколко въпросните осем големи предприятия създават поръчки за 
изпълнение от МСП. Дейността им от гледна точка на позицията на ББР може да се оцени позитивно, ако те създават 
достатъчно работа на сателитни МСП и обратно. Подобна дейност може да стимулира големите производствени 
обединения да се освобождават от несвойствени, но свързани производства, които да предоставят за изпълнение на МСП. 
Един кит в океана по естествен начин е заобиколен от облак от малки риби, които се хранят от храната на кита. Може обаче 
да развъждате грамадна флотилия от малки риби, които никога няма да бъдат в състояние да сътворят голям кит. 
В съответствие с годишните отчети на ББР общият размер на десетте най-големи експозиции е нарастнал от 400 млн.лв. 
през 2015 г. на 1107 млн.лв. през 2019 г., т.е. 2,8 пъти прираст за четири години (близо 30% средногодишен прираст). През 
всичките тези години фактите са били приемани мълчаливо и добродушно от собственика, който е и стимулирал 
предприетата от ББР практика. 
6. Възнаграждения 
На Фигура 2 е представена динамиката на административните разходи (по данни на БНБ) на ББР, както и на банковата 
система. Съществена част от административните разходи се формират от разходите за персонала. По данни от отчетите на 

https://ikj.bg/novini/bbr-zapochna-da-se-otchita/
https://www.mi.government.bg/bg/news/bbr-veche-e-sto-procenta-darjavna-sobstvenost-4047.html?p=eyJwYWdlIjoyfQ==
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ББР разходите за персонала през 2014 г. са 8,5 млн.лв., а през 2019 г. – 16,3 млн.лв., т.е. почти двойно увеличение за пет 
години, а средногодишното увеличение е от 14% (при средногодишен прираст на заплати в страната от 9%)! 
 

 
Фигура 2 

 
Трудно е да се намери логично обяснение на посочената динамика, толкова повече при скромните крайни финансови 
резултати (виж т. 4). Данните обаче фигурират в отчетите, те се приемат официално, което означава и че се одобряват от 
собственика. 
7. Вариантно решение 
Това, което най-често се чува при коментарните анализи на ситуацията с ББР, е препоръката за закриване на държавната 
ББР. То е и най-лесното решение, но едва ли е най-доброто. 
ББР притежава своеобразна специфика, свързана с междудържавните финансово-икономически взаимоотношения и 
взаимопощ. Да приемем, че държава А проявява интерес към финансово-икономическо подпомагане на държава Б. 
Удобна и приемлива възможност за подобен вид специфицирано подпомагане е използване на форми на сътрудничество 
между съществуващи специализирани държавни търговски банки (банки за развитие). Така става възможно отпускането 
на целеви междудържавни заеми чрез използване на контакти между сходни (държавни) банки за развитие, за финансово-
икономическо подпомагане на определен тип кредитополучатели (например МСП) и при определени кредитни условия 
(изгодни лихвени проценти). 
 

 
Фигура 3 
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На Фигура 3 е представена динамиката на привлечените от ББР средства от междудържавни институции (в съответствие с 
годишните отчети на ББР). За посочения период общо 14 броя специализирани държавни и международни банки за 
развитие са отпускали кредитни линии на ББР. Възходящият прираст през 2017-2019 г. се дължи на приноса на две банки: 
(1) Германската KfW – Kreditanstalt fur Wiederaufbau и (2) Китайската банка за развитие. ББР получава от германската банка 
подкрепа от 196 млн.лв. през 2017 г. (които се свиват почти двойно към 2019 г.), а подкрепата от китайската банка за 
развитие достига 741 млн.лв. към 2019 г. 
Закриването на ББР означава de facto отказ от възможността за използване на изгодни чуждестранни държавни кредитни 
линии (1,2 млрд.лв. към 2019 г.) в интерес на икономическия растеж. Подобен ход не може да се оцени позитивно. 
Ако ви заболи нетърпимо зъб, първата мисъл е да се освободите от непоносимата болка чрез изваждането на зъба. Това 
обаче не е добро решение. Ако постъпвате така, не след дълго зъбите ви ще изчезнат. Доброто решение е успешното 
лекуване на болната част от организма. 
В случая суверенът следва да изисква от формалния собственик на ББР грижовно отношение към поверената му за 
стопанисване публична собственост. И да търси отговорност за хищническото му използване. 
8. Заключение 
Има проблем с ББР и проблемът е в неговия собственик. Той е този, който оценява дейността на ББР, назначава управата 
му, следи формалното изпълнение на законовите постановки. 
Той е и този, който следва да отговаря пред суверена за постигнати (или непостигнати) резултати. 
Суверенът следва да контролира приемливото стопанисване на публичните ресурси. ББР следва да дава редовно (поне 
веднаж в годината, например при представянето на отчета си) пресконференции, на които да бъде обект на въпроси от 
страна на разследващи журналисти. 
Отново журналистите са тези, които следва да търсят и да разпространяват компетентни мнения и оценки за дейността на 
ББР, както и да изискват обяснения от собственика за особености и за ефективността при управлението на публичните 
ресурси. 
 
