Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АИКБ ИЗБРА НОВИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) избра нови органи за управление.
Досегашният председател на Управителния съвет на Асоциацията Васил Велев беше преизбран за нов мандат, а негови
заместници ще са Данета Желева, Никола Зикатанов, Румен Радев и Кънчо Стойчев. В УС на АИКБ влизат още Боян
Бойчев, Кирил Бошов, Стефан Василев, Мариана Итева и Стефан Чайков. По време на заседанието беше обновен състава
и на Националния и Контролния съвет на АИКБ.
Общото събрание одобри и приоритетите в дейността на АИКБ за следващите четири години. Асоциацията ще работи за
подобряване на бизнес климата в страната, за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, за развитие на
капиталовите пазари и научно-изследователската дейност и за насърчаване провеждането и продължаването на
реформи в сферите на енергетиката и човешките ресурси.
Според АИКБ макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три основни направления. Това
са запазване на данъчния модел, ефективен контрол над публичните разходи и дружествата с монополно положение на
пазара и курс към Еврозоната и ОИСР. Асоциацията ще подкрепя запазването на пропорционалния данък от 10% и
размерите на осигурителните вноски.
Акцент в приоритетите на АИКБ е индустриалната политика, за да се подкрепи развитието на икономиката, така че да се
създадат условия за ускорен икономически растеж, а от там ръст на доходите.

„Ускоряването на дейностите за въвеждане на електронно управление, по-доброто регулиране за свободно развитие на
бизнеса, реализиране на стратегия за модернизация и цифровизация на индустрията и насърчаването на инвестициите и
иновациите са само част от приоритетите, които страната ни трябва да осъществи през следващите няколко години, ако
искаме да имаме конкурентоспособен бизнес. Това са и основните предпоставки за необходимия ръст от над 6% на БВП,
чрез който да постигнем догонващо развитие, обръщане на миграционните потоци и бъдеще за децата и внуците ни в
България“, заяви Васил Велев.
Акцент АИКБ поставя и върху развитието на капиталовите пазари. Капиталовият пазар у нас може да бъде използван за
набиране на ресурс за финансиране на инвестиционни проекти както на МСП, така и на проектите със значим обществен
интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и
инфраструктурни проекти. Приватизационните сделки следва да се осъществяват преимуществено през фондовата
борса, в т.ч. миноритарни дялове от държавни дружества, като АЕЦ Козлодуй, НЕК, Булгартрансгаз, АДИС, Български
спортен тотализатор, Електроенергиен системен оператор и други.
По време на заседанието на Общото събрание изпълнителният директор на Фонда на фондовете Владимир Данаилов и
изпълнителният директор на Българска агенция за експортно застраховане Момчил Ройнев представиха пред АИКБ
възможностите за подпомагане и финансиране на българските компании чрез различните финансови инструменти на
двете дружества.
За повече информация, вижте техните презентации:
▪ Достъп до капитал чрез финансовите инструменти на Фондa на фондовете;
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▪

Българска агенция за експортно застраховане – застраховка на търговски риск.

Дарик
√ АИКБ избра нови органи за управление
Бяха одобрени и приоритетите в дейността на Асоциацията
Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) избра нови органи за управление.
Досегашният председател на Управителния съвет на Асоциацията Васил Велев беше преизбран за нов мандат, а негови
заместници ще са Данета Желева, Никола Зикатанов, Румен Радев и Кънчо Стойчев. В УС на АИКБ влизат още Боян
Бойчев, Кирил Бошов, Стефан Василев, Мариана Итева и Стефан Чайков.
По време на заседанието беше обновен състава и на Националния и Контролния съвет на АИКБ. Общото събрание
одобри и приоритетите в дейността на АИКБ за следващите четири години.
Асоциацията ще работи за подобряване на бизнес климата в страната, за повишаване на конкурентоспособността на
икономиката, за развитие на капиталовите пазари и научно-изследователската дейност и за насърчаване провеждането и
продължаването на реформи в сферите на енергетиката и човешките ресурси.
Според АИКБ, макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три основни направления. Това
са запазване на данъчния модел, ефективен контрол над публичните разходи и дружествата с монополно положение на
пазара и курс към Еврозоната и ОИСР.
Асоциацията ще подкрепя запазването на пропорционалния данък от 10% и размерите на осигурителните вноски. Акцент
в приоритетите на АИКБ е индустриалната политика, за да се подкрепи развитието на икономиката, така че да се
създадат условия за ускорен икономически растеж, а от там ръст на доходите.
„Ускоряването на дейностите за въвеждане на електронно управление, по-доброто регулиране за свободно развитие на
бизнеса, реализиране на стратегия за модернизация и цифровизация на индустрията и насърчаването на инвестициите и
иновациите са само част от приоритетите, които страната ни трябва да осъществи през следващите няколко години, ако
искаме да имаме конкурентоспособен бизнес.
Това са и основните предпоставки за необходимия ръст от над 6% на БВП, чрез който да постигнем догонващо развитие,
обръщане на миграционните потоци и бъдеще за децата и внуците ни в България“, заяви Васил Велев.
Акцент АИКБ поставя и върху развитието на капиталовите пазари. Капиталовият пазар у нас може да бъде използван за
набиране на ресурс за финансиране на инвестиционни проекти както на МСП, така и на проектите със значим обществен
интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни индустриални мощности, както и
инфраструктурни проекти.
Приватизационните сделки следва да се осъществяват преимуществено през фондовата борса, в т.ч. миноритарни
дялове от държавни дружества, като АЕЦ Козлодуй, НЕК, Булгартрансгаз, АДИС, Български спортен тотализатор,
Електроенергиен системен оператор и други.
По време на заседанието на Общото събрание изпълнителният директор на Фонда на фондовете Владимир Данаилов и
изпълнителният директор на Българска агенция за експортно застраховане Момчил Ройнев представиха пред АИКБ
възможностите за подпомагане и финансиране на българските компании чрез различните финансови инструменти на
двете дружества.
News.bg
√ Преизбраха Васил Велев за шеф на АИКБ
Асоциацията на индустриалния капитал в България избра нови органи за управление.
Досегашният председател на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев беше преизбран за нов мандат, а негови
заместници ще са Данета Желева, Никола Зикатанов, Румен Радев и Кънчо Стойчев.
В УС на Асоциацията влизат и Боян Бойчев, Кирил Бошов, Стефан Василев, Мариана Итева и Стефан Чайков.
На заседанието беше обновен състава и на Националния и Контролния съвет на АИКБ.
Общото събрание одобри приоритетите в дейността на АИКБ за следващите четири години. Асоциацията ще работи за
подобряване на бизнес климата в страната, повишаване на конкурентоспособността на икономиката, развитие на
капиталовите пазари и научно-изследователската дейност и насърчаване на реформи в сферите на енергетиката и
човешките ресурси.
АИКБ счита, че макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три направления - запазване на
данъчния модел, ефективен контрол над публичните разходи и дружествата с монополно положение на пазара и курс
към Еврозоната и ОИСР. Асоциацията ще подкрепя запазването на пропорционалния данък от 10% и размерите на
осигурителните вноски.
Приоритет на АИКБ е индустриалната политика. Целта е да се подкрепи развитието на икономиката, така че да се
създадат условия за ускорен икономически растеж, а от там и ръст на доходите
Шефът на Асоциацията заяви, че ускоряването на дейностите за въвеждане на електронно управление, по-доброто
регулиране за свободно развитие на бизнеса, реализиране на стратегия за модернизация и цифровизация на
индустрията и насърчаването на инвестициите и иновациите са част от приоритетите, които страната ни трябва да
осъществи през следващите години, за да имаме конкурентоспособен бизнес. Това според него са и основните
предпоставки за необходимия ръст от над 6% на БВП, чрез който да постигнем догонващо развитие.

2

АИКБ поставя акцент и върху развитието на капиталовите пазари. Капиталовият пазар у нас може да бъде използван за
набиране на ресурс за финансиране на инвестиционни проекти както на МСП, така и на проектите със значим обществен
интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и
инфраструктурни проекти. Приватизационните сделки трябва да се осъществяват преимуществено през фондовата
борса, в т.ч. миноритарни дялове от държавни дружества.
24 часа
√ Общото събрание на АИКБ избра нови органи за управление
Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) избра нови органи за управление.
Досегашният председател на Управителния съвет на Асоциацията Васил Велев беше преизбран за нов мандат, а негови
заместници ще са Данета Желева, Никола Зикатанов, Румен Радев и Кънчо Стойчев. В УС на АИКБ влизат още Боян
Бойчев, Кирил Бошов, Стефан Василев, Мариана Итева и Стефан Чайков. По време на заседанието беше обновен състава
и на Националния и Контролния съвет на АИКБ. Това съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Общото събрание одобри и приоритетите в дейността на АИКБ за следващите четири години. Асоциацията ще работи за
подобряване на бизнес климата в страната, за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, за развитие на
капиталовите пазари и научно-изследователската дейност и за насърчаване провеждането и продължаването на
реформи в сферите на енергетиката и човешките ресурси.
Според АИКБ, макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три основни направления. Това
са запазване на данъчния модел, ефективен контрол над публичните разходи и дружествата с монополно положение на
пазара и курс към Еврозоната и ОИСР.
Асоциацията ще подкрепя запазването на пропорционалния данък от 10% и размерите на осигурителните вноски. Акцент
в приоритетите на АИКБ е индустриалната политика, за да се подкрепи развитието на икономиката, така че да се
създадат условия за ускорен икономически растеж, а от там ръст на доходите.
„Ускоряването на дейностите за въвеждане на електронно управление, по-доброто регулиране за свободно развитие на
бизнеса, реализиране на стратегия за модернизация и цифровизация на индустрията и насърчаването на инвестициите и
иновациите са само част от приоритетите, които страната ни трябва да осъществи през следващите няколко години, ако
искаме да имаме конкурентоспособен бизнес. Това са и основните предпоставки за необходимия ръст от над 6% на БВП,
чрез който да постигнем догонващо развитие, обръщане на миграционните потоци и бъдеще за децата и внуците ни в
България“, заяви Васил Велев.
Акцент АИКБ поставя и върху развитието на капиталовите пазари. Капиталовият пазар у нас може да бъде използван за
набиране на ресурс за финансиране на инвестиционни проекти както на МСП, така и на проектите със значим обществен
интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и
инфраструктурни проекти. Приватизационните сделки следва да се осъществяват преимуществено през фондовата
борса, в т.ч. миноритарни дялове от държавни дружества, като АЕЦ Козлодуй, НЕК, Булгартрансгаз, АДИС, Български
спортен тотализатор, Електроенергиен системен оператор и други.
По време на заседанието на Общото събрание изпълнителният директор на Фонда на фондовете Владимир Данаилов и
изпълнителният директор на Българска агенция за експортно застраховане Момчил Ройнев представиха пред АИКБ
възможностите за подпомагане и финансиране на българските компании чрез различните финансови инструменти на
двете дружества.
Economic.bg
√ Васил Велев бе преизбран за председател на АИКБ
Бяха одобрени и приоритетите в дейността на асоциацията за следващите четири години
Дoceгaшният пpeдceдaтeл нa Упpaвитeлния cъвeт нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия Bacил Beлeв бe
пpeизбpaн зa нoв мaндaт пo вpeмe нa oбщoтo cъбpaниe нa opгaнизaциятa. Heгoви зaмecтници щe ca Дaнeтa Жeлeвa,
Hиĸoлa Зиĸaтaнoв, Pyмeн Paдeв и Kънчo Cтoйчeв.
B УC нa AИKБ влизaт oщe Бoян Бoйчeв, Kиpил Бoшoв, Cтeфaн Bacилeв, Mapиaнa Итeвa и Cтeфaн Чaйĸoв. Oбщoтo cъбpaниe
oдoбpи и пpиopитeтитe в дeйнocттa нa acoциaциятa зa cлeдвaщитe чeтиpи гoдини. Tя щe paбoти зa пoдoбpявaнe нa
бизнec ĸлимaтa в cтpaнaтa, зa пoвишaвaнe нa ĸoнĸypeнтocпocoбнocттa нa иĸoнoмиĸaтa, зa paзвитиe нa ĸaпитaлoвитe
пaзapи и нayчнo-изcлeдoвaтeлcĸaтa дeйнocт и зa нacъpчaвaнe пpoвeждaнeтo и пpoдължaвaнeтo нa peфopми в cфepитe нa
eнepгeтиĸaтa и чoвeшĸитe pecypcи.
Cпopeд AИKБ мaĸpoиĸoнoмичecĸaтa пoлитиĸa нa cтpaнaтa ни тpябвa дa бъдe нacoчeнa в тpи ocнoвни нaпpaвлeния –
зaпaзвaнe нa дaнъчния мoдeл, eфeĸтивeн ĸoнтpoл нaд пyбличнитe paзxoди и дpyжecтвaтa c мoнoпoлнo пoлoжeниe нa
пaзapa и ĸypc ĸъм eвpoзoнaтa и OИCP. Acoциaциятa щe пoдĸpeпя зaпaзвaнeтo нa пpoпopциoнaлния дaнъĸ oт 10% и
paзмepитe нa ocигypитeлнитe внocĸи.
Aĸцeнт в пpиopитeтитe нa AИKБ e индycтpиaлнaтa пoлитиĸa, зa дa ce пoдĸpeпи paзвитиeтo нa иĸoнoмиĸaтa, тaĸa чe дa ce
cъздaдaт ycлoвия зa ycĸopeн иĸoнoмичecĸи pacтeж, a oттaм pъcт нa дoxoдитe.
Ocвeн тoвa AИKБ пocтaвя aĸцeнт и въpxy paзвитиeтo нa ĸaпитaлoвитe пaзapи, ĸoитo cпopeд acoциaциятa мoжe дa бъдaт
изпoлзвaни зa нaбиpaнe нa pecypc зa финaнcиpaнe нa инвecтициoнни пpoeĸти ĸaĸтo нa мaлĸи и cpeдни пpeдпpиятия, тaĸa
и нa пpoeĸтитe cъc знaчим oбщecтвeн интepec, вĸлючитeлнo yчacтиe в мeждyнapoдни дpyжecтвa, изгpaждaнe нa
eнepгийни, индycтpиaлни мoщнocти, ĸaĸтo и инфpacтpyĸтypни пpoeĸти.
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Vesti.bg
√ АИКБ избра нови органи за управление
Бяха одобрени и приоритетите в дейността на Асоциацията
Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) избра нови органи за управление.
Досегашният председател на Управителния съвет на Асоциацията Васил Велев беше преизбран за нов мандат, а негови
заместници ще са Данета Желева, Никола Зикатанов, Румен Радев и Кънчо Стойчев. В УС на АИКБ влизат още Боян
Бойчев, Кирил Бошов, Стефан Василев, Мариана Итева и Стефан Чайков.
По време на заседанието беше обновен състава и на Националния и Контролния съвет на АИКБ. Общото събрание
одобри и приоритетите в дейността на АИКБ за следващите четири години.Асоциацията ще работи за подобряване на
бизнес климата в страната, за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, за развитие на капиталовите
пазари и научно-изследователската дейност и за насърчаване провеждането и продължаването на реформи в сферите на
енергетиката и човешките ресурси.
Според АИКБ, макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три основни направления. Това
са запазване на данъчния модел, ефективен контрол над публичните разходи и дружествата с монополно положение на
пазара и курс към Еврозоната и ОИСР.
Асоциацията ще подкрепя запазването на пропорционалния данък от 10% и размерите на осигурителните вноски. Акцент
в приоритетите на АИКБ е индустриалната политика, за да се подкрепи развитието на икономиката, така че да се
създадат условия за ускорен икономически растеж, а от там ръст на доходите.