√ Кой губи и кой печели от приватизацията в Северна Македония  
Анализът на Гордана Манева[1] е продължение на статията „Кой губи и кой печели от прехода в Северна 
Македония“, публикувана на 3 юни т.г. 
Както стана дума, собствеността на предприятията в бивша Югославия и съответно в Северна Македония носи 
наименованието „социална“ или „социален капитал“. Нейните характеристики са описани в цитираната студия на 
професор Милица Увалич. 
В точния смисъл на термина употребата на „социален капитал“ не съответства на възприетото определение в 
икономическата литература. Един неин преглед дава следното относително широко възприето определение: социалният 
капитал е „информация, доверие и норми на реципрочност, присъщи на нечии социални мрежи“. Определението 
принадлежи на Майкъл Уулкок и е дадено в статията му “Социален капитал и стопанско развитие“, видяла бял свят през 
1998 година. 
Тук използваме това понятие в специфичния му югославски, в голяма степен пропаганден, смисъл, защото в Македония 
той има гражданственост, която обозначава основната реформа на прехода към свободна, преобладаващо пазарно-
координирана, икономика, започнал политически-целенасочено преди три десетилетия. Това бе основната цел на прехода 
– промяна на структурата на собственост и разпределението й. Останалите цели на прехода може да се смятат за 
подчинени и сред тях е създаването на допълнителен капитал и по-голяма ефективност на тогавашните социалистически 
компании. 
От гледна точка на целите вероятно най-пълното и вече класическо определение на „преход“ е дадено от Янош Корнаи, 
според когото преходът е възникване на власт, положително настроена към частната собственост; достигане на 
положение, при което тази собственост преобладава в икономиката и е основа на преобладаващо пазарна координация 
на стопанския живот; въвеждане на твърди бюджетни ограничения; плюс господство на потребителя на пазара, редки и 
кратковременни дефицити, естествени (а не политически) процеси на пазара на труда и стопанските цикли. 
Малко предистория на македонския „социален капитал“ 
Република Северна Македония стана независима на 8 септември 1991 г. и бе единствената от бившите югославски 
републики, която постигна това по мирен път. 
Компаниите в Република Северна Македония в предишната социалистическа стопанска система не бяха чиста собственост 
на държавата, какъвто е случаят в останалите комунистически страни. Капиталът принадлежеше на „всички и на никой“, 
но за да се представи като такъв на цялото общество, беше наричан „социален капитал“. Следователно, компаниите бяха 
управлявани от работническите съвети, които играеха ролята на частични собственици. Но пазарната координация бе 
напълно ограничена от власт, която не бе приятелски настроена към частната собственост по смисъла на Корнаи. По това 
Македония и бивша Югославия приличаха на другите комунистически странни, макар това отношение да бе по-трудно 
забележимо за широката общественост. 
Самоуправлението, макар и ограничено, създаде необходимостта от развитие на предприемачески способности и 
уменията за менажиране на „социалните предприятия“. В същото време обаче, държавната собственост съществуваше 
като някакъв друг вид собственост, различна по същност и фунционираща „над“ и за сметка на социалния капитал, с който 
държавата управлява икономиката. 
Затова трансформирането на собствеността бе от ключово значение за прехода към свободна пазарна икономика, иначе 
казано, приватизацията беше приоритет за нововъзникващата самостоятелна македонска държава. Но въпреки че 
приватизацията бе приета без колебание, възможните начини за нейно осъществяване бяха въпрос от обществена важност 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/privatizaciata-v-severna-macedonia/#_ftn1
https://ikj.bg/glasove-mneniya/koy-gubi-i-koy-pecheli-ot-prehoda-v-severna-makedonia/
https://www.jstor.org/stable/657866?seq=1
https://www.jstor.org/stable/2647049?seq=1
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и предмет на многобройни публични дебати. Изборът за това, по какъв начин и по какъв модел ще се реализира 
приватизацията, в голям степен зависеше от характеристиките на икономиката, която вече преживя феномена на 
приватизацията. 
В тази обстановка приватизацията в Северна Македония бе прокарана първоначално в края на 1989 г. със „закон за 
социалния капитал“, гласуван от последното федерално правителство на СФРЮ. По това време на власт е правителството 
на Анте Маркович, ползващо се с международна подкрепа, в частност тава от МВФ. Според този закон приватизацията бе 
разпределяне на акциите на компаниите между всички, които са работили в социалните компании. Съответно над 600 
компании бяха трансформирани в акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност. 
Вече независимото македонското правителство и парламент на 19 август 1991 г. отмениха този федерален закон. Този акт 
постави началото на подготовка на собствена стратегия за по-нататашното разгръщане на процеса на приватизацията. 
Новият, македонски, закон за приватизация („закон за трансформиране на компании със социален капитал“) бе приет две 
години по-късно, в края на юни 1993 г. 
В този двегодишен периода е налице юридически вакуум, последван от една година подготовка, за да започна същинската 
дейност по неговото прилагане. Структурите на управление и държавната администрация попадна в парадоксална 
ситуация – да не правят никакви инвестиции, което би довело до увеличаване на стойността на предприятията, което не 
бе нито в техен интерес, нито в интерес на държавата и икономиката, тъй като намаляваше възможността за придобиване 
на значими права на собственост в бъдеще от собственици, които могат да доразвият технологичната база и 
конкурентността. В тази обстановка стойността на „социалния капитал“ можеше само да намалява. 
Институционална рамка 
Законът за приватизация в Македония се основава на решимостта да се продават компаниите според принципа „всеки 
отделен случай – отделна приватизационна сделка“. Всички предприятия, предвидени за приватизация, бяха разделени 
на три групи: големи, малки и средни, по определени критерии, като брой на служителите в компаниите, годишен доход 
и други. Методите за приватизация се променят в зависимост от големината на компанията. 
Малките предприятия можеха да бъдат приватизирани по следните методи. 

• Изкупуване на компанията от служителите: на служителите се дава възможност да купят компанията чрез 
заплащане на поне 51% от определената стойност на предприятието. Служителите, сключващи този договор, 
трябваше да откупят и остатъка от стойността на предприятието чрез годишни вноски през следващите пет години 
след подписването на договора с Агенцията за трансформация (на „социалната собственост“). 

• Продажба на част от предприятието (под формата на акции и/или участие като превръщане на дълг в 
собственост и др. под.): при това част от компанията можеше да бъде продадена чрез търг или пряко 
споразумение с потенциален купувач (купувачи). 

Средните предприятия могат да бъдат приватизирани по следните четири начина: 

• Продажба на компания или част от нея.Този метод е идентичен с този, използван в случая на малките 
компании. 

• Откупуване на компанията: то се счита за успешно, ако се продадат поне 51% от стойността на акциите. 
Останалите акции се прехвърля на споменатата Агенция като преференциални акции без право на глас. А тя е 
длъжна да предложи тези акции за продажба на обществеността в период не по-дълъг от три месеца от 
превръщането им в обикновени акции. 

• Приватизация от “ лица които поемат управлението“: по същество – от мениджърски екип, който предложи 
най-атрактивната програма за развитие на компанията, което е достатъчно основание той да получи правото да я 
контролира, като инвестира само 20% от посочената приватизационна стойност на предприятието. Тази 
привилегия се балансира със задължение за обратно изкупуване до 51% от акциите за период, не по-дълъг от пет 
години, на пет равни годишни безлихвени вноски. Мениджърският екип има право да управлява компанията така, 
сякаш притежава мажоритарния дял, или поне 51% от акциите. Останалите акции са в ръцете на Агенцията. Това 
са преференциални акции, но има възможност за превръщането им в обикновени, ако акционерите не плащат 
годишните вноски или ако не са изпълнени някои други условия на споразумението, сключено между Агенцията 
и управленския екип. 

• Издаване на акции за допълнителна инвестиция: компаниите могат да издават акции за допълнителна 
инвестиция (и увеличение на капитала). Ако новата емисия е по-голяма от 30% от посочената стойност на 
компанията, Агенцията сключва споразумение с инвеститор, на когото се предлага възможност да закупи 51% от 
общата стойност на акциите на дружеството за период, който не е повече от 5 години. Агенцията получава 
преференциални акции, с възможност да ги превърне в обикновени, доколкото акционерите не успеят с плащане 
на вноските в определения срок. 

• Преобразуване на дълга като постоянна инвестиция. Един от методите за приватизация на компанията, 
доколкото това е в интерес на кредиторите, е възможността за превръщане на дълга в постоянна инвестиция, при 
което кредиторът става собственик на определена част от стойността на предприятието. 

Големите предприятия са по-особен случай. 
Те могат да се трансформират по същите методи като средните. Но Агенцията има по-големи правомощия. Във всяко 
голямо предприятие още от самото начало на приватизационната процедура се образува т.нар. „Съвет по трансформация“ 
на собствеността, който има за цел да извърши всички подготвителни действия за преобразуване на собствеността в 
частна. Половината от гласовете в съвета са притежание на Агенцията. 
Освен тези тези, съществуват и други общоправни възможности за приватизация на предприятията, независимо от техния 
размер. А именно… 
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Лизинг – Компанията може да сключи договор за лизинг с някоя заинтересована страна. Договорът съдържа клауза за 
покупката на компанията. По този начин на лизингополучателя се дава възможност чрез вноски да изкупи обратно 
компанията, за период не по-дълъг от 7 години. 

• Продажба на това, което е собственост на компанията. След ликвидацията активите на дружеството могат 
да се продават отделно. Ако някои задължения останат непокрити, Агенцията е длъжна да осигури компенсация 
за тях. 

• Трансформация на компании в условия на несъстоятелност. По предложение на кредиторите, за определено 
дружество може да бъде открита процедура по несъстоятелност, за да могат да се предприемат определени 
дейности, свързани с преобразуването, като например превръщането на дълговете в тайна инвестиция и останало. 

За служителите и работниците при закупуване на акции са предвидени определени отстъпки. Първоначалната отстъпка е 
30% от цената на акциите, плюс 1% за всяка година трудов стаж, при условие, че купувачите на акциите с намаление са 
прекарали поне две години в приватизираното дружество. 
Приватизацията на практика 
Най-предпочитаният метод за приватизация на средни и големи предприятия от Агенцията през 1995 г. се оказа 
приватизацията от “лица, които поемат управлението”. Значителна част от големите и средни предприятия, въпреки 
многобройните обществени негодувания, са избрали този метод. Мениджърските екипи са изключително управленски 
групи от самите компании, които с във взаимни коалиции и с получаване на подкрепа от други служители, за да осигурят 
тяхната номинация. Размерът на тези „управленски екипи“ варира от 5-6 в някои компании, до няколкостотин или дори 
над 1000 в някои случаи. 
На мениджърските екипи в усилията им да инициират приватизационния процес са позволени много по-големи отстъпки 
от предвидените в Закона за приватизацията. Този факт е премълчаван дълго време въпреки, че е незаконен като 
поведение на Агенцията и новите бъдещи управители-собственици, с което те придобиват по-голямата част от акциите. 
След като в края на 1990-те бяха публикувани данните за приходите от приватизацията, обществеността започна все по-
често да задава неудобни въпроси. Някои от отговорите се оказаха следните. 

• Общият финансов приход от приватизацията към 31 декември 1995 г. е само 6,5% от прогнозната стойност на 
приватизираните компании. 

• В края на 1996 г. са приватизирани 914 предприятия от общо 1,307. 

• През май 1997 г. приватизираните компании са вече над 1000. Финансовият ефект от приватизацията остава 6,5% 
от прогнозната стойност на приватизираните компании. 

• Интересът на чуждестранния капитал за приватизация на македонски компании е изключително нисък. Въпреки 
от високите, но теоретично преодоломи, нетърговски (и политически) рискове от инвестиране в Македония, това 
се дължи преди всичко на начина на осъществяване на приватизацията. 

• Примерът с мултинационалните компании, решили да се оттеглят от преговорите за закупуване на части от 
македонската тютюнева индустрия, е може би най-показателен. Те просто установиха потенциални конфликти на 
интереси с придобитите вече от права на вътрешни лица в тютюневите предприятия. 

• Македонската фондова борса беше открита на 28 март 1996 г. и се характеризираше с изключително нисък обем 
на търговия и ниска ликвидност. Финансовите институции в страната се развиваха много бавно. Също така, както 
вече беше посочено, споразуменията, забраняващи търговията с акции със субекти извън компанията, само 
забавиха развитието на капиталовия пазар и вероятно ще имат отрицателно въздействие върху 
преструктурирането на тези компании, както и върху възможността за осигуряване на капитал в бъдещето. 

Накратко – нищо ново под слънцето: добре известно е, че компаниите, в които доминират „вътрешните лица“, не са в 
благоприятно настроение към инвестиции от хора извън компанията, въпреки ограничените възможности за собствена 
инвестиция. 
Ефекти върху корпоративно управление 
Както личи от правната рамка, една от основните цели на македонската програма за приватизация бе създаването на 
система с възможност за собственост, която ще бъде основа за ефективна, предимно частна пазарна икономика. 
Ситуацията, към която за еднаква собственост, с еднаква легитимност, претендират работниците, управителите, 
държавните органи, политическите партии, обществеността и гражданите, която все още се вижда от настоящата практика, 
е много неблагоприятен подход за прехода. 
След периода на забавяне на приватизацията, след 1995 г. се оказа, че вътрешните лица (мениджъри и служители) са 
основните бенефициенти на приватизацията. 
Това ще рече, че не се е променило много в начина на управлението и ръководството на компаниите в сравнение с 
предишната система, с изключение на по-голямата автономия на компаниите от държавните и партийните органи. 
Доминираната от вътрешни лица приватизация вероятно е просто страничен продукт от несъчетаването на метода на 
продажби с някакъв вариант на масова приватизация, която е следствие на привилегиите, от една страна, а от друга – и на 
една промяна в правилата от 1995 г. Това чрез промяна е решение на правителството (а не на закона за приватизация), 
взето под натиск от страна на Федерацията на профсъюзите: акции вече можеха да се придобиват от работниците в пет-
годишен период, две години гратис и без лихва, независимо от промените на инфлацията и цената на кредита. (Според 
закона акциите следваше да бъдат платени в срок от три години.) 
Така или иначе, македонският опит показва, че приватизацията чрез вътрешни лица има изключително отрицателно 
въздействие върху способността на компаниите да имат достъп до външен капитал с цел преструктуриране. Това 
отрицателно въздействие произтича от няколко причини 
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1. Въпреки лошото финансово състояние и спешната нужда от финанси за преструктуриране, приватизираните 
компании не се интересуват от нови емисии акции. Това може да означава нарушаване на структурата на 
собствеността с навлизането на чуждестранни инвеститори, които биха получили значителна част от акции, с 
което, ще са с голямо влияние върху управлението. Това е основната причина, поради която приватизираните 
компании не са подали заявления за листване на Македонската борса, нито пък са издали акции за притока на 
капитала. 