„Ускоряването на дейностите за въвеждане на електронно управление, по-доброто регулиране за свободно развитие на
бизнеса, реализиране на стратегия за модернизация и цифровизация на индустрията и насърчаването на инвестициите и
иновациите са само част от приоритетите, които страната ни трябва да осъществи през следващите няколко години, ако
искаме да имаме конкурентоспособен бизнес.
Това са и основните предпоставки за необходимия ръст от над 6% на БВП, чрез който да постигнем догонващо развитие,
обръщане на миграционните потоци и бъдеще за децата и внуците ни в България“, заяви Васил Велев.
Акцент АИКБ поставя и върху развитието на капиталовите пазари. Капиталовият пазар у нас може да бъде използван за
набиране на ресурс за финансиране на инвестиционни проекти както на МСП, така и на проектите със значим обществен
интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни индустриални мощности, както и
инфраструктурни проекти.
Приватизационните сделки следва да се осъществяват преимуществено през фондовата борса, в т.ч. миноритарни
дялове от държавни дружества, като АЕЦ Козлодуй, НЕК, Булгартрансгаз, АДИС, Български спортен тотализатор,
Електроенергиен системен оператор и други.
По време на заседанието на Общото събрание изпълнителният директор на Фонда на фондовете Владимир Данаилов и
изпълнителният директор на Българска агенция за експортно застраховане Момчил Ройнев представиха пред АИКБ
възможностите за подпомагане и финансиране на българските компании чрез различните финансови инструменти на
двете дружества.
В. Банкеръ
√ Васил Велев е преизбран за нов мандат на АИКБ
Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) избра нови органи за управление.
Досегашният председател на управителния съвет Васил Велев беше преизбран за нов мандат, а негови заместници ще са
Данета Желева, Никола Зикатанов, Румен Радев и Кънчо Стойчев. В УС на АИКБ влизат още Боян Бойчев, Кирил Бошов,
Стефан Василев, Мариана Итева и Стефан Чайков.
По време на заседанието беше обновен състава и на Националния и Контролния съвет на АИКБ.
Освен това бяха обявени и приоритетите в дейността на асоциацията за следващите четири години. Тя ще работи за:
• подобряване на бизнес климата в страната
• повишаване на конкурентоспособността на икономиката
• развитие на капиталовите пазари и научно-изследователската дейност
• насърчаване провеждането и продължаването на реформи в сферите на енергетиката и човешките ресурси
Според АИКБ макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три основни направления. Това
са запазване на данъчния модел, ефективен контрол над публичните разходи и дружествата с монополно положение на
пазара и курс към Еврозоната и ОИСР. Асоциацията ще подкрепя запазването на пропорционалния данък от 10% и
размерите на осигурителните вноски.
Акцент в приоритетите на АИКБ е индустриалната политика, за да се подкрепи развитието на икономиката, така че да се
създадат условия за ускорен икономически растеж, а от там ръст на доходите
„Ускоряването на дейностите за въвеждане на електронно управление, по-доброто регулиране за свободно
развитие на бизнеса, реализиране на стратегия за модернизация и цифровизация на индустрията и насърчаването
на инвестициите и иновациите са само част от приоритетите, които страната ни трябва да осъществи през
следващите няколко години, ако искаме да имаме конкурентоспособен бизнес. Това са и основните предпоставки за
необходимия ръст от над 6% на БВП, чрез който да постигнем догонващо развитие, обръщане на миграционните
потоци и бъдеще за децата и внуците ни в България“, заяви Васил Велев.
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Акцент асоциацията поставя и върху развитието на капиталовите пазари.
Капиталовият пазар у нас може да бъде използван за набиране на ресурс за финансиране на инвестиционни проекти
както на МСП, така и на проектите със значим обществен интерес, включително участие в международни дружества,
изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и инфраструктурни проекти. Приватизационните сделки
следва да се осъществяват преимуществено през фондовата борса, в т.ч. миноритарни дялове от държавни дружества,
като АЕЦ Козлодуй, НЕК, Булгартрансгаз, АДИС, Български спортен тотализатор, Електроенергиен системен оператор и
други.
По време на заседанието на Общото събрание изпълнителният директор на Фонда на фондовете Владимир Данаилов и
изпълнителният директор на Българска агенция за експортно застраховане Момчил Ройнев представиха пред АИКБ
възможностите за подпомагане и финансиране на българските компании чрез различните финансови инструменти на
двете дружества.
Dot.bg
√ Общото събрание на АИКБ избра нови органи за управление
Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) избра нови органи за управление.
Досегашният председател на Управителния съвет на Асоциацията Васил Велев беше преизбран за нов мандат, а негови
заместници ще са Данета Желева, Никола Зикатанов, Румен Радев и Кънчо Стойчев. В УС на АИКБ влизат още Боян
Бойчев, Кирил Бошов, Стефан Василев, Мариана Итева и Стефан Чайков. По време на заседанието беше обновен състава
и на Националния и Контролния съвет на АИКБ. Това съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Общото събрание одобри и приоритетите в дейността на АИКБ за следващите четири години. Асоциацията ще работи за
подобряване на бизнес климата в страната, за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, за развитие на
капиталовите пазари и научно-изследователската дейност и за насърчаване провеждането и продължаването на
реформи в сферите на енергетиката и човешките ресурси.
Според АИКБ, макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три основни направления. Това
са запазване на данъчния модел, ефективен контрол над публичните разходи и дружествата с монополно положение на
пазара и курс към Еврозоната и ОИСР.
Асоциацията ще подкрепя запазването на пропорционалния данък от 10% и размерите на осигурителните вноски. Акцент
в приоритетите на АИКБ е индустриалната политика, за да се подкрепи развитието на икономиката, така че да се
създадат условия за ускорен икономически растеж, а от там ръст на доходите.
„Ускоряването на дейностите за въвеждане на електронно управление, по-доброто регулиране за свободно развитие на
бизнеса, реализиране на стратегия за модернизация и цифровизация на индустрията и насърчаването на инвестициите и
иновациите са само част от приоритетите, които страната ни трябва да осъществи през следващите няколко години, ако
искаме да имаме конкурентоспособен бизнес. Това са и основните предпоставки за необходимия ръст от над 6% на БВП,
чрез който да постигнем догонващо развитие, обръщане на миграционните потоци и бъдеще за децата и внуците ни в
България“, заяви Васил Велев.
Акцент АИКБ поставя и върху развитието на капиталовите пазари. Капиталовият пазар у нас може да бъде използван за
набиране на ресурс за финансиране на инвестиционни проекти както на МСП, така и на проектите със значим обществен
интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и
инфраструктурни проекти. Приватизационните сделки следва да се осъществяват преимуществено през фондовата
борса, в т.ч. миноритарни дялове от държавни дружества, като АЕЦ Козлодуй, НЕК, Булгартрансгаз, АДИС, Български
спортен тотализатор, Електроенергиен системен оператор и други.
По време на заседанието на Общото събрание изпълнителният директор на Фонда на фондовете Владимир Данаилов и
изпълнителният директор на Българска агенция за експортно застраховане Момчил Ройнев представиха пред АИКБ
възможностите за подпомагане и финансиране на българските компании чрез различните финансови инструменти на
двете дружества.
НОВА ТВ
√ Какви ще са последиците от повторното затваряне на редица бизнеси
Коментар на Васил Велев и Димитър Манолов
В ефира на „Събуди се" председателят на АИКБ Васил Велев и президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов
коментираха какви ще са последиците за бизнеса и икономиката от повторното затваряне у нас.
"Спомних си какво беше миналата година по същото време. Разликата е огромна с положението сега. Преди не знаехме
какво да правим. Днес нещата изглеждат от една страна много по-подредени, но от друга изглеждат объркани заради
предстоящите избори", заяви Манолов.
„Миналата пролет стигнахме до блокади, затваряне на градове, огромни опашки по границите. Надяваме се това да не се
повтори. От медицинска гледна точка не мога да правя разсъждения дали всичко се прави, както трябва. Миналата
година пролетните прогнози бяха много по-песимистични за икономиката от есенните. Сега имам усещането, че този
оптимизъм ще се притъпи. Пандемията не стихва. Това постоянно отваряне и затваряне е доста разрушително за
бизнесите. Представете си колко е трудно за едно предприятие или ресторант да започне отново работа", коментира
Васил Велев.
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В тази връзка Манолов уточни, че затваряне на индустриалното производство не се предвижда. „Ще бъдат затворени
бизнесите, свързани с услугите", поясни той.
„Вероятно ще има заведения, които няма да отворят повече. Материални ценности и добавена стойност се създават в
производството, в индустрията. Останалите сфери се преразпределят и потребяват. Затова е важно тези сфери, в които се
създава стойност, да работят. Най-спешно трябва да се подкрепят бизнесите, които са затворени напълно. Мерките
60/40, 80/20 продължават да работят. От 1 юни би следвало да се разработи по-добър дизайн на мерките. Настояваме
отдавна за това", каза още Велев.
На въпрос дали кризата ще се окаже проблем за бюджета, той заяви следното:
„Вероятно при по-тежко развитие на пандемията ще имаме по-сериозен дефицит от планирания. Засега имаме добра
финансова дисциплина. Както хората казват "бели пари" се събират за "черни дни"", заключи Велев.
Целия разговор гледайте във видеото.
Vesti.bg
√ Какви ще са последиците от повторното затваряне на бизнеси
Това постоянно отваряне и затваряне е доста разрушително за бизнесите, коментира Васил Велев от АИКБ
Председателят на АИКБ Васил Велев и президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов коментираха в ефира
на „Събуди се" какви ще са последиците за бизнеса и икономиката от повторното затваряне у нас.
"Спомних си какво беше миналата година по същото време. Разликата е огромна с положението сега. Преди не знаехме
какво да правим. Днес нещата изглеждат от една страна много по-подредени, но от друга изглеждат объркани заради
предстоящите избори", заяви Манолов.
„Миналата пролет стигнахме до блокади, затваряне на градове, огромни опашки по границите. Надяваме се това да не се
повтори. От медицинска гледна точка не мога да правя разсъждения дали всичко се прави, както трябва. Миналата
година пролетните прогнози бяха много по-песимистични за икономиката от есенните. Сега имам усещането, че този
оптимизъм ще се притъпи. Пандемията не стихва. Това постоянно отваряне и затваряне е доста разрушително за
бизнесите. Представете си колко е трудно за едно предприятие или ресторант да започне отново работа", коментира
Васил Велев.
В тази връзка Манолов уточни, че затваряне на индустриалното производство не се предвижда. „Ще бъдат затворени
бизнесите, свързани с услугите", поясни той.
„Вероятно ще има заведения, които няма да отворят повече. Материални ценности и добавена стойност се създават в
производството, в индустрията. Останалите сфери се преразпределят и потребяват. Затова е важно тези сфери, в които се
създава стойност, да работят. Най-спешно трябва да се подкрепят бизнесите, които са затворени напълно. Мерките
60/40, 80/20 продължават да работят. От 1 юни би следвало да се разработи по-добър дизайн на мерките. Настояваме
отдавна за това", каза още Велев.
На въпрос дали кризата ще се окаже проблем за бюджета, той заяви следното: „Вероятно при по-тежко развитие на
пандемията ще имаме по-сериозен дефицит от планирания. Засега имаме добра финансова дисциплина. Както хората
казват "бели пари" се събират за "черни дни"", заключи Велев.
В. Монитор
√ АИКБ каза дали ще има заведения, които повече няма да отворят?
Вероятно ще има заведения, които няма да отворят повече. Това заяви пред Нова телевизия председателят на АИКБ
Васил Велев. По думите му материалните ценности и добавената стойност се създават в производството, в индустрията.
„Останалите сфери се преразпределят и потребяват. Затова е важно тези сфери, в които се създава стойност, да работят.
Най-спешно трябва да се подкрепят бизнесите, които са затворени напълно. Мерките 60/40, 80/20 продължават да
работят. От 1 юни би следвало да се разработи по-добър дизайн на мерките. Настояваме отдавна за това", каза още
Велев. Той прогноира, че е възможно пандемията да се отрази и на бюджета. „Вероятно при по-тежко развитие на
пандемията ще имаме по-сериозен дефицит от планирания. Засега имаме добра финансова дисциплина. Както хората
казват "бели пари" се събират за "черни дни"", заключи Велев.
Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов от своя страна направи равносметка, че сега сме много по-подготвени
за ситуацията, отколкото преди година."Спомних си какво беше миналата година по същото време. Разликата е огромна
с положението сега. Преди не знаехме какво да правим. Днес нещата изглеждат от една страна много по-подредени, но
от друга изглеждат объркани заради предстоящите избори", заяви Манолов.
„Миналата пролет стигнахме до блокади, затваряне на градове, огромни опашки по границите. Надяваме се това да не
се повтори. От медицинска гледна точка не мога да правя разсъждения дали всичко се прави, както трябва. Миналата
година пролетните прогнози бяха много по-песимистични за икономиката от есенните. Сега имам усещането, че този
оптимизъм ще се притъпи. Пандемията не стихва. Това постоянно отваряне и затваряне е доста разрушително за
бизнесите. Представете си колко е трудно за едно предприятие или ресторант да започне отново работа", коментира
Васил Велев.
В тази връзка президентът на КТ „Подкрепа“ уточни, че затваряне на индустриалното производство не се предвижда.
„Ще бъдат затворени бизнесите, свързани с услугите", поясни той.
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Fakti.bg
√ Кaкви щe ca пocлeдицитe oт нoвoтo зaтвaрянe
Тoвa пocтoяннo oтвaрянe и зaтвaрянe e дocтa рaзрушитeлнo зa бизнecитe, кaзa Вacил Вeлeв
В eфирa нa „Cъбуди ce" пo Нoвa ТВ прeдceдaтeлят нa AИКБ Вacил Вeлeв и прeзидeнтът нa КТ „Пoдкрeпa“ Димитър
Мaнoлoв кoмeнтирaхa кaкви щe ca пocлeдицитe зa бизнeca и икoнoмикaтa oт пoвтoрнoтo зaтвaрянe у нac.
"Cпoмних cи кaквo бeшe минaлaтa гoдинa пo cъщoтo врeмe. Рaзликaтa e oгрoмнa c пoлoжeниeтo ceгa. Прeди нe знaeхмe
кaквo дa прaвим. Днec нeщaтa изглeждaт oт eднa cтрaнa мнoгo пo-пoдрeдeни, нo oт другa изглeждaт oбъркaни зaрaди
прeдcтoящитe избoри", зaяви Мaнoлoв.
„Минaлaтa прoлeт cтигнaхмe дo блoкaди, зaтвaрянe нa грaдoвe, oгрoмни oпaшки пo грaницитe. Нaдявaмe ce тoвa дa нe ce
пoвтoри. Oт мeдицинcкa глeднa тoчкa нe мoгa дa прaвя рaзcъждeния дaли вcичкo ce прaви, кaктo трябвa. Минaлaтa
гoдинa прoлeтнитe прoгнoзи бяхa мнoгo пo-пecимиcтични зa икoнoмикaтa oт eceннитe. Ceгa имaм уceщaнeтo, чe тoзи
oптимизъм щe ce притъпи. Пaндeмиятa нe cтихвa. Тoвa пocтoяннo oтвaрянe и зaтвaрянe e дocтa рaзрушитeлнo зa
бизнecитe. Прeдcтaвeтe cи кoлкo e труднo зa eднo прeдприятиe или рecтoрaнт дa зaпoчнe oтнoвo рaбoтa", кoмeнтирa
Вacил Вeлeв.