2. Както богатите хора, така и местните и чуждестранните компании не се интересуват от инвестиции в 
приватизираните компании, които са силно контролирани от вътрешните лица, където щяха да имат малка роля и 
влияние. 

3. Доминираните от вътре компании са склонни да се противопоставят на всяко публично разкриване на 
информация за тяхното финансово състояние и стопанска дейност. Това създава информационен вакуум, който 
пречи както на индивидуалните, така и на институционалните инвеститори да инвестират в тези компании. 

4. Естествено е да се очаква, че в компаниите, в които работниците са доминиращи собственици, ще преобладават 
решенията за увеличаване на заплатите и подобряване на условията за работа. Дори и в компаниите, където 
мениджърите имат значителна власт в процеса на вземане на решения, те трябва да бъдат отговорни пред 
работниците, които са и мажоритарни акционери. 

5. Както вече споменахме, Агенцията притежава голямо портфолио от акции от различни компании. Повечето 
приватизационни модели се основават на отложено плащане на акции от работниците и мениджърските тимове. 
При това притежаваните от Агенцията акции са преференциални и без право на глас. От самото начало не се 
очакваше Агенцията да действа като активен акционер. Напротив, в някои случаи, с намерение да се съобрази със 
задълженията по закон, тя усилено се опитваше да се отърве от определени действия, което е разбираемо, като 
се има предвид, че не разполага с ресурси, за да играе по-активна роля. 

Други равносметки 
Приватизацията приключва към края на 2003 г.: продадени са акции и дялове в 1700 компании, за които държавата събира 
малко над 2,3 милиарда евро. Според някои оценки, в този процес на приватизация държавата е събрала едва 20% от 
стойността на компаниите. 
Най-лошият резултат от трансформацията на държавните предприятия са така наречените губещи компании. През 1994 г. 
25 компании са посочени като губещи, а през 1999 г. други 12 фирми получават статут на губещи, а през 2001 г. още 40. 95% 
от македонските компании са приватизирани. 
Ключов въпрос за приватизацията в бившите социалистически държави е въпросът за ефектите, които остави след себе си, 
като се има предвид, че на практика се появяват значими проблеми след приватизацията. Македония е само един от 
примерите. В него тези значими проблеми са следствие на наложилата се изначална правна рамка и начина на 
прокарването й в икономиката от 1995 до 2003 г. 

 
[1] Авторът е докторант в катедра „Публична администрация“ на Философския факултет на СУ. 
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√ 1157,26 лева e средният осигурителен доход за април  
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2021 г. е 1157,26 лв., обяви Националният 
осигурителен институт. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2020 г. до 30.04.2021 г. е 1107,52 лв.  
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец май 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.  
 
√ Икономиката на страната се свива с 1,8% на годишна база през първото тримесечие  
През първото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт на България се свива с 1,8% в сравнение със същия период 
на предходната година. Това показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт. Спрямо 
четвъртото тримесечие на 2020 г. се отчита повишение от 2,5%. 
През първото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се 
понижава с 1,7%. Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при: Култура, спорт и 
развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на 
домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и 
служби – 7,3%, Добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване – 6,0%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и 
ресторантьорство – 5,8%, Строителство – 3,6% 
Πo oтнoшeниe нa ĸoмпoнeнтитe нa ĸpaйнoтo изпoлзвaнe влияниe зa peгиcтpиpaния иĸoнoмичecĸи cпaд имa изнocът нa 
cтoĸи и ycлyги - c нaмaлeниe oт 5,9%. Bнocът нa cтoĸи и ycлyги ce yвeличaвa c 1,9% в cpaвнeниe c пъpвoтo тpимeceчиe нa 
2020 гoдинa. 
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 г. възлиза на 27 054 
млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат  912 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за 
тримесечието валутен курс от 1,622815 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 16 671 млн. долара и съответно на 2411 долара 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/privatizaciata-v-severna-macedonia/#_ftnref1
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на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 833 млн., като на човек от населението се падат 2000 
евро. 
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. 
възлиза на 23 128 млн. лв. по текущи цени. 
За крайно потребление през първото тримесечие на 2021 г. се изразходват 84,1% от произведения БВП. Инвестициите 
(бруто образуване в основен капитал) формират 13,9% о от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги 
е положително. 
Тримесечни изменения 
Според сезонно изгладените данни през първото тримесечие на 2021 г. БВП нараства спрямо предходните три месеца с 
2,6 %. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 2.6%. 
По предварителни данни за първото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 2,1 на сто, докато бруто 
капиталообразуването намалява с 2%. Износът на стоки и услуги повишава равнището си спрямо предходното тримесечие 
според сезонно изгладените данни с 6,7%, а вносът на стоки и услуги - с 2,7%. 
 
√ Министърът на културата праща сигнал до Кьовеши за ремонта на Ларгото  
Близо 4,5 млн. евро са изчезнали при ремонта на Ларгото в София, заяви на брифинг служебният министър на културата. 
Това е над 50% от общия бюджет по този проект, уточни той, позовавайки се на данни от доклад на Европейската служба 
с за борба с измамите (ОЛАФ). 
По случая ще бъде сезирана българската прокуратура и Европейската прокуратура, ръководена от Лаура Кьовеши, а 
съдебна отговорност ще бъде потърсена от " трима министри на културата и един кмет", зарече се той. 
„Становището на ОЛАФ по отношение на реставрацията-ремонт в Ларгото: много от нещата вътре не мога ви ги споделя – 
става дума за изчезнали по някакъв начин или усвоени, както се нарича близо 4,5 млн. евро от целия проект. Докладът е 
много широк, много подробен, има препоръки да се търси отговорност от трима министри от предишното управление и 
един кмет“, коментира Минеков. 
„Ще информираме нашите приятели в Европа. Ще заработя съвместно с госпожа Кьовеши. Аз съм ѝ приготвил серия от 
изненади - европейски средства, които са потънали. Някои неща идват и от ОЛАФ, не само проекти, които съм проверил 
сега, по време на ревизията, и ще изскочат още тези дни. Ще бъда министърът за първи път в историята на това 
министерство, който всяка седмица ще дава пресконференции“, добави още Минеков, цитиран от БНР. 
На прокуратурата ще бъде предаден и проектът "Квадрат 500", обединяващ няколко музей в обща Национална галерия, 
осъществен по идея на Вежди Рашидов в качеството му на министър на културата. 
Минеков направи коментар и по разследването срещу директора на сектор „Културно-исторически ценности” в Главна 
дирекция национална полиция Ангел Папалезов. Според министъра, причината за ареста била, че двамата са си 
сътрудничели и са активизирали работата по "създаването на специализиран състав по културното наследство."  
„Г-н Папалезов е бил проследяван. Бил е заснет, че носи документи. Той трябваше да бъде наплашен, за да не работим 
заедно и да не стигнем до разкритията, които е правил през годините, включително и по колекцията на Васил Божков”, 
заяви Минеков. 
По думите му Народното събрание е одобрило колекцията на Васил Божков. „Тази колекция беше легализирана и показана 
в Националния исторически музей. Тя е показвана 3 пъти в различни точки на Европа и извън Европа”, каза още Минеков. 
„Открихме и 28 произведения на бившия министър Рашидов. Нормално ли е, когато министърът съучаства в признанието 
на тази колекция, в същото време тези работи да отидат в колекцията на Васил Божков?”, попита служебният министър на 
културата риторично.  
Прокуратурата повдигна официално обвинение на Папалезов за трафик на културни ценности. 
 
√ Ново ръководство и в "Автомагистрали" ЕАД  
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова освободи досегашното ръководство на 
„Автомагистрали“ ЕАД. 
Решението за това идва след извършена проверка и констатирани в доклада на Сметната палата нередности, както и 
съмнения за нецелесъобразно разходване на публичен ресурс, съобщават от МРРБ.  
В Борда на директорите са назначени Валентин Вълков, Иван Станчев и Десислава Христова. Досега Валентин Вълков се е 
занимавал с инвеститорски контрол и строителен надзор. В периода 2017-2018 г. е бил изпълнителен директор на 
„Автомагистрали“ ЕАД, а преди това е заемал различни длъжности, включително технически ръководител на строителни 
обекти. Иван Станчев е бил ръководител на отдел „Укрепване на свлачища“ в държавната компания. Десислава Христова е 
заемала длъжността член на Съвета на директорите на дружеството. 
 

√ „Мениджър” представя Трети Национален Индекс на щастието 
Ръст, макар и слаб за трета поредна година регистрира Третият Национален Индекс на щастието, изготвен по поръчка на 
списание „Мениджър“. Цялото изследване ще бъде представено подробно на специалното събитие „Трети национален 
индекс на щастието“ в Event Space, София от 14.30 ч. 
Изследването, стартирало за първи път по инициатива на изданието през 2018 г., бе проведено и тази година през месец 
май от социологическата компания Джи Кънсалтинг – автор на адаптираната за нуждите на проекта методика за 
изготвянето на рейтинга сред 1000 респонденти на възраст 18+. Методологията обхваща 12 измерения, всеки от които с 
по няколко индикатора, а скалата на измерване е от 0 до 100 точки, където 100 е пълното щастие, а 0 - полюсът на 
абсолютното нещастие. Вододелът е 50 точки. 

https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
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Противно на очакванията изследването не регистрира катастрофа в съвкупния Индекс на щастието, а точно обратното – 
поредно леко движение нагоре, с което основният показател в момента на изследването е 57.0 т. от максимално 
възможните 100 т. (полюсът на пълното щастие). Този резултат е малко по-висок от регистрирания в началото на 2020 г. 
(56.6 т.), въпреки, че разликата не е статистически значима. 
Все още сме под средния глобален индекс на щастието, но за поредна скъсяваме разликата, от една страна заради лекия 
ръст на националния индекс, а от друга заради пореден спад в глобалната статистика. От 2018 г. насам глобалният Индекс 
на щастието бавно се снижава, а този на България бавно нараства. И ако през 2018 г. Индексът на България бе с 4.9 пункта 
под стойностите на усреднения глобален Индекс, то през 2021 г. тази дистанция намаляла до 2.2 пункта, т.е. два пъти на 
фона на спад на Глобалния нидекс до 59.2 пункта. 
Сравнението на данните за България от 2021 г. с глобалните за 2020 г. препотвърждава зависимостите, регистрирани и в 
предишните вълни на проучването. 
Страната ни устойчиво е над средните глобални стойности по компонентите 
                                               България Глобален индекс 
Социална подкрепа  74.7  65.2 
Психично здраве  70.4  64.8 
Физическо здраве   66.4  60.3 
Удовлетвореност от живота 63.1  58.8 
Баланс на времето  54.1 т.   48.9 
И продължава да е под глобалните средни стойности в категориите: 

• Субективно благосъстояние (-8.3) 

• Достъп до култура  (-9.3) 

• Стандарт на живот (-7.4) 

• Качество на околната среда (-14.0) 

•  Местна общност (-6.5) 

• Управление – (-10.1) 
Почти без изменения и тази година се запазва разпределението на индивидуалните стойности на националния Индекс. 
Според актуалните данни 6% от изследваните са напълно щастливи с резултат между 77-100 точки. 22% от населението е 
в групата на щастливите с резултат 66-76 точки. Отново най-голяма е групата на почти щастливите - 46%, с резултат между 
50-65 т. За отбелязване е, че и в трите групи на територията на щастието има ръстове с по 1 процент в сравнение с 
предходния Индекс. Впечатление прави регистрирането на спад при нещастните, т.е. участниците с резултат под 50 точки, 
което тази година е с 3% в сравнение с данните от 2020-та. 
Изследването отделя специално внимание на ефекта на ковид-пандемията като авторите специално подчертават, че за 
периода между двете проучвания участниците в анкетите са били връхлетени от множество изпитания, загуби, негативни 
преживявания. Общата картина сочи, че за 50.5% няма промяна в качеството на живот вследствие на кризата, 40.2% 
заявяват, че сега качеството на живота им е по-ниско от това непосредствено преди пандемията, а при едва 9.3% то се е 
повишило. 
Представителите на активното, под 40-годишна възраст градско население с високи доходи и модерен, донякъде 
хедонистичен начин на живот са най-потърпевшите от кризата и противоепидемичните мерки. До голяма степен това се 
обяснява с високите показатели на измерени негативни преживявания като силно ограничаване на контактите с близки и 
познати (69%), потиснатост и депресираност от обществената психоза (53%), провалени планове за пътувания и почивки 
(46%) 
В същото време за разлика от предходните две проучвания по-скоро позитивни промени се наблюдават при социални 
категории и групи, които преди COVID времената бяха на дъното на Индекса на щастието. При категорията на пенсионерите 
и лицата на възраст 70+ години например за първи път е регистриран дял на нещастните под 40%. 
Още една любопитна разлика в сравнение с предишните две изследвания е, че хората, живеещи на село са по-щастливи 
от тези в столицата. 
Подробности от представянето на Третият национален Индекс на щастието и дискусиите на форума очаквайте 
утре в Мениджър Нюз.  Цялото изследване ще бъде представено и в предстоящия нов брой на списание „Мениджър“. 
 