В тaзи връзкa Мaнoлoв утoчни, чe зaтвaрянe нa индуcтриaлнoтo прoизвoдcтвo нe ce прeдвиждa. „Щe бъдaт зaтвoрeни
бизнecитe, cвързaни c уcлугитe", пoяcни тoй.
„Вeрoятнo щe имa зaвeдeния, кoитo нямa дa oтвoрят пoвeчe. Мaтeриaлни цeннocти и дoбaвeнa cтoйнocт ce cъздaвaт в
прoизвoдcтвoтo, в индуcтриятa. Ocтaнaлитe cфeри ce прeрaзпрeдeлят и пoтрeбявaт. Зaтoвa e вaжнo тeзи cфeри, в кoитo ce
cъздaвa cтoйнocт, дa рaбoтят. Нaй-cпeшнo трябвa дa ce пoдкрeпят бизнecитe, кoитo ca зaтвoрeни нaпълнo. Мeркитe
60/40, 80/20 прoдължaвaт дa рaбoтят. Oт 1 юни би cлeдвaлo дa ce рaзрaбoти пo-дoбър дизaйн нa мeркитe. Нacтoявaмe
oтдaвнa зa тoвa", кaзa oщe Вeлeв.
Нa въпрoc дaли кризaтa щe ce oкaжe прoблeм зa бюджeтa, тoй зaяви cлeднoтo:
„Вeрoятнo при пo-тeжкo рaзвитиe нa пaндeмиятa щe имaмe пo-ceриoзeн дeфицит oт плaнирaния. Зaceгa имaмe дoбрa
финaнcoвa диcциплинa. Кaктo хoрaтa кaзвaт "бeли пaри" ce cъбирaт зa "чeрни дни"", зaключи Вeлeв.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Онлайн пленарна сесия на Икономическия и социален съвет
Онлайн пленарна сесия ще проведат членовете на Икономическия и социален съвет в България.
Съветът ще изслуша актуална информация за напредъка по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Тема на заседанието са и Споразумението за партньорство и оперативните програми и Стратегическият план за развитие
на земеделието и селските райони за програмния период 2021-2027 година.
√ Дългови книжа за 300 млн. лв. ще бъдат предложени на аукцион
Дългови книжа за 300 милиона лева ще бъдат предложени на аукцион, става ясно от сайта на БНБ. Финансовото
министерство предлага 5-годишни облигации при нулева лихва.
При предишния аукцион на тази емисия бе постигната отрицателна доходност.
Към момента кабинетът е поел половин милиард лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа на вътрешния
пазар и са отказани поръчки за 200 милиона лева.
По закон в края на годината новият дълг не може да надхвърля 4,5 милиарда лева.
В последния икономически преглед, изготвен от БНБ, е посочено, че ако пандемията се влоши, това може да доведе до
рискове за бюджета и по-голям ръст на дълга от очакваното.
√ БНБ: Търговското салдо за януари е отрицателно, 0,1 от БВП
Търговското салдо за януари е отрицателно в размер на 33, 1 млн. евро, сочат данните на БНБ.
Това прави 0,1 на сто от брутния вътрешен продукт.
Свиване има на годишна база и при износа, и при вноса.
През първия месец на годината у нас са внесени стоки за 2,4 милиарда евро. Износът е за 2,39 милиарда евро.
√ Адриан Николов: За много от предприятията вече не е необичайно да работят в условия на локдаун
Интервю на Марта Младенова с Адриан Николов
През първата седмица на март, когато заведенията отвориха, имахме най-големият наплив на новорегистрирани
работещи през бюрата по труда за целия кризисен период досега. Това каза пред БНР икономистът Адриан Николов от
Института за пазарна икономика.
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За много от предприятията това да работят в условия на локдаун вече не е необичайно, отбеляза Николов в предаването
„Преди всички“.
„За големите преработващи предприятия, за цялата ни индустрия въвеждането на нов локдаун или не е без всякакво
значение. Това беше проблем първия път, когато имаше голяма несигурност, затваряне на граници, несигурност в
пратките и т.н. Тук говорим най-вече за бизнес, свързан с хотели и ресторанти, с културния сектор, спортния. Особено
ресторантьорският бизнес се усети малко по-освободен в началото на месеца, нае хора, тръгнаха поръчки, цялата верига
с доставките тръгна, а сега отново се налага да прекратят работа инцидентно и неочаквано.“
Според Николов големият проблем идва от това, че немалка част от икономиката е принудена да работи в условия на
много голяма несигурност кога отново ще се наложи административно да бъде затворена.
Адриан Николов изрази скептицизъм, че новите ограничителни мерки ще останат само за десет дни.
Прехвърлянето на топката между централната и местната власт относно това кой да бъде водещ в налагането на мерките
създава допълнителна несигурност за бизнеса, смята той.
В контекста на Европейския съюз ние продължаваме да сме с едни от най-добрите бюджетни показатели на фона на
големи страни като Франция, Испания и Италия, посочи още анализаторът.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
√ Валя Гигова: Честата смяна на правилата се отразява негативно на всички
Всички са наясно, че затварянето няма да трае 10 дни, казва юристът
Интервю на Силвия Великова с Валя Гигова
Тази криза е твърде непредвидима като факти, но следва да бъде предвидима като управление, заяви в интервю за БНР
адвокат Валя Гигова.
„Честата смяна на правилата се отразява негативно абсолютно на всички. Ако вирусът е непредвидим с оглед на неговото
разпространение, то човешкото поведение и управление трябва да може да предвижда развитието на тази криза и да я
регулира, а не да върви след събитията“, коментира Гигова в предаването „Преди всички“.
„Ако хората отнапред знаят, че при вариант А, да речем, се затваря всичко, при вариант Б се затваря всичко с изключение
на… и при вариант В всичко се отваря, но при спазване на определени мерки, много по-лесно би било за всички. Всеки
ще знае какво предстои при определени количествени характеристики, които, така или иначе, са критериите за
управление на тази криза“, отбеляза тя.
„В желанието да се върнем към нормалността, защото битието на човек е свързано с различни форми на осъществяване
на социален контакт, когато знаехме какво предстои, абсолютно ненужно беше отварянето на заведенията, които сега, 20
дни по-късно трябва всичките да бъдат затворени“, посочи още адвокат Гигова.
Актовете, с които министърът на здравеопазването управлява тази криза, са общи административни актове. Те могат да
бъдат обжалвани, но докато се развие производството по обжалването вече има издаден нов административен акт, каза
Валя Гигова. Тя даде пример с публикувано на 15 март искане на главния държавен здравен инспектор за разхлабване на
мерките, а на 18 март е издадена министерската заповед за затягане на мерките от днес.
„Има изключително голяма непоследователност дори в поднасянето на информацията в обществото относно това, което
предстои“, смята Гигова, според която е налице хаос.
Всички са наясно, че затварянето няма да продължи десет дни. За да се появи ефектът от затягането на мерките, трябва
да минат поне 14 дни, подчерта Валя Гигова.
Как би изглеждало провеждането на изборите в настоящата обстановка?
Според адвокат Гигова много страни са провели избори в усложнена епидемична обстановка и всичко е въпрос на
дисциплина, но когато изборите са само в един ден, „това е много трудно да стане – и със спазването на дистанцията, и с
организацията“.
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.
√ Стефан Петров беше избран във ВСС от квотата на следователите
Стефан Петров е най-новият член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Той беше определен след пряк
избор, в който участваха 73 процента от имащите право на глас следователи.
Чрез информационната система за електронно гласуване през интернет са гласували 287 от следователите в страната.
С хартиени бюлетини на място в заседателната зала на Националната следствена служба упражнили правото си на вот са
12 следователи.
Следователите гласуваха за единствения кандидат Стефан Петров. Ако бъде избран, той ще застане на мястото на Евгени
Диков, който почина внезапно.
Едва 35 следователи бяха заложили на традиционното гласуване. Всички останали избраха дистанционното. Двете
избирателни секции в София бяха разположени в сградата на Националното следствие. Гласуването започна в 8, а към 15
часа, откогато е последната информация за избирателната активност, тя е малко над 70 процента. По-висока при електронното гласуване.
По закон изборът се приема за редовен, ако са гласували повече от половината от включените в списъка с действащите
следователи, което беше факт още по обяд. Кандидатът се обявява за избран, ако е получил повече от половината от
действителните гласове.
Стефан Петров беше номиниран от 62-ма следователи. Той е завършил право в Академията на МВР. Работил е само като
следовател и вече е бил член на ВСС в мандата му от 2007 до 2012 година от парламентарната квота като номинация на
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ДПС. Миналата седмица той представи концепцията си и отговори на близо 30 въпроса на свои колеги и на
неправителствени организации на онлайн общо събрание.
Като свои приоритети посочи увеличаване на натовареността на следователите и издигане на престижа на професията.
Обяви се против новата фигура на специален прокурор, който да разследва обвинител №1 и защити предложените за
европейски делегирани прокурори следователи.
Категоричният избор на начин на гласуване на следователите беше електронно. Едва 12 от тях избраха хартиена
бюлетина. „Против“ нямаше. Имаше обаче 24 недействителни бюлетини.
Стефан Петров, който ще довърши мандата на впезапно починалия Евгени Диков, тоест ще е съдебен кадровик до
октомври 2022 година, благодари на гласувалите и каза, че голямата активност го задължава да работи за техните
интереси.
C нeгoвия избop се попълва едно от двете вакантни места в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Другото е
непопълнено от февруари миналата година, когато избраната от парламентарната квота Пламена Цветанова стана
заместник на главния прокурор Иван Гешев. Отиващото си 44-ото Народно събрание така и не откри процедурата за
избор на нов съдебен кадровик на нейното място.
√ Изобретател с идея за дезинфекция на банкноти
Великотърновският изобретател Петко Ганчев предлага банкнотите в обращение да се обработват с ултравиолетови лъчи
като предпазна мярка за разпространение на заразата от Covid-19.
Устройствата за проверка на фалшиви банкноти могат и да ги дезинфекцират, поясни изобретателят Петко Ганчев. Тези
устройства действат на принципа на гермицидните лампи, излъчват ултравиолетова светлина с дължина на вълната 254
нанометра, която може да унищожава около 90 процента от вирусите и бактериите, полепнали върху банкнотите, поясни
великотърновецът и предложи:
„С уредите за проверка на пари, когато минава банкнотата, да се държи 2-3 секунди от едната страна, от другата и тогава
да е в касата. Банките да се снабдят с уреди, с които да си правят дезинфекция с ултравиолетови лъчи на банкнотите
преди да зареждат банкоматите и касите“.
Ултравиолетовата дезинфекция на банкнотите е добра и бърза форма на превенция срещу коронавирусната инфекция,
отбеляза Петко Ганчев, базирайки се на изследвания на японски учени, чиито резултати са публикувани в американския
здравен портал през септември минала година.
√ Скот Маркъс и Никола Поатие пред БНР: Масовата ваксинация ще рестартира икономиката
Интервю на Марта Младенова със Скот Маркъс и с Никола Поатие в предаването „Събота 150“
Европейската икономика ще се възстанови по-бавно от третата вълна на пандемията от Covid-19 от американската и
китайската. Изводът се потвърждава от редица международни организации и независими неправителствени
организации. Мнозина експерти предупреждават, че този процес не просто ще направи европейското население победно, но и ще постави Европейския съюз в много по-неизгодна геополитическа позиция, което ще има много подългосрочни последици от преодоляването на икономическата криза, провокирана от ограничителните мерки заради
коронавируса.
Къде сбърка Европейският съюз и има ли шанс да навакса пропуснатите месеци?
Американската икономика ще отбележи ръст от 6,5 на сто тази година, изчисли Федералният резерв. Прогнозата му
съвпада с очакванията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Ако новите изчисления на
експертите се сбъднат, това ще бъде вторият път в историята на Съединените щати, в които 6-процентият ръст е
прекрачен след Втората световна война. През декември различните прогнози варираха, но бяха далеч под
психологическия праг, а преминаването му се дължи на новия пакет стимули от 1,9 трилиона долара. За сравнение Европейската централна банка очаква икономиката на еврозоната да се ускори до ръст от 4 на сто тази година, но не
спира да подчертава несигурността на прогнозата. Брутният вътрешен продукт на Европейския съюз ще отбележи ръст
едва през втората половина на годината, е най-често споделяната прогноза на високо ниво в Брюксел.
„В Европа отговорихме много добре на първата вълна - имам предвид на първичния шок от Covid-19. Рестрикциите бяха
въведени бързо и когато ситуацията бе под контрол, възстановяването се усети през лятото, върнахме се почти до
нормалното. В Германия, където аз живея, може би имаше известно закъснение по-късно с ограниченията, което ни
доведе до настоящата ситуация. В Съединените щати, особено по времето на Тръмп, имаше много лош и неравномерен
между различните щати отговор на здравните власти. Почувства се и разделение между бедни и богати“. Това коментира
в интервю за „Събота 150“ Скот Маркъс от базирания в Брюксел институт „Брюгел“, макар и самият експерт да се намира
в Германия.
Колегата му икономистът Никола Поатие допълни, че е важно услугите - ресторанти, туризмът като цяло, да бъдат
отворени отново.
„Докато това не се случи, части от икономиката, особено в южните държави, в които туризмът носи голяма част от
брутния вътрешен продукт, той няма да се възстанови толкова бързо и растежът ще остане потиснат. Ето защо масовата
ваксинация е най-важният елемент, дори бих го нарекъл проект, за да рестартираме икономиката. Осъществяването му е
заобиколено с много несигурност, тъй като може да се появят нови варианти на вируса, от които ваксините не ни
защитават, може да има и последващи забавяния на доставките. Въпреки всичко има място за оптимизъм, че може да се
справим до лятото или до есента. Има много големи различия между европейските страни заради тежестта на удара,
понесен от пандемията. Отново ще обърна внимание на южните държави, чиито икономики са много силно зависими от
сектора на услугите. Ударът върху тях беше много по-силен от този в държавите от Северна и Източна Европа. Друг
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елемент от възстановяването са фискалните стимули. Може би ще имаме нужда от още две години - 2022 или дори 2023
година, за да се възстановим икономически на нивото от 2020 година преди началото на пандемията и последвалата
криза.
Според Поатие най-големият проблем в момента е темпът на ваксинация на населението. Маркъс също е убеден, че
Брюксел е допуснал грешки при договарянето на ваксините, количествата от препарата и разпределението им.
„Европейският съюз беше напълно прав да централизира покупката на ваксини, защото в противен случай страните
членки щяха да се състезават помежду си. Тогава имаше риск по-бедните държави да не успеят да си набавят ваксини,
така че решението наистина беше добро. Това, което не трябваше да се прави, е да се закупуват големи количества от
ваксини, които ще бъдат доставени първо на мястото, където са одобрени - специално ваксините на „Пфайзер“ и
„Модерна“, малко по-късно и „Астра Зенека“. Договорите не бяха сключени в правилното време и в правилните
количества. От това последваха други проблеми. Сега нещата започват да се подобряват, но бяха изгубени месеци
особено за държавите, които биха искали да се сравняват със Съединените щати и Обединеното кралство. Скоростта на
ваксиниране в Европа днес е може би два пъти по-малка в сравнение с Обединеното кралство и Съединените щати, а
преди няколко седмици беше тройно или четворно по-ниска. Ситуацията се подобрява, но изобщо не е толкова добра,
колкото бихме искали да бъде. Защото трябва да се вземат под внимание всички варианти на вируса, които циркулират.