√ Европейският съд осъди България по жалба на Миню Стайков  
Бизнесменът Миню Стайков е поредният задържан, осъдил България в Европейския съд по правата на 
човека. Магистратите са се съгласили с жалбата му, че над 2-годишният период на задържането му е бил прекомерен, но 
са отхвърлили искането му за обезщетение на стойност около половин милион евро.  
Случаят засяга прекомерното предпроцесуално задържане на бизнесмена по две криминални обвинения, повдигнати му 
от българските власти. За първи път Стайков е задържан на 6 септември 2018 г. обвинен е за участие в 
организирана престъпна група с цел лично обогатяване и пране на пари. На 7 май 2019 г. съдът постановява той да бъде 
задържан под стража по второ обвинение за участие в организирана престъпна група с цел получаване на финансови 
облаги чрез незаконно влияние върху бизнеса на публични агенции, както и получаването с фалшиви документи на 
средства от еврофондове. На 1 февруари 2021 г. задържането под стража на Стайков е заменено с домашен арест. 
Европейския съд по правата на човека уточнява, че в случая не са спазени два текста от конвенцията - за забрана на 
изтезанията и за правото на свобода и сигурност по реда, предвиден от закона.  
Междувременно, подсъдимият Миню Стайков се е кандидатирал за депутат и е част от листата на партия "Бригада", 
създадена през октомври 2020 г. За да може да води предизборна кампания, Стайков ще поиска по-лека мярка. В момента 
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той е под домашен арест. За депутати са се кандидатирали също Маринела и Ветко Арабаджиеви по линия на движение 
"Заедно за промяната." Това стана ясно по време на заседанието на съда вчера по мерките за неотклонение на семейството 
бизнесмени. Двамата бяха арестувани през 2019 година по обвинение за участие в организирана престъпна група, пране 
на пари и укриване на данъци. 
Арабаджиеви заявиха, че са избрали движение "Заедно за промяната" с мотив, че имат еднакви политически възгледи. В 
него участва и бившият собственик на ЦСКА и "Кремиковци" Александър Томов. Въпреки заявените намерения от страна 
на Арабаджиеви за политическа кариера, съдът не промени мерките им за неотклонение като постанови, че рискът от 
извършване на престъпление не е намалял. Намаляла е вероятността да се укрият отново, смятат обаче магистратите.  
Интересът на представителите на едрия бизнес у нас, които са с повдигнати обвинения се обяснява най-вече със законовата 
защита, която получават. Те се ползват с имунитет поне по време на предизборната кампания, което означава, че докато 
тя трае не могат да бъдат арестувани или да им се повдигат нови обвинения с някои изключения. Делата срещу тях обаче 
не се прекратяват. Ако успеят да влязат в парламента, процесите трябва да бъдат спрени, след което могат да бъдат 
рестартирани само ако прокуратурата поиска и получи сваляне на имунитета им.  
Според съда, регистрацияти им на предстоящите парламентарни избори не следва да бъде водещо обстоятелство при 
определяне на мярката им за неотклонение. 
 
√ Икономиките на ЕС и Еврозоната на минус през първото тримесечие  
Брутният вътрешен продукт на Европейският съюз се е понижил с 0,1% през първите три месеца на 2021 г. с отчитане на 
сезонните фактори, след като през четвъртото тримесечие на миналата година бе отчетено понижение от 0,4%, съобщи 
европейската статистическа служба Евростат. 
За първото тримесечие на 2021 г. икономиката на Еврозоната се е свила с 0,3% спрямо последното тримесечие на 2020 г., 
когато бе регистриран спад от 0,6%. 
През първото тримесечие на 2021 г. БВП на ЕС е намалял с 1,2% спрямо същия период на 2020 г., докато в региона на 
единната валута спадът на БВП е бил от 1,3% на годишна база. През четвъртото тримесечие на 2020 г. бяха отчетени 
понижения от 4,4% на годишна база в ЕС и 4,7% в Еврозоната. 
За сравнение, през първото тримесечие на текущата година БВП на САЩ се е увеличил с 1,6% на тримесечна основа и с 
0,4% на годишна. 
Най-голям растеж през първото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното са отчели Ирландия – ръст от 7,8%, Хърватия – 
5,8% , Естония – 4,8%, Гърция – 4,4%. Най-голям спад са регистрирали Португалия – 3,3%, Словакия – 2%, Германия – 1,8% 
и Латвия – 1,7%. 
БВП на България е нараснал с 2,5 на сто на тримесечна основа, макар да се е свил с 1,8 на сто на годишна. 
 

 
 
√ Постоянната работа в офис ще се върне след две години  
Постоянната работа в офиса пет дни в седмицата отново ще бъде част от нормалното ни ежедневие след две години. Това 
прогнозира британската организация за урбанизъм и анализи „Център за градове“, цитирана от Би Би Си. 
Дотогава и докато страните се възстановяват от глобалната пандемия, по-често ще ставаме свидетели на хибриден модел, 
при който ще офисната и домашната работа ще се редуват. 
Все пак към момента е препоръчително хората, които могат да работят от вкъщи, да не посещават офис. Това обаче може 
да се промени в зависимост от това какви са ограниченията на държавно ниво относно социалната дистанция, която трябва 
да се поддържа. 
„Очаквам все повече компании да въведат задължително пребиваване 3-4 дни в офиса“, коментира Пол Свиони, директор 
на „Център за градове“. 
Според статистическите данни хората, които са работили от вкъщи през 2020 г. във Великобритания е бил двойно по-голям 
в сравнение с 2019 г. 
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Междувременно компанията за отдаване на офисни площи Savills отчита, че вече има ръст на търсенето на нови работни 
пространства в сравнение с второто тримесечие на 2020 г. Същевременно цените за някои от най-централните места в 
големи градове като Лондон достигат рекордно високи стойности. 
 
√ Валутните резерви на Китай достигнаха рекордно ниво  
До края на месец май валутните резерви на Китай са били около 3,22 трилиона щатски долара, което е увеличение с 23,6 
милиарда щатски долара спрямо края на април или 0,74%. Това сочат данните на Държавното валутно управление на 
Китай, предаде "Радио Китай".  
Наскоро заместник-директорът на Управлението Уан Чунин заяви, че в момента на международния финансов пазар се 
наблюдава повишение в стойностите на различните валути с изключение на щатския долар и финансовите активи на 
големите държави. Според него причина за това са пандемията от COVID-19, напредъка във ваксинационните кампании, 
паричната политика и предвижданията за инфлацията на основните страни, както и данните за макроикономиката.  
"В края на месец май валутният резерв на Китай е достигнал рекордно за последните пет години ниво, което се дължи на 
промяната в индекса на щатския долар и цената на финансовите активи, както и непрекъснатото подобряване на външната 
търговия. Балансът между предлагането и търсенето на валута в Китай остава същия. Непрекъснатото възстановяване на 
икономиката е подкрепа за стабилния валутен резерв", заяви Уън Пин, експерт от китайската банка "Миншън". 
 