Времето не ни достига. Вече изгубихме много ценни месеци с поръчките, а и забавянето в доставките със сигурност не
помага. Това е повече от ясно. Въпреки всичко това трябваше да бъде очаквано, тъй като говорим за напълно нови
ваксини и технологии за производството им“.
По думите на Скот Маркъс европейският подход в социално-икономическия аспект на кризата е много по-добър. Пример
за това са схемите за подкрепа на заетостта - и на ниво отделни държави, и програмата SURE, разработена по германски
модел. Само че дори гуверньорът на Европейската централна банка Кристин Лагард призна, че би искала европейските
правителства да са по-гъвкави във фискалните стимули.
„Ако погледнем към фискалните стимули, които са доста дискусионни, не може да сравним Европа със Съединените
щати. Това, което отличава Европа, е, че имаме т.нар. „автоматични стабилизатори“ - например схемите за подкрепа на
заетостта. Социалната подкрепа е много добре развита и в ситуация на рецесия веднага се задействат механизми, с
които да се подпомогне запазването на благосъстоянието на хората или поне да се гарантира, че те няма да изпаднат в
бедност по време на кризата. В Съединените щати имаме тези директни субсидии от фиска, но за мен това е кръпка.
Много от тези пари се пилеят по този начин“, каза Маркъс.
Пропилени или не - директната субсидия за американското население е факт, което значи ръст на потреблението ключов елемент за икономическото възстановяване. Набирането на средства по SURE вече започна, но другият голям
инструмент „Следващото поколение Европейски съюз“ на стойност 750 милиарда евро все още не е усетен. Правилен ли
е дизайнът на тази програма и не трябва ли да бъде доразвит заедно с хода на пандемията и опитите за овладяването ѝ?
Според Никола Поатие „Следващото поколение Европейски съюз“ е програма, която ще се осъществява през следващите
няколко години и трябва да го имаме предвид.
„Няма как тя да доведе до възстановяване веднага, това е план за години напред. Също така трябва да мислим за нея и
като политически сигнал към Испания и Италия, които бяха най-тежко ударени и се появи страх, че двете държави няма
да успеят да защитят населението си. От друга страна това бе много силен сигнал към финансовите пазари, че
европейските правителства ще се подкрепят взаимно и че Испания и Италия могат да си набавят дългов ресурс от
пазарите, за да го използват за овладяване на ситуацията. По отношение на размера на програмата ми е трудно да дам
оценка, но все пак заедно със „Следващото поколение Европейски съюз“, бюджетът почти се удвоява. По някакъв начин
това е преразпределение на ресурс, което е много важна стъпка в задълбочаването на европейската интеграция.
Предстои да видим дали тази инициатива ще бъде изпълнена с живот - тоест, дали парите ща бъдат използвани по
разумен начин, а не просто раздаване... Трябва да се учим от опита на другите държави, но в същото време да отчетем,
че те са в много различна ситуация. Китай бе ударен от пандемията, но успя да я овладее много по-добре. Освен това
икономиката им е базирана на износа, а по време на пандемията много хора продължиха да купуват изнесените от Китай
стоки, защото се наложи да подобрят например техниката, с която разполагат - например, лаптопите си. В Съединените
щати по същия начин имаше няколко локдауна, които бяха трудно управлявани, но в същото време бяха направени
огромни фискални стимули. Това ме кара да мисля, че възстановяването в Съединените щати ще е по-бързо. Мисля
обаче, че е грешно да гледаме на този феномен като състезание. Ако Китай и Съединените щати се възстановяват побързо, това ще бъде усетено и от нас в Европа, защото търгуваме помежду си, продаваме им продукти, произведени в
европейски заводи. Това е добра новина за нас“.
А има ли добра новина в условията на пандемия?
Отговорът на Скот Маркъс е категорично „да“, защото Европейският съюз още по-ясно начерта основните си цели „позеленяване“ на икономиката и дигитализация. И още нещо - не само Европа, но светът трупа безценен опит за
овладяване на пандемия, защото е наивно да вярваме, че разпространението на Covid-19 е последното подобно
изпитание пред нас, категоричен е той и още:
„Пандемията е новото нормално. Надявам се, че ще живеем поне в някаква степен в една по-цивилизована среда - поне
толкова добра, колкото беше миналото лято, а защо не и по-добра. Това зависи от процеса на ваксинация. Обществото
обаче се промени и то никога няма да се върне назад. Голяма част от европейското население вече работи
дистанционно. Технологията се разви, за да позволи подобна промяна. Всъщност, това е промяна, която преди това се
случваше за години, но досега ръководителите не гласуваха доверие на служителите си, че те ще си свършат достатъчно
добре работата, ако не са под директен надзор в офиса. Това е развитие, което не просто ще ни позволи да бъдем погъвкави и екологично ориентирани, но и е крачка напред в начина на мислене на обществото. В този контекст ще
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използвам цитат от Дзен будизма, която много харесвам - преди да уча дзен, реките са реки и планините са планини;
докато учим дзен, реките вече не са реките и планините не са вече планини; след като се изучи дзен, реките отново са
реки и планините отново са планини. Мисълта ми е, че след пандемията ще има някакво завръщане към нормалността,
но тази нормалност със сигурност няма да е същата, каквато познавахме преди пандемията“.
Интервюто със Скот Маркъс и с Никола Поатие можете да чуете в звуковия файл.
√ „Господин Стабилност“ на Нидерландия е напът да сътвори история
Тема на Силвия Петрова в предаването „Събота 150“
В Нидерландия дясноцентристката либерална партия на премиера Марк Рюте спечели за четвърти пореден път
парламентарни избори и така „господин Стабилност“ във вътрешната политика и „господин Не“ в европейската е напът
да сътвори история. Към края на идната година той ще стане най-дълго управлявалият премиер на петата по големина
икономика в еврозоната. А след очакваното пенсиониране на Ангела Меркел наесен, само Виктор Орбан ще е пред Рюте
в класацията на най-дълголетните правителствени ръководители в Евросъюза.
В изборите за долната камара на нидерландския парламент няма процентен праг и резултатът от 3-дневния заради
кризата вот тази седмица е невиждана досега фрагментация - 17 партии ще си поделят 150-те места. Изненадващо втора
се класира проевропейската либерална формация „Демократи 66“, която се очаква да е в основата на най-вероятно 4партийната нова правителствена коалиция и да смекчи евроскептичната фискална политика на Рюте. Ксенофобът Хеерт
Вилдерс пада на трето място по брой на депутати. Но заедно с още две подобни формации радикалните антиевропейци
в парламента в Хага ще са рекордно много. От партията на Рюте са оптимисти, че коалиционно споразумение ще има до
лятото. Това значи скоро, като се има предвид, че преди 4 години такова беше постигнато цели 7 месеца след изборите.
„Във фокуса на тези избори беше управлението по време на ковидкризата. Премиерът имаше монопол върху
пресконференциите. Правителството освен това похарчи милиарди за местната икономика. Почти нямаше място за
опозицията в парламента. Рюте е лидер, който притежава политическа гъвкавост и не го е страх да се движи на ляво или
в центъра на политическия пейзаж или пък да промени идеите си, например - за климатичните промени. Той също така
включва идеите на опозицията. Наистина е трудно да бъде победен политически”, каза за предаването „Събота 150“
политическият анализатор от Нидерландия Софи ван Льовен.
След очакваното оттегляне на германския канцлер Ангела Меркел по-късно тази година Рюте ще стане най-дълго
управлявалият европейски премиер след Виктор Орбан в Унгария. На какво се дължи политическото дълголетие на Марк
Рюте според доц. Димитър Тошков от Института по публична администрация в университета в Лайден:
„Политиката в Нидерландия не е толкова персонализирана. Неговият успех е успех на партията и нейните политики... В
личен план Рюте поддържа имиджа на човек, с когото обикновени хора могат да намерят общ език, ходи на работа с
колело, на политик, който защитава интересите на средностатистическите граждани, готов да е строг и справедлив,
когато трябва“.
Какво означава победата на дясноцентристката Народната партия за свобода и демокрация на Марк Рюте за
отношенията с Европейския съюз? Коментарът е на политолога Ник Отенс:
„Твърде е рано да се каже дали Нидерландия ще промени позицията си спрямо Брюксел. Зависи кои партии ще
сформират следващото правителство. Ако Рюте ще трябва да се спогоди с левицата, вероятно ще трябва да промени
малко тона си спрямо Европейския съюз. Но ако правителството не е център-ляво, това няма да се случи. Понякога
наричат Рюте „Господин Не” в Европа, защото се противопоставя на пренасочването на средства от по-богатите към победните страни членки. Но по въпроси като климат, отбрана и търговия вижданията му съвпадат с тези на Франция и
Германия”.
„Гласуването във времена на Covid беше различно - от кола, от колело. Хората над 70-годишна възраст имаха правото да
гласуват по пощата. Тази възможност беше нещо ново. Много хора гласуваха успешно дори предвид заплахата Covid-19“,
подчерта Ван Льовен. Според Отенс е имало проблем с гласуването по пощата. Около 8 процента от далите вота си по
този начин не са отделили правилно бюлетината от картата за гласуване. Министърът на вътрешните работи постанови
въпреки това те да бъдат преброени.
Политическият пейзаж в Нидерландия е силно фрагментиран - в тези избори участваха 37 партии, от които се очаква 17
да съберат достатъчно гласове, за да получат поне едно място в 150-местната долна камара на парламента, и
единственият начин за управление е чрез коалиция. Именно поради тази фрагментация процесът по сформиране на
коалиция обикновено отнема няколко месеца преговори. Рюте, чиято партия ще получи поне 35 места, иска обаче в
условията на пандемия необходимите за мнозинство 76 места да бъдат договорени възможно най-бързо, за което ще е
нужно споразумение с поне още две партии. Освен познатите и в други страни в Европа партии - зелените,
християндемократи, лейбъристи, в Нидерландия на тези избори имаше и нетрадиционни формации, като например
партия, защитаваща правата на животните, партия на пенсионерите и хората над 50-годишна възраст, партия на
пиратството за свобода в интернет, а на миналите избори - през 2017-а, имаше дори партия, посветена на хората, които
ще се въздържат от гласуване, която беше обещала, че ако спечели някакви места, депутатите й няма да гласуват в
парламента.
„Изборите потвърдиха основните характеристики на холандската политика - приемственост, прагматичност и
предсказуемост. Вероятно правителството ще изглежда по същия начин с основна роля за консерваторите на Рюте.
Очакват ни дълги коалиционни преговори“, прогнозира доц. Тошков.
Според Ван Льовен „това е либерална революция - две такива партии печелят“.
„Те ще работят за реформи в данъчната система и на пазара на труда. А другите партии, като социалистите и
лейбъристите, отчетоха историческа загуба. И светът след ковид отново ще е Марк Рюте. Той вероятно ще стане най-
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дълго управлявалият лидер в Нидерландия и един от най-дълго управлявалите в Европа. Предстоят големи реформи, но
преди това ще бъдат похарчени много пари - милиарди, за да се излезе от кризата през идните години”.
За Ник Отенс това са били избори за още от същото.
„По-голямата част от нидерландците са удовлетворени от сегашната ситуация. Рюте има висок процент на одобрение. 15
до 20 процента от гласоподавателите не са доволни и гласуват за крайната десница. Сега се наблюдава и малък сегмент
от младите и цветнокожите, които чувстват, че са слабо представени. Те вкараха по-малки партии в парламента, които ще
имат едно или няколко места. Очаквам въпросите, които те повдигат, да бъдат разгледани от партиите в центъра, за да
си върнат те някои от тези гласове”.
√ Групата Г-7 се съгласи да увеличи финансовата мощ на МВФ за по-бедните държави
Кристалина Георгиева проветства решението на седемте най-силно развити икономики
Седемте най-силно развити икономики в света, известни като групата Г-7, се съгласиха за пръв път от 2009 г. насам да
подкрепят увеличаване на резервите на Международния валутен фонд. Тази стъпка е предназначена да помогне на
развиващите се страни да се справят с коронавирусната пандемия, съобщи в петък британският финансов министър Риши
Сунак, цитиран от Ройтерс.
Великобритания, която председателства Г-7 тази година, посочи, че финансовите министри от Г-7 са се съгласили да
подкрепят "ново и значително" увеличение на обема на т.нар. Специални права на тираж (СПТ, SDR) - вътрешната валута,
използвана от МВФ.
"Днешното важно споразумение между Г-7 проправя пътя за решаващи и съгласувани действия в подкрепа на страните в
света с ниски доходи, като гарантира, че никоя държава няма да изостане в глобалното икономическо възстановяване от
коронавирусната криза“, каза британският финансов министър Сунак.
Новината беше приветствана от управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева, която определи като
"продуктивна" срещата на финансовите министри на Г-7.
През миналата година МВФ заяви, че иска разпределението на СПТ да се увеличи до еквивалента на 500 млрд. долара от
293-те млрд. долара, договорени по време на последното разширяване на финансова мощ на фонда през 2009 г. непосредствено след световната финансова криза.
На това предложение за разширяване се противопостави тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп. Миналия месец
министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън от администрацията на новия президент Джо Байдън обаче заяви, че би
искала подобно разширяване, но тя желае по-голяма прозрачност за това как ще се използват и търгуват Специалните
права за тираж.
Източници от Съединените щати, запознати с преговорите в рамките на Г-7, споделиха пред Ройтерс, че се обсъжда
увеличение до около 650 млрд. долара.
Републиканците от Конгреса на САЩ обаче вече се оплакаха, че този ход няма да бъде насочен към страните, които се
нуждаят най-много от средствата, а ще осигури свободни парични резерви за Китай, Иран и други страни, които
администрацията на Тръмп смята за противници.
Всяко разширяване на СПТ също така ще трябва да бъде договорено със страните извън Г-7, включително Китай, преди
пролетната среща на МВФ през април 2021 г., отбелязва Ройтерс.
Агенцията за кредитни рейтинги "Фич" заяви, че увеличението на СПТ до 500 млрд. долара би било равносилно на 0,5%
от годишната икономическа продукция в световен мащаб и би представлявало 3,5% от световните финансови резерви.
"Това ще помогне на страните да се справят с непосредствения външен финансов натиск, но е недостатъчно, за да
облекчи по-обширните предизвикателства при обслужването на дълга", коментира кредитната агенция.
Британският финансов министър посочи, че допълнителните СПТ ще помогнат на по-бедните страни "да плащат за
ключови нужди като ваксини и внос на храни и да подобрят буферите на развиващите се пазари и на страните с ниски
доходи".
Различни групи за борба с бедността приветстваха този ход, но заявиха, че трябва да се направи повече, за да могат побогатите държави да споделят своите неизползвани СПТ с по-бедните.
Дневник
√ Борисов обяви България за 100% енергийно независима, с газови магистрали
България е вече 100% енергийно независима, никой не може да ни спира кранчето или да ни извива ръцете. Страната ни
става незаобиколим фактор на газовата карта в Европа. С нашите газови магистрали даваме възможност на всички да
получават газ, а транзитните такси остават за българите 70 години напред".
Това заяви премиерът Бойко Борисов, който огледа на място строителството на компресорната станция "Нова Провадия"
по трасето на т.нар. от него "Балкански поток" (тръбата, която България построи, за да пренася руски газ от Турция към
Сърбия като продължение на "Турски поток") и излъчи във "Фейсбук" на живо видео от посещението си. С премиера е и
министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Преносът на газ трябваше да започне още в началото на 2020 г., и според договора с руската компания "Газпром" да
продължи 20 години. За този период таксите са фиксирани и не могат да се променят, като се дължат само за реално
пренесените количества. Забавеното строителство и слабото натоварване могат да изправят държавната
"Булгартрансгаз" пред сериозно финансово изпитание, защото общите разходи за газопровода и компресорните станции
са 2.6 млрд. лв. (по думите на енергийния министър Теменужка Петкова), които компанията взе назаем. По изчисления
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на "Капитал" обаче за целия 20-годишен период може да се очаква печалба от около 1.32 млрд. лв., и то основно в
последните пет години, след като инвестицията бъде изплатена.
"Имаме най-добрите компресори в света на американската компания Solar Turbines, реверсивни във всички посоки Север-Юг, Юг-Север, Изток-Запад, Запад-Изток. Това са т.нар. газови магистрали на газов хъб "Балкан", посочи Борисов.
Той изтъкна, че заедно с другите енергийни проекти, България е на газовата карта на Европа и в света и всеки, който
поиска, ще може да транспортира газ.
"Интерконекторът с Гърция се строи на пълни обороти. И като прибавим приоритетното ни газохранилище "Чирен", тази
година ще е много добра за инфраструктурата в газовата сфера", отбеляза премиерът.
По-късно Борисов разгледа на място разширяването на подстанция "Търговище Запад" на електроенергийния системен
оператор, като по пътя нагледа строителството на отсечката на магистрала "Хемус" между пътните възли "Буховци" и
"Белокопитово", предупреждавайки работниците да внимават да не паднат от високо и наричайки ги "лъвчета".
"Надграждаме електропреносната ни система по най-добрия начин, за да бъде България лидер и в тази сфера", каза
премиерът. "Само показвам какво сме направили и отивам на следващия обект", каза Борисов.
√ Новото частично затваряне заради COVID-19: въпроси и отговори за забраните
От понеделник (22 март) България отново влиза в режим на строги противоепидемични мерки. В опит да овладеят
значителния ръст на новозаразените с коронавирус властите въведоха поредица забрани. "Дневник" обобщава
информацията за наложените със заповедта на здравния министъра ограничения и допълва детайли, базирани на
читателски въпроси по актуалните мерки.
Засега е обявено, че по-строгият режим ще е в сила в продължение на десет дни (от 22 до 31 март включително), но
властите не е изключват срокът да бъде удължен.
Макар и въвежданите ограничения да повтарят предишното затваряне от декември 2020 г. и да са вече познати, има
някои важни детайли, които променят картината. Ето разясненията по всяка точка от заповедта на министъра.
Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити,
дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
От понеделник учениците от всички класове се връщат към онлайн обучението. За редица това е факт от по-рано, тъй
като през последните две седмици някои общини и области въведоха дистанционно обучение. На местата, където
нямаше такова решение заради ниско разпространение на COVID-19, важеше график с разделение на учениците по
класове, за да се редуцира струпването на хора. От 22 март онлайн обучението е задължително за всички.
Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по
интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
Не само учебните часове в клас, но и заниманията извън учебната програма, трябва да се провеждат онлайн. Тук
ключовото словосъчетание е "групови извънкласни дейности и занимания". Груповите занятия в езикови, образователни
и обучителни центрове също са забранени.
Индивидуалните часове, например по цигулка или пиано може ли да се провеждат присъствено?
Би следвало да може, защото са забранени само груповите присъствени занятия. Индивидуалните уроци се очаква да се
провеждат в частни домове заради следваща точка от заповедта на министъра на здравеопазването, която забранява
посещенията в "детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани
групови услуги за деца".
Ще работят ли детските кухни?
Да, би трябвало да работят, защото работата им не е изрично забранена. Макар и някои от общинските детски кухни да
се намират в сграда на детска градина, то детските кухни се явяват по-скоро заведения, а за тях в заповедта изрично е
посочено, че може да се взима храна на място.
Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на провеждането на практически
обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти от професионално направление
"Медицина", "Дентална медицина", "Здравни грижи", "Фармация" и "Обществено здраве", както и държавните
изпити и защити на дипломни работи за всички професионални направления.
И студентите трябва да се обучават онлайн. Практическите занятия са разрешени единствено за обучаващите се в
областта на медицината и здравеопазването. За всички специалности може обаче да са присъствени държавните изпити
и защитите на дипломни работи.
Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения,
тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
Единственото изключение от тази точка на заповедта са конкурсите за работа. Политиците трябва да продължат
предизборната си кампания онлайн, защото конгресите и конференциите в присъствена форма не са разрешени, както
беше досега, макар и с изисквания за малко участници.
Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, театри, сценични прояви,
концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други),
включително и такива провеждани на открито (събори, фестивали и др.)
Културните прояви и преди са били спирани, но през ноември работата на библиотеките не е била изрично забранявана.
От днес би следвало и библиотеките да са затворени.
Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета,
погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
Само по домовете ли могат да се правят частни събирания?
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В заповедта не се посочва изрично къде могат да се събират до 15 човека, но от точките в заповедта, които забраняват
посещения в заведения, детски центрове и клубове, е логично да се заключи, че на тези места не могат да се провеждат
частни тържества.
Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните
спортове за лица под 18 г. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации.
Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.
Тренировките и състезанията за деца при колективните спортове са забранени, освен ако не са картотекирани спортисти.
За практикуващите индивидуалните спортове деца обаче ограничение няма, независимо дали са картотекирани, или не.
Тренировките и състезанията за всички спортуващи над 18 г. не се забранени изрично, но не е разрешено да има
публика. Ако не са картотекирани спортисти обаче, както и децата в индивидуалните спортове, трябва да открият място,
където могат да спортуват (на открито, например) Причината е следващата точка от заповедта:
Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, и плувни басейни и комплекси.
Забраната не се отнася за картотекираните спортисти към спортните федерации.
Аматьорските футболни (и не само) турнири продължават ли да се провеждат?
Би следвало да могат да се провеждат, стига участниците да са пълнолетни, както и на тренировките и състезанията да
няма публика. Турнирите на аматьорите обаче не могат да се провеждат в спортни зали и клубове.
На ски може ли да се ходи?
В заповедта не се споменава изрично нищо за работата на лифтовете, така че работата им не е забранена. Първоначално
ръководството на "Пампорово АД" бе решило ски зоната да бъде затворена от понеделник, но в неделя размисли. (Още
за това четете тук и тук)
Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения. Допускат се само доставки или
взимане на храна за дома и офиса. Ресторантите на територията на местата за настаняване могат да предоставят храна
само за гости на съответното място за настаняване, доставена в съответните стаи (румсървиз).
Заведенията можеха да настаняват клиенти само за две седмици и от днес отново единствено е възможно да правят
доставки или да предлагат взимане на храна от място.
Работата на хотели, къщи за гости и хижи не е забранена, но заради точки от заповедта не би следвало в ресторанти,
механи, чайни към тях да бъдат настанявани клиенти и гости, а те да се хранят по стаите си. Освен това в местата за
настаняване е забранено да работят фитнеси, спа центрове и басейни, ако има такива.
Преустановяват се посещенията на търговските центрове и търговските центрове тип мол, с изключение на магазините
за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките,
застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, доставчиците на платежни услуги, офисите на
телекомуникационните оператори, доставчиците на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене
в тях.
Търговските центрове и моловете не затварят напълно, защото са изброени редица магазини и офиси, които
продължават да приемат клиенти. Но заведенията, кината, магазините за дрехи, бельо, техника, бижута - като цяло, за
всичко, което не се счита за стоки и услуги от първа необходимост - не трябва да работят.
Преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки.
Нетна търговска площ е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за клиентите.
Забраната не се отнася за магазини (хипермаркети и супермаркети), предлагащи предимно хранителни стоки.
Това е най-голямата разлика с мерките от края на миналата година. Тогава беше допустимо големите магазини за
играчки, мебели, спортни стоки, строителни стоки, техника и др. да работят, стига да не се намират в мол или търговски
център, и преди Коледните празници имаше стълпотворения в тях.
Ако магазинът е по-малък от 300 кв.м. и не се намира в мол няма причина да не е отворен.
Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други
обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават
организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
Мога ли да отида на фризьор?
Да, но пък при изискването за допускане на не повече от 1 човек на 3 кв. м. и то с маски. Същото важи и за другите места
за услуги за разкрасяване.
Железарията ще работи ли?
Да, не би следвало (освен ако не е по решение на собственика) да са затворени малките търговски обекти от всякакво
естество, независимо дали е книжарница, железария, ключар, цветарница или друго. Изискването е да не се струпват
хора, а както е известно, трябва да се носят и маски. (За изискванията за маски - тук)
Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и
групови посещения на туристически обекти в страната.
С тази точка от заповедта се забраняват организираните пътувания от туроператори, независимо дали групите са от
България или от чужбина. Лични пътувания с близки и познати не са ограничени от заповедта, нито има формални
пречки за пътувания между градовете.
И още някои ограничения
От 22 март и най-рано до края на месеца са забранени свижданията в болниците. Не са забранени обаче прегледите при
специалисти.
Казината и игралните зали отново не би следвало да приемат клиенти.
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С последната си заповед министърът на здравеопазването удължава действието на някои ограничения, които и преди
днешния понеделник бяха валидни:
- Пазарите продължават да работят, но там движението на хората трябва да е организирано еднопосочно и всички да
носят
маски.
- Между 08.30 и 10.30 часа в магазините трябва да пазаруват само възрастните над 65 години. Те могат да пазаруват и в
останалите часове. Тъй като обаче са рискова група за развиване на усложнения заради COVID-19, часови диапазон, в
който да са отделени от останалата част от населението, се смята за предпазна мярка.
- Работодателите трябва да осигурят възможност за дистанционна работа на служителите си, но в случай че това не е
възможно, присъствено трябва да е най-много 50% от персонала.
√ Срокът за новите мерки може да бъде удължен
Пред БНР главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев заяви, че "10 дни не е малък срок, но не знаем дали
ще е достатъчен". Същото мнение изрази той и вчера пред "Нова телевизия". От утре влизат в сила нови ограничения
заради високия ръст на заболеваемостта от COVID-19. По думите на Кунчев намаляването на контактите между хората ще
окаже влияние. Той изказа предположение, че срокът може да бъде продължен.
Според Кунчев е много трудна задачата да се намери добър баланс между здравето и икономиката. "Видяхме какво
става в Англия, Ирландия, Португалия, след това в Чехия и Словакия, а в момента и в Унгария. Видяхме, че пикът на тази
вълна не продължава прекалено много - той е от 2 до 4 седмици. Едно намаляване на контактите би трябвало да
повлияе, ако не започне веднага спад, то поне да достигнем плато, без да има продължаващо повишаване на броя на
заразените и починалите", каза той.
Главният държавен здравен инспектор е обезпокоен от броя на претите в болница. "Към момента наближава 8000 броят
на приетите в болници лица и към 700 е броят на настанени в интензивни отделения. Това е твърде голям брой, който
изтощава и без това твърде изморената здравна система", коментира той.
Засега няма "внос" на южноафриканския щам
"За момента не засичаме "внос" на южноафриканския щам, макар че в Европа го има, а и на Балканите го има - в Гърция
и в Унгария има посочени случаи. Почти неминуемо е и с него да се срещнем", каза Кунчев. В различните райони на
страната се регистрират между 60 и 90% само от британския вариант на коронавируса, съобщи той.
Кунчев успокои, че няма да човек човек, който да не получи втора доза на ваксината "Астра Зенека". Очакват се над 580
хиляди дози през април и още повече през май, подчерта той и добави, че няма да е лесно да бъдат убедени голяма част
от хората, за да се ваксинират. По думите му това ще е основната задача на медиците и на щаба.
Попитан какви ваксини ще се произвеждат в представения от премиера Бойко Борисов нов завод в Разград, Кунчев каза,
че няма информация.
√ Предизборните идеи за правосъдието - радикални, някои и осъществими
Ако партиите наистина смятат да изпълнят заявените си преди изборите намерения, то най-сериозните промени
изглежда ще трябва да бъдат извършени в сферата на правосъдието. Нещо повече - ако осъществят намеренията си
сегашните опозиционни политически сили в новия парламент, свършено е със спецпрокуратурата и спецсъда. В
официалните предизборни програми на партиите с шанс да влязат в бъдещия парламент - с изключение на ГЕРБ и ДПС,
изрично е записано, че искат закриване именно на специализираните съд и прокуратура.
Иначе казано - ако ГЕРБ и ДПС не могат да сформират мнозинство, което да блокира намерението на останалите, то
съдбата на спецструктурите ще бъде ключова интрига в публичното и в скритото пазарене на парламентарните партии,
доколкото запазването им е залогът и за оцеляването на сегашния (двоен) стандарт в наказателното преследване на
престъпленията по високите етажи на властта, с което е натоварена спецпрокуратурата. Интригата се подсилва
от лекотата, с която могат да бъдат закрити спецструктурите - не е необходима промяна на конституцията, а само да се
"пипне" Законът за съдебната власт, с допълнение в който те бяха създадени преди 10 години.
Другите съществени идеи включват широк набор от промени, за повечето от които всички признават, че е необходима
промяна на конституцията, а за някои и Велико народно събрание. Като се започне от управлението на съдебната власт
чрез промени в сформирането на Висшия съдебен съвет, промени в статута, мандата, назначаването, освобождаването и
носенето на отговорност от главния прокурор, и се стигне до извеждането на прокуратурата от съдебната власт (идея
само на "Има такъв народ").
"Дневник" опита да систематизира според конкретиката им предизборните идеи на партиите, които
според социологическите анкети имат шанс да формират бъдещия парламент.
По-подробно са разработени и мотивирани идеите - с различни акценти - в програмите на Демократична България и
донякъде БСП (в раздел "Върховенство на правото"); най-радикалните и със срокове за изпълнение, но и най-спорни
според експерти са в програмата на "Има такъв народ"; а най-пестеливи и неконкретни са ДПС - едно единствено
изречение, което гласи, че ДПС е за "върховенство на закона - гарантиране правата и свободите на всеки български
гражданин, независимост на властите, свобода на информацията и медиите, пълен синхрон със законодателството на
ЕС".
ГЕРБ, която в последните работни седмици на този парламент прокара идеята за специалния прокурор за разследване на
главния прокурор, сега в предизборната си програма пишат, че "ще предложат механизъм за разследване на главния
прокурор и заместниците му да бъде установен с разпоредби в конституцията". Иначе реформата в правосъдието
според ГЕРБ (раздел "Върховенство на закона) означавала "продължаване и надграждане на усилията за ефективно
правосъдие".
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Закриване на спецсъда и спецпрокуратурата
искат БСП, Демократична България, "Има такъв народ", "Изправи се! Мутри вън!", ВМРО тоест всички без ГЕРБ и ДПС. Не
всички посочват мотиви. В уточнение БСП казва, че е "за пресичане на противоконституционния стремеж за
утвърждаване на извънреден съд и гарантиране на еднаквост в процедурите и предвидимост в резултатите на всеки
процес".
"Изправи се! Мутри вън" и ВМРО (в раздел "Правосъдие и борба с корупцията) посочват закриване на спецсъдилищата
без да споменават спецпрокуратурата, но доколкото прокуратурите са към съдилищата според есперти може да се
подразбират и двете структури.
Ирония е, че за премахване на специализираните прокуратура и съд се обявява и новата партия "Републиканци за
България" на Цветан Цветанов - идеолог и техен политически родител през 2010 г., а сега без притеснение поемащ
ролята на екзекутор на рожбата си. Посочва черно на бяло и безапелационен мотив: "В настоящия си вид
Специализираното наказателно правосъдие е инструмент за разправа на "силните на деня" с политическите им
опоненти, поради което трябва да бъде премахнато."