√ Петролът поскъпна на фона на признаците за възстановяване на търсенето на гориво  
Цените на петрола се повишават за втора сесия в сряда, тъй като перспективите за връщане на доставките от Иран 
избледняха след изказването на американския държавен секретар Антъни Блинкен, който заяви, че е малко вероятно 
санкциите срещу Техеран да бъдат отменени, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта брент се повиши с 0,38 долара, или 0,53%, до 72,60 долара за барел. 
Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,39 долара, или 0,56%, до 70,44 долара за барел. Вчера и двата сорта 
поскъпнаха с над 1%. 
„Подобрените перспективи за търсене изглеждат подкрепят цените на суровия петрол, тъй като успешното 
разпространение на ваксините и летният сезон в САЩ и Европа дават тласък на търсенето на гориво“, коментира Маргарет 
Янг от DailyFX. 
Във вторник Енергийната информационна администрация на САЩ прогнозира, че ръста на потреблението на гориво в 
страната през тази година ще бъде 1,49 млн. барела на ден. Предходната прогноза бе за 1,39 млн. барела на ден. 
Същевременно с това американският петролен институт съобщи, че запасите от суров петрол на САЩ са намалели с 2,1 
млн. барела през седмицата, завършила на 4 юни. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в зелено  
Европейските акции достигнаха нови върхове във вторник подкрепени от печалбите в туристическия сектор. По-слабите от 
очакваното данни за германското индустриално производство и появилите се съмнения относно премахването на 
ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса в Обединеното кралство в края на месеца обаче 
ограничиха повишенията, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,49 пункта, или 0,33%, до 455,05 пункта. Туристическият подиндекс 
SXTP се повиши с 1,3% на фона на поскъпването на акциите на бюджетна авиокомпания EasyJet с 0,56, след като Goldman 
Sachs повиши рейтинга на нейните книжа на „купувай“. 
Френският измерител CAC 40 записа ръст от 20,58 пункта, или 0,32%, до 6 564,14 пункта. 
Германският показател DAX напредна с 31,6 пункта, или 0,2%, до 15 708,75 пункта. Немската федерална статистика Destatis 
съобщи, че общото индустриално производство в Германия, което включва промишленото и енергийното производство, 
както и строителството, се свило с 1% през април спрямо март, когато бе отчетен ръст от 2,2%. Това е поредният знак, че 
недостига на чипове и другите проблеми с веригите за доставки забавят възстановяването на най-голямата икономика в 
Европа. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 25,71 пункта, или 0,36%, до 7 102,93  пункта, следвайки 
поскъпването на акциите на British American Tobacco с 1,64%, след като компанията повиши прогнозата си за растеж на 
годишните приходи. Инвеститорите обаче изразиха притеснения, след като в. „Таймс“ съобщи, че следващата фаза от 
разхлабването на локдауна във Великобритания, която бе насрочена за 21 юни, може да бъде отложена на фона на 
разпространението на нови варианти на COVID-19 в страната. 
Световните пазари като цяло се движат в ограничен диапазон преди тазседмичното заседание на Европейската централна 
банка и публикуването на данните за инфлацията в САЩ. 
Очаква се ЕЦБ да запази без промяна „Пандемичната програма за извънредни покупки на активи“(PEPP), тъй като се 
появяват нови признаци, че еврозоната не се възстановява толкова бързо, колкото се очакваше. 
Акциите на швейцарската фармацевтична компания Lonza поскъпнаха с 5,05%, след като Goldman Sachs повиши рейтинга 
си за книжата на „купувай“, докато тези на германската авиокомпания Lufthansa поевтиняха с 2,38%, след като 
инвестиционната банка им даде оценка „продавай“. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Американските борсови индекси регистрираха смесени резултати в понеделник, предаде Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 126,15 пункта, или 0,36%, до 34 630,24 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 отчете спад от 3,37 пункта, или 0,08%, до 4 226,52 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 67,23 пункта, или 0,49%, до 13 881,72 пункта. 
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В началото на седмицата любимите акции на инвеститорите на дребно от Reddit отново се озоваха под светлината на 
прожекторите. Цената на книжата на веригата кина AMC Entertainment се повиши с 14,8%, докато акциите на GameStop и 
BlackBerry поскъпнаха с 12,74% и 13,78%. Повечето от тези се оцветиха в червено в петък. 
Водещите индекси регистрираха седмични повишения на фона на нарастващия оптимизъм около отварянето на 
икономиките. През последната седмица Dow и S&P 500 напреднаха съответно с 0,7% и 0,6%, а Nasdaq се повиши с 0,5%. От 
началото на годината S&P 500 се е повишил с 12%. 
„Акциите се изкачиха обратно до рекордно високите си равнища, тъй като темповете на икономическо възстановяване 
изглеждат добре балансирани“, коментира Крейг Джонсън от Piper Sandler. „Признаците за нарастваща инфлация не 
оказват особено влияние, тъй като Федералния резерв защитава позицията, че тя е преходна“, добави той. 
В петък Министерството на труда на САЩ съобщи, че безработицата в САЩ се е понижила от 6,1% на 5,8%, докато 
очакванията бяха за спад от 5,9%. Американската икономика е прибавила 559 хил. нови работни места през месец май. 
Резултатът е малко по-нисък от очакваните от икономистите 671 хил. нови работни места, но все пак показва добро 
възстановяване на пазара на труда. Тези резултати бяха счетени за достатъчно добри, за да запазят доверието на 
инвеститорите в икономиката, но не толкова значими, че да накарат Фед да промени политиката си за лесни пари. 
През тази седмица вниманието на инвеститорите е насочено към индексът за потребителските цени (CPI) през май, който 
ще бъде публикуван в четвъртък. През април той се повиши с 4,2% на годишна база, което е най-бързото темпо на 
увеличение от 2008 г. насам. Ако цените продължат да растат, Фед може да бъде принуден да затегне паричната си 
политика. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно понижения във вторник 
въпреки ревизираните данни за брутния вътрешен продукт на Япония за първото тримесечие, който се оказаха по-добри 
от очакваното предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 55,68 пункта, или 0,19%, до 28 963,56 пункта. Днес 
стана ясно, че икономиката на Япония се е свила с 3,9% на годишна база  през първото тримесечие, което е по-добър 
резултат от първоначалната оценка за спад от 5,1% и прогнозата на икономистите, анкетирани от Ройтерс, за понижение с 
4,8%. 
„Очакваме ново свиване на икономиката през второто тримесечие на фона на разширените ограничителни мерки, които 
натежат особено на сектора на услугите. Въпреки това оставаме оптимисти, че темпът на възстановяване ще се повиши 
през второто полугодие на фона на повишение на вътрешното търсене и ускорената ваксинация“, коментира Макото Цучия 
от Oxford Economics 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 19,43 пункта, или 0,54%, до 3 580,11 пункта, докато 
, докато по-малкият показател Shenzhen Compositе изтри 20,77 пункта от стойността си, или 0,86%, достигайки ниво от 2 
393,13 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng записа спад от 5,9 пункта, или 0,02%, до 28 781,38 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 4,29 пункта, или 0,13%, до 3 247,83 пункта . 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 10,7 пункта, или 0,15%, до 7 292,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,50 пункта, или 0,09%, до 536,70 пункта. BGBX40 се понижи с 0,33 пункта, или 0,27%, до 120,22 пункта. 
BGTR30 изтри 2,56 пункта от стойността си, или 0,42%, достигайки ниво от 576,59 пункта. BGREIT напредна с 0,07 пункта, 
или 0,05%, до 151,71 пункта. 
 