Преструктуриране на ВСС, намаляване или премахване на парламентарната квота
посочват ГЕРБ, Демократична България, "Има такъв народ", "Изправи се! Мутри вън!" Партията на Бойко Борисов
предлага идеи, за които признава, че изискват промени в конституцията и заявява, че ще търси консенсус за тази цел, без
се разбира защо не ги е предложила при предишните изменения на основния закон или в последния си мандат.
Прокурорите да не участват в избора на председатели на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен
съд (ВАС), както съдиите няма да участват в избора на главен прокурор. Това ще стане като се премахне пленумът на ВСС
и се раздели на два отделни съвета - Съвет на съдиите и Съвет на прокурорите и следователите. И още - да се намали
квотата в Съвета на съдиите, избирана от Народното събрание, за да "няма спекулации, че политиците кадруват". Плюс
създаване на два отделни инспектората в съдебната система - един за съдиите и друг за прокурорите и следователите,
предлага още ГЕРБ.
(В момента ВСС се състои от 25 кадровици, включващи и тримата големи - председателите на ВКС и ВАС и главния
прокурор, които са членове по право, а останалите 22-ма са избират от цялата съдебна власт и от парламента - по 11
души.)
Демократична България се обявява за намаляване на състава на ВСС на 15 души и да се редуцира парламентарната квота
до 5-има членове от 15-членния орган. Осем членове на ВСС да се избират пряко от съдиите, като представляват
различните нива на съдебната система, а председателите на ВКС и ВАС са членове по право, както и сега.
"Изправи се! Мутри вън!" се обявява за незабавно разпускане на сегашния ВСС заедно с цяла редица регулаторни
органи. И за намаляване на парламентарната квота при новоучредения орган на 5 души.
"Има такъв народ" пък отхвърля изобщо парламентарната квота.
БСП няма конкретни идеи за ВСС, а предложения за други промени (вижте по-долу), с които слага най-вече диагноза на
статуквото, обобщавайки, че "отговарят на справедливия протест на българските граждани срещу политическото влияние
върху съдебната система, чийто резултат са практическата недосегаемост на висши длъжностни лица, слабите резултати
в борбата с корупцията и двойният стандарт в работата на прокуратурата".
Изваждане на прокуратурата от съдебната власт и пряк избор на главен прокурор
иска "Има такъв народ". Тези идеи на партията на Слави Трифонов са най-радикалните в предизборните платформи и
поне първата не може да бъде осъществена без Велико народно събрание. От това предложение произтича и коренна
промяна в управлението на съдебната власт, която ще се състои само от съдилищата - затова да се управлява от съдийски
съвет, а прокуратурата - от прокурорски съвет.
Отчетност и контрол на главния прокурор, промяна на избирането му
искат Демократична България, БСП.
ДБ предлага главният прокурор да се избира от парламента с мнозинство три пети (144 от депутатите) по предложение
на министъра на правосъдието и намаляване ва мандата му на 5 години.
ДБ е за "изграждане на прокуратурата като самостоятелна независима институция" (макар и част от съдебната власт),
като "кариерните и дисциплинарните правомощия по отношение на прокурорите се осъществяват от Прокурорски съвет
в състав 11 членове: 4 от тях избирани от прокурорите, 5 избрани от парламента (представители на различни юридически
професии и организации), главният прокурор (по право), министърът на правосъдието (по право). Може да се
подразбира, че този прокурорски съвет е орган различен от ВСС.
Освобождаване (импийчмънт) на главния прокурор да става по инициатива на министъра на правосъдието или една пета
от народните представители, като се поддържа от парламента с мнозинство от 140 народни представители. А
окончателното решение да се взема от Конституционния съд или президента.
БСП не се задълбочава в механизми за избиране и освобождаване на главния прокурор, не обсъжда и промени на
конституцията, а говори най-общо за "вписване на институцията главен прокурор на републиката в демократичните
стандарти, важащи за всяка държавна институция, а именно - легитимност при избора, контрол над правомощията,
отчетност и отговорност за дейността". И настоява конкретно само за "налагане съдебен контрол върху актове на главния
прокурор", без да изяснява кои актове има предвид.
Право на индивидуална жалба до Конституционния съд
има в програмите на всички партии. Те са включили към раздела за правосъдие правата на гражданите и във всички
програми фигурира въвеждане на индивидуалната жалба до Конституионния съд като гаранция за защита на
конституционните права. От ДБ предлагат и долустоящите съдебни инстании да могат да се обръщат към КС когато
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конкретни съдебни спорове го налагат, а не само върховните. За да не се претовари КС, ДБ излизат с идея за "филтри",
които да конкретизират случаите, в които гражданите да могат да ползват конституционната юрисдикция.
Лична и имуществена отговорност от длъжностни лица при нарушаване на основни права
предлага БСП. Става дума за т. нар. регресна отговорност. Това означава искът за понесени щети от граждани или
юридически лица да се заплаща от съответното длъжностно лице, чиито действия са причинили щетите, а не от бюджета.
Засилване на ролята на министерство на правосъдието
- това се откроява отчетливо в програмата на БСП с искането да стане "основен център, инициатор и автор на
необходимите реформи, както и последователен изпълнител на дългосрочни стратегии в областта на наказателната
политика".
Да се изгради Съвет по криминологични изследвания към Министерството на правосъдието, чиято работа "да е
задължителна основа за концепции за наказателна политика и изменения на наказателните закони", предлага още БСП.
Такъв съвет имаше преди време към прокуратурата и неговите изследвания служеха донякъде за експертна база на
законодателството, но беше премахнат.
Да стане задължително търсенето на становищата на Съвета по законодателство по всички проекти за промени на
конституцията и законите. Да стане задължително обсъждането на законопроектите, внасяни от депутати, както е
задължително за внасяните от Минисгерския съвет, "за да не се допускат лобистки и корупционни текстове", казва също
БСП.
Като отделни акценти в програмите на всички партии се забелязват и "бързина и справедливост" на съдебните процеси
(ВМРО), гарантиран достъп до правосъдие, включително чрез регулиране на съдебните такси и триинстанционно
производсто по граждански дела без преценка на ВКС (ВМРО), разширяване правото на Висшия адвокатски съвет и
Омбудсмана за сезиране на КС (БСП).
√ Започва онлайн обучение на членовете на избирателните комисии
От понеделник (22 март) започва обучение на районните и секционните избирателни комисии (РИК и СИК) и заради
ограниченията за COVID-19 то ще бъде онлайn. Това обяви пред БНР Таня Цанева, говорител на Централната избирателна
комисия (ЦИК). По думите ѝ този вид обучение няма да е лесно, но връзката ще е конферентна, за да може да се задават
въпроси и да се отговаря.
Членовете на СИК ще бъдат обучени онлайн за работа с машините от фирмата доставчик "Сиела Норма", предвидени са и
около 2000 IT специалисти, които при технически проблеми могат да бъдат търсени, посочи тя. Няма съмнения в
сигурността на машините за гласуване от институциите, които се занимават със сертифицирането им, подчерта Цанева.
Тя обясни, че сложността на изборните протоколи идва от едновременното провеждане на машинно и хартиено
гласуване. "В протокола трябва да се отбележат резултатите от машините и от бюлетините. Няма как при два вида
гласуване протоколът да е по-лесен. Отделно има и преференции, които трябва да бъдат описани", разясни Цанева.
Във връзка с решението на Административния съд на София-град, което отхвърли решение на ЦИК за видеоизлъчване на
процеса на броене на бюлетините и попълване на протоколите, говорителката потвърди, че то ще бъде обжалвано.
"Мотивите на съда са, че правото на ЕС не приложимо по отношение на провеждане на национални избори и че секцията
е обществено място и участниците осъществяват обществена дейност. Ние имаме възможност и ЦИК взе решение да
обжалваме това решение на съда пред по-горна инстанция", каза тя.
ЦИК е качила на сайта си заявленията за гласуване, които поставени под карантина или хора с увреждания трябва да
подадат, за да упражнят правото си на глас на 4 април.
√ Гърция удължава ограничителните мерки за влизащите до 5 април
Всички действащи досега ограничения за влизане на гръцка територията остават в сила до 6 часа на 5 април 2021 г.,
съобщи посолството на България в Атина. До тази дата пристигащите в Гърция, независимо от вида транспорт (въздушен,
сухоземен или морски), подлежат на задължителна 7-дневна карантина. Изолацията може да бъде прекъсната
единствено, в случай че престоят в страната е по-кратък от задължителните за самоизолация 7 дни.
От министерството на външните работи (МВнР) напомнят, че при влизане в Гърция се изисква и представянето на
негативен резултат от PCR тест, направен не по-рано от 72 часа от пристигането. При неговата липса, гръцките власти
имат право да не допуснат пътуващите да влязат в страната. Освен това всеки гражданин, без изключение, вкл.
шофьорите на камиони, следва да има генериран QR код след попълване на Passenger Locator Form (PLF)
на https://travel.gov.gr/#/ . Там подробно са описани действащите мерки, ограничения и изисквания. Компаниите, които
извършват пътнически превози (самолетни, морски, сухопътни) са длъжни да проверяват дали всеки от пътниците има
QR преди неговото качване. При липса на такъв транспортната компания носи отговорност за връщането му.
От МВнР обръщат внимание, че гражданите, които пътуват поради крайно належащ професионален ангажимент и
веднага след това напускат страната, не могат да влязат отново в Гърция до 5 април. Изключение правят гръцки
граждани, притежатели на разрешителни за пребиваване; хора с постоянно местожителство е Гърция; притежатели на
емигрантски статут. Всички те попълват специален формуляр на електронния адрес https://travel.gov.gr
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството на Република България в
Атина на следните телефони: 30 210 67 48 107; 30 210 67 48 105; 30 210 67 48 106, както и към генералното консулство на
България в Солун на тел. 30 2310 829 210 и на дежурния телефон в извънработно време: 30 2310 869 510. Въпроси могат
да бъдат отправяни и на имейл адресите: embassy.athens@mfa.bg embassbg@otenet.gr
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√ Гърция е готова да реквизира частни здравни услуги след слабия интерес да се помага
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е готов да задължи лекари от частния сектор да помагат в битката на системата
на общественото здравеопазване срещу пандемията COVID-19, заяви той в неделя, след като призива от правителството
за помощ остана предимно без внимание от тяхна страна.
"Ако ще е необходимо да се използва върховният конституционен инструмент, реквизиирането на частни услуги, няма да
се поколебая да го направя", каза Мицотакис в интервю за вестник "Вима" в неделя.
Мицотакис заяви пред вестника, че сътрудничеството винаги е за предпочитане като първа стъпка и че задължаването на
лекарите да предлагат своите услуги не е достатъчно."Трябва да ги вдъхновим да го направят", каза той.
Тъй като държавните болници в Гърция бяха затиснати от нарастващите случаи на заразени с COVID-19 и отделенията за
интензивно лечение почти изчерпаха капацитета си от легла, правителството призова лекарите от частния сектор да
помогнат, като заяви, че са необходими 200 души. До момента само около 55 са се отзовали на призива, каза държавната
телевизия ERT.
"Не мога да си представя колеги, дали Хипократовата клетва, че не са искали да се отзоват и да помогнат на тези хора в
битката им (срещу COVID-19)", заяви в събота здравният министър Василис Кикилиас, който е лекар, пред държавна
болница.
В събота гръцките здравни власти съобщиха за 2535 нови случая на коронавирус и 60 починали, което доведе до общо
235 611 заразени със 7421 смъртни случая от началото на пандемията.
Гърция ще започне през април да разпространява безплатни тестове за COVID-19, които хората могат да си правят сами
вкъщи, заяви правителството в събота. Мярката е една от подготвяните, за да се намали натискът върху здравната
система.
Всеки със социалноосигурителен номер ще има право на четири от комплектите на месец и те ще бъдат
разпространявани в аптеките.
"Това е нов инструмент в битката на страната срещу пандемията. Тестовете ще позволят по-добро епидемиологично
наблюдение и, разбира се, превенция", се казва в изявлението на кабинета на премиера.
Правителството заяви, че тестовите комплекти за надомно използване имат процент на точност около 95% -99%. Те се
правят по-лесно от бързите тестове, като се нуждаят от проби от носа и слюнката вместо пробата от носоглътката.
Хората, които получат положителен резултат, ще бъдат инструктирани да го докладват на здравните органи за
наблюдение и проследяване на инфекцията.
Правителството заяви, че Гърция ще бъде първата европейска държава, която прави такива тестови комплекти толкова
лесно достъпни и безплатни.
√ Срещата на лидерите на ЕС се връща към онлайн формат
Срещата на върха на Европейския съюз, която трябва да е на 25-26 март в Брюксел, ще се проведе чрез
видеоконферентна връзка поради нарастването на случаите на заразени с коронавируса в цяла Европа, заяви говорител
на ЕС в неделя.
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, който председателства срещите на върха на ЕС, взе решение за
преместване на срещата на върха в четвъртък и петък онлайн, като се аргументира с "нарастването на случаите на COVID19 в страните членки", написа неговият говорител Баренд Лейтс в Twitter.
Трета вълна на COVID-19 се обяснява със силно заразни варианти на коронавируса, които принуждават правителствата
отново да въведат ограничения. Париж влезе в четириседмична блокада в края на миналата седмица, властите в
Германия ще обсъждат отново в понеделник дали да предприемат нови мерки.
27-те лидери на ЕС трябваше да обсъдят лично как да ускорят ваксинирането в целия съюз, както и индустриалната
политика и отношенията с Турция и Русия, се посочва в проект на окончателно изявление на върха, съобщи "Ройтерс".
Дипломати и служители казват, че виртуалните срещи ограничават дискусиите и вземането на решения, но и че на
срещата на върха не се очакват някакви особено важни преговори.
Една от инициативите, на които българският премиер Бойко Борисов разчита да се намери подкрепа и решение, е други
страни членки да предоставят от своите дози на страни като България или да одобрят промяна в принципа, по който се
разпределят те. Вероятността за успех е практически нулева, коментира през седмицата "Политико".
Investor.bg
√ Язовирите у нас са с 65% по-пълни от миналата година
Ще има достатъчно вода както за питейни нужди, така и за поливане на земеделската продукция, увери
министърът на околната средата и водите Емил Димитров
Комплексните и значими язовири, които се наблюдават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), са с 65%
по-пълни спрямо същия период на миналата година, става ясно от доклад на министъра на околната среда и водите
Емил Димитров до Министерски съвет, цитиран от пресслужбата на ведомството му.
В него се посочва, че това се дължи на доброто управление и предприетите мерки за минимизирането на разходите и
намаляването на загубите. Данните са обобщени на проведено заседание на дирекция „Управление на водите“ в МОСВ.
Същевременно се отчита, че валежите тази година са с 12% повече спрямо миналогодишните.
Според Димитров сега основната задача пред МОСВ е да се държат под контрол нивата на язовирите, така че да не
прелеят през периода на снеготопенето. За целта нивата се наблюдават непрекъснато и където е необходимо се
освобождават количества.
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Днес министърът посети на място язовирите „Асеновец“, „Жребчево“ и „Копринка“ в рамките на ежемесечната си
обиколка на водните обекти и срещи с водоснабдителните дружества. В Сливен той посочи, че добрата координация
между Министерството на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, както и
благоприятните климатични условия тази зима, осигуряват спокойствие, че ще има достатъчно вода както за питейни
нужди, така и за поливане на земеделската продукция.
"Дружествата на "Напоителни системи" се управляват добре и мога да успокоя хората, че няма опасност от водна криза в
страната. Има достатъчно вода в язовирите. Те са в добро техническо състояние и няма опасност от преливане", каза още
Емил Димитров.
√ Министерството на туризма даде субсидии за още 8,8 млн. лв. на туроператори
До момента са финансирани общо 396 предприятия, а предоставените им средства възлизат на малко над 24 млн.
лв.
Министерството на туризма е направило трето плащане към туроператори и туристически агенти, с което да бъдат
компенсирани потребителите за неосъществени пътувания в периода 1 март - 31 декември 2020 г., съобщава
пресцентърът на ведомството.
Изплатени са безвъзмездни средства на още 161 дружества, извършващи туроператорска и туристическа агентска
дейност, като общата сума възлиза на малко над 8,8 млн. лв.
Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 240 лв., а най-голямата достига над 1,113 млн.
лв. До момента общо финансираните предприятия са 396, а предоставените им средства са малко над 24 млн. лв.
Помощта се отпуска от държавния бюджет и е на обща стойност 51 млн. лв. Това е една от мерките, предприети от
Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.
Размерът на еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен
във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на
туроператорите и туристическите агенти.
Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради
COVID-19 за същия период.
Кандидатстването по мярката продължава, като всички желаещи могат да подават документи за участие в процедурата в
срок до 22.март 2021 г. Подаването на заявленията за държавната помощ се извършва по електронен път чрез попълване
на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на
националните инвестиции (СУНИ).
Кандидатстването започна на 8 февруари, а седмица по-рано бяха публикувани насоките за участие в проекта.
√ ЕК премахва част от ограниченията за търговия със свинско месо от България
Забраните бяха наложение във връзка с появата на Афирканска чума по свинете в България
Европейската комисия (ЕК) ревизира и ще премахне част от ограниченията при производството и търговията на свине и
свинско месо за пет области в България, наложени поради разпространението на заболяването Африканска чума по
свинете (АЧС), съобщава Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Ограниченията се вдигат за областите Разград, Добрич, Кърджали, Благоевград, област София и община Аксаково в
област Варна.
По време на заседание на Постоянния комитет към ЕК на 15 и 16 март беше разгледано искането на БАБХ мерките да
отпаднат за част от областите в страната. На срещата държавите членки гласуваха „за” ревизия на Решение за
изпълнение на ЕК 2014/709. По този начин ЕК уважи искането и като първи етап в този процес ревизира и намалява
ограниченията за петте области в България и община Аксаково.
България стриктно спазва Решение за изпълнение на ЕК 2014/709, в което са разписани правилата за търговия със
свинско месо и продукти от свинско месо от държави, констатирали и докладвали случаи на АЧС при домашните свине.
Съгласно него територията на Северна България, областите Благоевград, Кърджали и Област София бяха категоризирани
като зони от Част III (региони, в които е установена поява на АЧС както при домашни, така и при диви свине). Останалата
част от територията на страната е зонирана като Част II (констатирано заболяване само при диви свине).
Целта на регионализирането и въведените ограничения в териториите от Част III е да се предотврати разпространението
на АЧС и да се защити единният пазар и международната търговия на ЕС.
С новото регионализиране от Част III в Част II свиневъдите от областите Разград, Добрич, Кърджали, Благоевград, Област
София и общ. Аксаково ще могат да се възползват от облекчения в режима за търгуване на свинско месо и продуктите от
него, произведени от местните ферми, в ЕС.
От БАБХ напомнят още, че АЧС е заболяване с икономическо отражение върху свиневъдния сектор. Месото, произведено
и добито в региони, в които вирусът е бил установен, е напълно безопасно за консумация от човека.
Към момента свинското месо с произход от български свинеферми свободно се продава във всички търговски обекти в
страната.
√ Европейската транспортна индустрия очаква още едно загубено лято
Има повишен риск от фалити на авиокомпании до края на годината, предупреждава IATA
Авиокомпаниите и транспортният сектор в Европа очакват още едно загубено лято и предизвикателствата на бавната
кампания по ваксиниране, растящия брой инфектирани и нови блокади, пише Ройтерс.
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Акциите на авиокомпаниите и транспортния сектор като цяло записаха нов спад в края на миналата седмица, след като
Франция и Италия отново затегнаха ограниченията срещу коронавируса. Това поставя под съмнения перспективите за
възстановяване преди началото на летния сезон. Зимата е тежко време за транспортния сектор, дори и без пандемия.
"Ако няма доверие, заявките просто няма да се възстановят", коментират от дъблинската консултантска компания Alton
Aviation пред Ройтерс. Експертите очакват лоши новини във връзка с ваксинационната кампания в Европа, което ще
засегне и без това слабите резервации.
Перспективите за лятото са под въпрос и заради растящия брой инфектирани в Гърция и в други туристически
дестинации. На този фон много страни се притесняват и забавят ваксинацията с AstraZeneca заради опасения за
здравословни проблеми, макар и Европейската агенция по лекарствата (EMA) да заяви, че ползите от ваксината са повече
от рисковете.
Международната асоциация на въздушния транспорт (IATA) предупреждава за растящ риск от фалити на авиокомпании
до края на годината.
В доста държави движението между отделните региони ще останат ограничени до лятото. Пример е Ирландия, където
здравните власти посочиха за основание за това решение ситуацията с коронавируса по света, както и опасността от
появата на нови варианти на вируса.
Авиокомпаниите са изправени пред милиардни дългове и някои може и да не оцелеят без свежи средства. Някои от тях
започнаха да търсят такива - собственикът на British Airways, IAG,емитира нов дълг в размер на 1,2 млрд. евро. Air France
KLM също планира операция по повишаване на капитала и намаляване на натрупаните през миналата година загуби.
Авиокомпанията планира да лети с около 50% от предкризисния си капацитет. Друг водещ играч в сектора Lufthansa,през тази година ще използва 40-50% от капацитета си отпреди появата на вируса. Но дори и тези планове
могат да се окажат амбициозни.
Нискотарифните авиокомпании обаче могат да преживеят по-леко кризата, смятат анализаторите. Компании като Ryanair
и Wizz Air по-гъвкаво пренасочват самолетите си между дестинациите.
На този фон авиокомпаниите отвъд Океана съобщават за растящи резервации за пролетта и лятото. Ваксинационната
кампания в САЩ има успех и ограниченията в страната се облекчават. Подобно е положението и във Великобритания.
Експертите прогнозират, че при това положение може да се очаква могат да се насърчи пътуването между САЩ и
Великобритания - контрапункт на тезата, че пътуванията по кратки дестинации ще се възстановят първи.
БНТ
√ Как се краде ток и как се хващат недобросъвестните абонати?
Кражби на ток във Варна. Всяка година огромно количество енергия се консумира, без да се заплаща и това носи
огромни загуби за енергийните дружества.
Кражбите на ток се установяват чрез изчисление на несъответствията между изразходената и отчетената електроенергия.
В махала "Максуда" има такова несъответствие и само за ден са открити три места, на които някой се е закачил
неправомерно.
"Откъм захранващия кабел, който е основният, са направени присъединения. Два кабела в случая. Влизат вътре,
като единият продължава и отива до ъгъла на къщата, след което е качен в апартамента. А другото
присъединяване по тези кабели отива в къщата, която е зад ъгъла. - Искате да кажете, че целият блок се захранва
от тук? - Не, кабелът отива дотам, а какво се захранва”, обясни Иван Петракиев от “Електроразпределение Север”.
Схемите при тези кражби на ток са еднакви-един се закача неправомерно и дава на съседите. Кабелите вървят през
жилищата, но от енергото няма как да го докажат, защото не могат да влизат в домовете на хората.
Въпреки че се отчита спад в кражбите на ток за миналата година, има съставени 1900 протокола за откраднати 17
гигаватчаса електроенергия.
"Най-честите причини за неправомерно потребление на ток, отчетени от нашите специалисти…са чрез софтуерна
манипулация на електромерите или директно присъединяване към мрежата както тук. В определени случаи,
манипулациите, които се извършват по мрежата, могат да доведат до животозастрашаваща за потребителите
ситуация", обясни Атанас Колев, председател на УС на “Електроразпределение Север”.
По данни на Енерго про най-много кражби се отчитат в битовия сектор, а градовете с най-много съставени протоколи са
Варна, Добрич и Велико Търново.
√ Ще удължат ли срока на ТЕЛК решенията заради новото затваряне
В условията на увеличаващи се случаи на ковид и локдаун, експертните лекарски комисии продължават да
освидетелстват пациенти. Явяването им пред ТЕЛК обаче увеличава риска от заразяване с коронавирус.
Росмари е личен асистент на сина си, който е със 100% инвалидност. Заради пандемията от COVID-19 е ограничила
всякакви контакти с външния свят за семейството си, но миналата седмица получава писмо, в което й казват, че синът й
трябва да се яви пред ТЕЛК на 23 март.
Това е малко време, в което могат да се посетят лекарите, което е необходимо. Няма места да се запишеш. Освен
това при мен възникна притеснението затова, че ние не сме имунизирани, казва Росмари.
При първия локдаун през март 2020 всички явявания пред ТЕЛК бяха отложени за юли. Росмари недоумява, защо година
по-късно в същата ситуация не се взимат мерки и излагат на опасност едни от най-уязвимите хора.
Утре тя и синът й трябва да се явят пред лекарската комисия, но остават притесненията, че има огромен риск да се
заразят с коронавирус.
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Няма информация как инвалиди могат да се имунизират. Аз изобщо не мога да го заведа и да чакаме с часове, както
биха направили едни млади и здрави хора, за да се имунизират. Нямам представа и как ще се състои вече и самото
явяване пред ТЕЛК, казва Росмари.
По закон отлагането пред ТЕЛК комисия може да е в рамките само на един месец.
√ Велико Търново отбелязва своя празник
Днес Велико Търново отбелязва своя празник. Датата 22 март не е избрана случайно. Старата столица отбелязва
историческата битката край Клокотница, когато войската на Иван Асен разгромява византийците, нарушили мирния
договор, а празникът се чества още от 13 век.
Заради противоепидемичните мерки тази година няма да има тържествата, които обикновено събират хора от цяла
България, но въпреки това празничният дух в старопрестолния град се усеща още от сутринта.
√ Среща на външните министри ще се проведе в Брюксел
В Брюксел днес ще се проведе среща на външните министри на ЕС.
Русия и Турция ще са сред основните теми, които дипломатите ще обсъждат.
Очаква се да бъде приет и първият пакет от санкции срещу официалните лица, отговорни за преврата в Мианмар.
√ Еврокомисарят по вътрешния пазар заяви, че ЕС не се нуждае от "Спутник V"
Освен нередовните доставки, ваксинационните стратегии в европейските държави могат да се забавят и заради липсата
на доверие. Според британско проучване, доверието в препарата на "Астра Зенека" е намаляло след опасенията за
безопасността му.
Според изследването, проведено между 12 и 18 март в седем държави, мнозинството от анкетираните в Германия и
Франция смятат, че имунизацията не е сигурна, въпреки че от Европейската агенция по лекарствата увериха, че ваксината
на "Астра Зенека" е безопасна.
В интервю за френски телевизионен канал европейският комисар по вътрешния пазар Тиери Бретон заяви, че
Европейският съюз не се нуждае от руската ваксина "Спутник V".
Според него, трябва да се наблегне върху производството и разпространението на вече одобрените ваксини.
Мениджър
√ Чуждите инвестиции в България се свиват със 70% на годишна база
Чуждестранните инвестиции в България през януари се понижава с 70% на годишна база, показват последните данни на
БНБ.
Сумата възлиза на 33 млн. евро, докато през същия месец на 2020 г. тя е била 108 млн. евро.
Най-голям спад има в нивото на реинвестираната печалба, която чуждестранните бизнеси са направили от печалбата си у
нас. Според даннитеq през януари 2020 г. компаниите са реинвестирали 121 млн. евро, докато тази година сумата
възлиза на 30 млн. евро, което представлява спад от цели 75% на годишна база.
За сметка на това инвестициите под формата на дялов капитал през първия месец на 2020 г. са били отрицателни: -53
млн. евро, което означава, че чуждестранни компании са продавали на местни дружества акциите си от бизнесите си у
нас. Сега този показател е положителен и бележи ръст от 4,5 млн. евро.
Инвестициите под формата на дългови инструменти са отрицателни през януари 2021 г.: -1,6 млн. евро. През същия
месец на миналата година те са възлизали на общо 40 млн. евро.
Специално инвестициите в имоти от страна на чуждестранни лица у нас възлизат на едва 0,1 млн. евро през януари.
Най-много инвестиции са направени от дружества, базирани в Нидерландия (11 млн. евро), Германия (5 млн. евро) и
други, докато дружества от Австрия (-10 млн. евро) и Кипър (-15 млн. евро) са изтеглили свои капитали от тук.
√ Вицепремиерът Николова от Боровец: Прекрасно е за ски, българите са по курортите
В момента времето в планината е прекрасно, условията за ски са много добри и българите са по курортите. Това обяви
вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на проверка в ски курорта Боровец вчера.
По думите ѝ спазването на санитарно-хигиенните предписания е едно от ключовите условия страната ни да запази
зеления печат за безопасност и хигиена, издаден от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC).
„Нашата основна цел още от началото на сезона бе да се спазват противоепидемичните мерки… С радост виждам колко
скиори и сноубордисти има и това ни радва, тъй като българите за пореден път подкрепят родния туризъм“, коментира
Николова, цитирана от Министерството на туризма.
Според нея мотото „Зимните спортове укрепват Вашето здраве“ е припознато от българите.
√ И дружествата за допълнително пенсионно осигуряване ще издават ПИК
Втори пенсии от допълнителното пенсионно осигуряване ще започнат да се плащат от септември тази година. Ето защо
дружествата за допълнително пенсионно осигуряване препоръчват родените през 1960 година жени до средата на тази
година да посетят фонда, в който имат партида за втора пенсия, предава БНР.
Подобно на НОИ, на място те ще получат своя персонален идентификационен код (ПИК) за електронен достъп до
информацията в индивидуалната им партида и ще могат по всяко време да следят средствата в нея.
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Всеки сам ще избере как да постъпи със средствата си. Въпреки това, при посещенията на място хората ще получат
консултация за пенсионните продукти, предлагани от фондовете за втора пенсия.
Фондовете все още не могат да изчислят точния размер за втората пенсия. Комисията за финансов надзор не е утвърдила
формулата за изчисление. Ориентировъчно за получаване на пожизнена пенсия за първите жени ще са необходими
между 9 и 10 000 лв. в партидите. Останалите ще получат разсрочени или еднократни плащания.
√ Концесионерът на Летище София има готовност да направи веднага инвестиции за 900 млн. лв.
Концесионерът на Летище София - SOF Connect потвърди ангажимента си, на среща с медии, да направи веднага
дългосрочни инвестиции в България в размер на 900 млн. лв. въпреки кризата.
„Имаме пълната готовност да заплатим 660 милиона лева с ДДС първоначално концесионно възнаграждение към
държавния бюджет на България, а общият размер на капиталовите ни инвестиции е увеличен до 624 милиона евро
(около 1,22 милиарда лева) без промяна в ангажимента ни за изграждане на нов терминал 3 до десетата година от
концесията“, заяви на срещата с медиите Марко Росо, директор глобално бизнес развитие и партньор в Меридиам
и член на Надзорния съвет на SOF Connect. На срещата присъстваха и членове на оперативния мениджмънт от Летище
Мюнхен, които ще ръководят трансформацията на Летище София.
В резултат на концесията ще има сериозен ръст на инвестициите в летището, от които ще се ползват пътуващите и които
ще позиционират Летище София като водещо летище в региона. Наред с това съществено ще се увеличат и финансовите
ползи за държавния бюджет, уточниха от SOF Connect.