√ Еврото остана над прага от 1,21 долара  
Курсът на еврото леко се понижи и остана над прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2179 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2182 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ Министър Тодоров: Ще работим за устойчива мобилност на хората и транспортна свързаност на всички участници в 
Инициативата „Три морета“ 
Инициативата „Три морета" представлява възможност за взаимодействие, която да допринесе допълнително към 
ускоряването и устойчивото развитие на свързаността и съвместното икономическо развитие на участващите държави. 
Това заяви служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров по време 
на сесия под надслов „Иновации и свързаност", която бе част от Конференция на тема „Инициативата Три морета - 
Единство, Иновации, Свързаност". 
Министър Георги Тодоров посочи, че по този начин се осигурява възможност за засилване на взаимодействието между 
участващите държави, със съдействието и партньорството на Европейския съюз, САЩ и Германия. Особено важна е ролята 
на Инициативата за бизнеса като платформа за взаимодействие, с огромен потенциал за бъдещото реализиране на 
инвестиции и иновации в областите на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктура. Основната роля за 
реализиране на инфраструктурни проекти по линия на Инвестиционния фонд на инициативата имат банките за развитие 
на членуващите страни, посочи транспортният министър. 
„Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България е насочило усилията 
си към изграждането на Трансевропейската транспортна мрежа с единни стандарти и качество, от която се очаква да 
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осигури устойчива мобилност на хората и свързаност на всички региони на Съюза. Предвид географското положение на 
България на традиционните търговски маршрути между Европа и Азия, основен приоритет на провежданата от нас 
политика е подобряване на транспортната свързаност на страната със страните от Европейския съюз и със съседните 
държави", отбеляза министърът. Подобряването на свързаността по направление север-юг в региона на Трите морета и 
установяването на стратегическа връзка с направлението на бившия Коридор 8, би допринесло за по-ефективно и по-
устойчиво икономическо развитие на страните от региона, включително и да помогне за процеса на стабилизация в 
страните от Западните Балкани и тяхната интеграция с останалата част на Европа, заяви министър Тодоров. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Политически скандали и предизборни сметки - коментарът на Демократична България. Гостува Христо Иванов; 
- Дни преди старта на предизборната кампания: позициите на „Има такъв народ" - Станислав Балабанов; 
- Ще осигури ли ЦИК достатъчно машини за вота? 
- Опасен стълб на метри от детска градина и училище - на живо: какви мерки ще се вземат? 
- Лято без топла вода - къде и кога Топлофикация ще прави ремонти в София; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- За мерките на служебния кабинет, за спасяването на икономиката след пандемията и докога ще продължи да се 

изплаща добавката от 50 лв. Към пенсиите? Гост в студиото вицепремиерът и министър на труда и социалната 
политика Гълъб Донев. 

- Проф. Тодор Кантарджиев след пенсионирането му от здравното министерство. 
- След санкциите по „Магнитски". Трябва ли България да се съобрази с американския закон? Разговор с експерта 

по конституционно право проф. Пламен Киров. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Средно 22 лв. към пенсиите от 1.VII., но без най-ниските и най-високите 
в. Труд - Крадат пари с фалшиви имейли 
в. Телеграф - 90 000 българи без право на сертификат 
в. Монитор - Черен рекорд по смъртност у нас, гробищата свършват 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - "Има такъв народ" ще пробва кабинет, ДБ готови да влязат 
в. 24 часа - Спор - "рутинна проверка" или "нахлуване" на ДАНС в спецпрокуратурата, роди нови сюжети за война между 
институциите 
в. Труд - Двойно повече жертви на пътя 
в. Труд - Президентът Радев скастри Карадаиъ 
в. Телеграф - Радев иска да сме привлекателни за чужденците 
в. Телеграф - Бранят проф. Кантарджиев от София до Лодон 
в. Монитор - Решават да неделя ще има ли договор за нови машини 
в. Монитор - Всеки трети от некласираните първолаци без място в кварталното школо 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Николай Николов, IT специалист: Има риск машинният вот да се манипулира по-лесно от бюлетините. ЦИК да 
накара комисиите да броят паралелно 
в. Труд - Финансистът Емил Хърсев пред "Труд": Пари в бюджета има, само трябва да се преразпределят 
в. Телеграф - Доц. Диана Ковачева, омбудсман на Република България: Получих над 60 000 жалби в пандемията 
в. Монитор - Проф. Радостина Александрова, д-р по вирусология към БАН: Антибиотичната резистентност отнема живота 
на 700 000 души годишно 
Водещи анализи 
в. 24 часа - От "Ларгото" до НДК - министър Минеков атакува на широк фронт 
в. Труд - Конфликтът Минеков - Кошлуков ескалира 
в. Телеграф - Незаменими хора има! 
в. Монитор - Без стигма 
 
√ Предстоящи събития в страната на 09 юни 
София. 

- Заседание на Министерски съвет. 
- От 9.30 ч. онлайн ще се състои седмото издание на Финансов форум „Иновации", организиран от Асоциация Банка 

на годината. 
- От 17.00 ч. в електронната платформа ZOOM ще се състои премиерата на филма „Боледуват ли книгите?". 

*** 
Добрич. 

- От 18.30 ч. в Огледална зала „Нели Божкова" Български камерен оркестър - Добрич ще изнесе концерт с участието 
на гост диригента Стефан Бояджиев и сопраното Веселина Андреева. 

*** 



30 

 

Пловдив. 
- От 9.00 ч. в зала на ОбС - Пловдив Общинския съвет ще проведе заседание. 
- От 20.30 ч. на Античния театър за кулминацията ще се проведе фестивала -Представителния концерт „Академията 

кани Пловдив". 
*** 
Сопот. 

- От 17.30 ч. напл. „Иван Вазов" ще се състои публично обсъджане на тема „Водоснабдяване и канализация на 
община Сопот" 

*** 
Шумен 

- От 11.00 ч. в зала „Проф. Венета Вичева" кметът Любомир Христов свиква Общинския кризисен щаб за превенция 
и защита на населението от COVID-19. 

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. 