По повод появилите се твърдения в публичното пространство за опрощаване на годишните такси към държавния бюджет
за първите 10 години от концесията от SOF Connect подчертаха, че не става дума за отмяна на този вид финансови
ангажименти, а за отлагането им с цел възстановяване на икономическия баланс на концесията. "Отлагането на
заплащането на годишните концесионни възнаграждения за първите 10 години е абсолютно необходимо, за да се запази
финансовата стабилност на летището и да се изпълни мащабната инвестиционна програма, въпреки безпрецедентния
спад на въздушния трафик и най-тежката криза в историята на авиационната индустрия досега, коментираха още
представителите на концесионера.", коментира Марко Росо.
Меридиам е утвърден и признат инвеститор в публични инфраструктурни обекти, който е осигурил 70 милиарда евро
капитал за строителство, управлява капитал на стойност 7 милиарда евро и инвестиции в 90 обществени
инфраструктурни проекта в 26 държави по целия свят, между които летище LaGuardia в Ню Йорк, стана ясно на
медийната среща. Меридиам инвестира в дългосрочен план (с повече от 25-годишен срок), а инвеститори в него са
застрахователни компании, пенсионни фондове и банки за развитие като Европейската банка за възстановяване и
развитие и Европейската инвестиционна банка.
√ БАПРА удължи срока за кандидатстване в BAPRA Bright Awards 2021
Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) обяви удължаването на крайния срок за подаване на заявки за участие в
единадесетото издание на BAPRA Bright Awards – Енергия за промяна. Крайният срок за подаване на заявки в престижния
конкурс е удължен до 2 април, включително.
В него ще се състезават кампании и проекти, реализирани през последните две години и поточно в периода март 2019 г.
– края на февруари 2021 г. в 14 обновени категории, две от които са специални. Заявки за участие ще се приемат през
онлайн платформата на конкурса www.bapra.bg/2021.
Кандидатурите трябва да се подготвят на английски език. Няма ограничения за броя на проектите, с които може да се
включи една компания.
Подробна информация за конкурса, срокове, такси и начина за кандидатстване може да бъде намерена
на www.bapra.bg/2021.
Основните категории в BAPRA Bright Awards 2021
1. Комуникации към крайни потребители – комуникационни кампании за стоки или услуги, насочени към крайни
потребители и целящи създаване на информираност, ангажираност или друг позитивен ефект.
2. Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт) – комуникационни кампании, подобряващи
репутацията на компанията или повишаващи стойността на бранда сред бизнеса и обществото.
3. Специално събитие или лансиране – специално събитие, кампания за пускането на нов продукт на пазара,
ангажиращи целевата аудитория по креативен, въздействащ и ефективен начин.
4. Кампания за корпоративна социална отговорност – програми и инициативи, свързани със отговорност към
обществото или ангажираност с кауза в различни сфери, реализирани от компании или организации.
5. Комуникации в публичния сектор – комуникационна кампания или програма за или от страна на неправителствени
или други организации за повишаване на информираността или ангажираността към тема от значим обществен интерес.
6. Инфлуенсър маркетинг кампания – комуникационен проект или кампания, в който се използват един или повече
инфлуенсъри по релевантен, въздействащ и ефективен начин за достигане до целевата аудитория и постигане на
отлични резултати.
7. Кампания за работодателска марка – комуникационна кампания или проект за изграждане на работодателска марка
на компания или организация (employer branding) и/или за привличане на перспективни кандидати.
8. Вътрешни комуникации – кампания или дейност, насочена към настоящите служители на компания или организация
и/или повишаване на мотивацията на екипите.
9. Кризисни комуникации – управление на кризисна ситуация или проблем, както чрез реализация на комуникационни
дейности, така и недопускане на ескалация в публичното пространство.

22

10. Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел – всяка комуникационна кампания, планирана и реализирана от екип
професионалисти в компанията или организацията.
11. Политическа кампания – комуникационна кампания или дейност, реализирана за политическа партия, организация
или личност.
12. Награда за ПР иновации – за комуникационни кампании, които не могат да бъдат категоризирани или ограничени в
една категория, както и такива със смела и забележителна творческа идея и/или използващи различни канали по
нестандартен и иновативен начин.
Специални категории в BAPRA Bright Awards 2021
13. Награда „Кампания на годината“
14. Награда „ПР агенция на годината“
"Мениджър Нюз" е медиен партньор на конкурса. Подробна информация за тазгодишното издание на BAPRA Bright
Awards 2021, срокове, такси и начина за кандидатстване може да бъде намерена на www.bapra.bg/2021.
√ Европейската комисия предлага нови стандарти за насърчаване на стартъпите
Европейската комисия предлага нов набор от стандарти за стартиращи компании в страните членки на ЕС, които да
помогнат на блока да догони САЩ и Китай, предаде Си Ен Би Си.
Тези стандарти са обедини в законодателна рамка, наречена Startup Nations Standard (SNS), с която страните членки се
призовават да променят законите си за опциите за акции и имигрантски визи, за да подобрят способността си да
привличат най-добрите таланти от всяка точка на света. Засега инициативата не е подкрепена само от България, Унгария
и Хърватия.
„В Европа имаме нужда от повече стартиращи компании, които бързо се превръщат в иновативни малки и средни
предприятия, а с времето и в големи и успешни корпорации, които допринасят за дигиталния суверенитет и
стратегическа автономност на Европа“, се казва в документа, предлагащ новите стандарти. „За да постигнем това,
стартъпите във всеки край на ЕС трябва да имат благоприятни и справедливи условия за развитие във всеки етап на
жизнения си цикъл“, се отбелязва още в документа.
Основателите на технологии фирми в Европа отдавна призовават за реформи, които да помогнат на стартиращите
компании да процъфтяват и да догонват конкурентите си в САЩ и Китай, където се намират най-големите цифрови
фирми в света. САЩ може да се похвали с Google, Facebook, Apple, Amazon и много други, докато Китай стои зад Alibaba,
Tencent, Huawei, Xiaomi и други. Всички тези компании са значително по-големи от европейските технологични лидери.
Едно от ключовите оплаквания в Европа е свързано с опциите за акции, които дават на служителите в стартиращи
компании шанс да притежават дял във фирмата, за която работят.
SNS предвижда опциите за акции за служители да не подлежат на данък върху капиталовата печалба до момента на
парично постъпление, както и разрешаване да се издават опции за акции на служители, които нямат право на глас
Рамката също така предвижда процесът по създаване на нова компания да бъде ускорен до един ден и цената за тази
услуга да е по-малка от 100 евро. Времето за обработка на визи също трябва да се ускори.
Миналата година Германия заяви, че ще въведе ново законодателство във връзка с опциите за акции, както и други
реформи за стимулиране на инвестициите в технологичния сектор на страната.
Редица мениджъри от европейски стартъпи и венчър капиталисти приветстваха предложението на Европейската
комисия.
Основателят и главен изпълнителен директор на германския еднорог Personio Хано Ренер заяви, че Европа има нужда от
„ефективни политики за стартиращите компании, за да могат те да привличат най-добрите световни таланти“.
Партньорът в Index Ventures Мартин Миньо призова за хармонизация на политиките за стартиращи компании и заяви, че
новата рамка е „стъпка в правилната посока“.
Миналата година европейските стартиращи компании привлякоха финансиране от над 41 млрд. долара, сочат данни на
фирмата за рисков капитал Atomico.
√ Стоманата: най-рециклираният материал в Европа
Всички индустрии полагат усилия да рециклират и използват повторно материалите, на които разчитат в
производствените си процеси. Оказва се, че стоманата е е най-рециклираният материал в Европа. Трябва само да
погледнете цифрите, за да се уверите в това. Според статистиката на Асоциацията на европейските производители на
стомана за опаковане (Apeal) през 2018 г., последната година, в която са правени подобни измервания, стоманата води в
класацията пред продукти като стъкло или алуминий, пише elconfidencial.es.
Цялата рециклирана стомана през 2018 г. позволи да се избегнат емисиите на четири милиона тона CO2, еквивалентно
на премахването на 870 000 коли от пътя в рамките на една година. Според официални източници Испания рециклира
85,4% от стоманата, която произвежда. Това я поставя на осма позиция на континентално ниво, но все още зад
Нидерландия (97,3%) или Дания (94,8%), и по-напред от големите сили като Италия (77,5%) или Обединеното кралство
(73,5%).
Какво се прави с рециклираната стомана? Доклад на EuRIC разкрива, че в Европейския съюз строителството е секторът,
който използва най-много рециклирана стомана, въпреки че като цяло повторната му употреба е доста разнообразна.
Може да има стомана във влак, сграда, кухненски прибори или дори в Големия адронен колайдер (LHC), 80% от чиято
инфраструктура е направена от стомана.
Рециклирането на този материал е важно заради борбата в полза на кръговата икономика - тенденция, на която залагат
все повече компании в сектора. Такъв е случаят с Celsa Group, водещата частна испанска стоманена група, която
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допринася за опазването на околната среда по два начина: избягване натрупването на отпадъци в депата и получаване
на стоманени продукти без да се увреждат природните ресурси.
През 2019 г. над 90% от отпадъците, генерирани от групата при производството на стомана, са били оползотворени.
Производственият им процес, основан на получаване на стомана чрез топене на скрап в електрически дъгови пещи има
за цел да бъде ефективен от енергийна и екологична гледна точка. Чрез направата на стомана от скрап вместо
необработена руда, тя намалява консумацията на енергия с почти 75%, консумацията на суровини с 90% и консумацията
на вода с 40%.
√ Великобритания изтегли рекордните 19 млрд. паунда дълг само за месец
Великобритания е изтеглила рекордните 19 млрд. паунда държавен дълг в рамките на месец февруари. Това е найголямата сума, която страната привлича под формата на дълг в рамките на един месец откакто такава статистика започва
да се води през 1993 г., предаде Би Би Си.
По последни официални данни, които обаче са към края на третото тримесечие на 2020 г. държавният дълг на
Великобритания е бил 101% спрямо брутния вътрешен продукт на страната. Само в рамките на последните 12 месеца
това ниво се е увеличило с 17 процентни пункта. Общата сума на публичния дълг в страната вече е 2,31 трлн. паунда към
края на февруари.
За сравнение в Германия нивото на държавен дълг е 70%, във Франция 116%, а в Италия 154% и в Гърция 200% от БВП.
Финансовият министър на страната Риши Сунак каза: „Коронавирусът предизвика един от най-големите икономически
шокове в историята на тази държава“.
Само в рамките на февруари Великобритания е похарчила 3,9 млрд. паунда за помощи срещу безработицата.
Освен това се регистрира спад на данъчните приходи, особено от ДДС на по-малки търговски обекти.
„Данните за ръста на държавния дълг изглеждат ужасяващо, но трябва да се има предвид и състоянието на икономиката
и увеличаването на държавните разходи е единственото разумно решение в тази ситуация“, коментира Рут Грегори,
старши икономист в Capital Economics.
√ Спад в рекламния пазар в Русия през 2020-а. Най-засегната е пресата
До края на 2020 г. руският рекламен пазар намалява с 4%. Това се посочва в съобщението на Асоциацията на
комуникационните агенции на Русия (АКАР), получено от ТАСС.
"Общият обем на рекламата в нейните дистрибуционни медии, без ДДС, възлиза на над 473 милиарда рубли, което е с
4% по-малко в сравнение с година по-рано. За една трудна ковидна година това е доста добър резултат, като се има
предвид, че средният спад на световния рекламен пазар е бил около 7,5%, а много водещи чуждестранни пазари са
спаднали с 10-15 и дори 20%", се посочва в съобщението.
Телевизионният сегмент е загубил 3%, радиото губи 30%, а пресата регистрира спад от 47%, включително вестниците (50%) и списанията (-45 %). Пазарът на външна реклама е намалял с 22%. В същото време пазарът на онлайн реклама е
нараснал с 4%, показват данните.
Обемът на сегмента на маркетинговите услуги е надхвърлил 90,9 милиарда рубли. Като се вземат предвид рекламните
бюджети, изразходвани за създаване на креативни решения, за производство на рекламни продукти, за заплащане на
услугите на рекламни агенции и технологични посредници, общият обем на руския пазар на маркетингови комуникации
възлиза на приблизително 810-830 милиарда рубли.
От всички видове съдържание най-големият обем на приходи от реклама се пада на видео формата (над 190 милиарда
рубли). Най-висока динамика демонстрира рекламата в сферата на онлайн видеото (5% ръст). Рекламата в цифрово
аудио също показа ръст. По отношение на публикуването на съдържание, приходите от реклама от дигиталния
компонент почти удвоиха приходите от традиционната печатна преса (15,9 милиарда рубли срещу 8 милиарда рубли).
Според Mediascope, топ 10 рекламодатели, с изключение на интернет в края на годината, включват Nestle, Pepsi Co, Sber,
MTS, Procter & Gamble и други.
Yandex оглави топ 10 на рекламодателите в онлайн видео, следван от Mail.ru Group, 1Xbet, Pepsi Co, Avito, Sberbank,
Google, Azino777.com и други.
Експертната комисия на Асоциацията на комуникационните агенции на Русия също оцени обема на регионалния
рекламен пазар. Изчислението включва четири медийни сегмента - телевизия, радио, преса и външна реклама, като
московският рекламен пазар не беше взет под внимание. Регионалният рекламен пазар претърпя по-сериозни загуби от
рекламния пазар на страната като цяло. Общият обем на регионалните бюджети за реклама за 2020 г. възлиза на 38,1
милиарда рубли, което е почти 19% по-малко в сравнение с 2019 г.
Вицепрезидентът на AKAR Сергей Веселов отбеляза, че кризата от 2020 г., причинена от пандемията, засегна практически
всички основни рекламни пазари в света. Според него рекламният пазар в Русия е преминал през много по-добра година
от преобладаващото мнозинство от чуждестранните пазари. По данни на агенция Zenith, с падането на световния
рекламен пазар със 7,5%, руският пазар е намалял само с 4%. В същото време пазарите на Западна Европа губят средно
около 12% от рекламните бюджети, а пазарите на Индия, Бразилия и Мексико - до 10-17%, Япония - 8%.
Компаниите, опериращи в развлекателната и туристическата индустрия, на пазарите на автомобили, мобилни телефони,
козметика и парфюмерия, както и традиционната търговия на дребно намаляват своята активност на рекламния пазар
повече от други.
В същото време някои сегменти по време на кризата са увеличили бюджетите за реклама и маркетинг: онлайн търговия,
различни интернет услуги, хигиенни продукти и артикули, фармацевтични продукти, храни.
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Разчитайки на тримесечната динамика на 2020 г., Веселов отбелязва, че ситуацията на рекламния пазар ще се подобри
през 2021 г.
√ Северна Македония се подготвя за преброяване на населението
Правителството на Република Северна Македония не обмисля да отлага преброяването на населението поради
нарастващия брой случаи на Covid-19 в страната, информира македонският телевизионен канал "Сител".
Комисията за инфекциозни болести заяви вчера, че провеждането или отлагането на преброяването трябва да бъде
политическо решение, и изготви протоколи за провеждането му. Преброителите трябва да носят маски и да спазват
дистанция, което за властите е достатъчна гаранция за безопасното провеждане на статистическата операция по време
на пандемия. От Държавната статистическа служба също казват, че не решават съдбата на преброяването. Те работят по
план и протоколи, приети от правителството.
Преброяването в Северна Македония е планирано да се проведе от 1 до 21 април. Според статистиката, преброяването
на пациентите с Covid-19 ще се извършва въз основа на ежедневни данни за новозаразените. Те ще трябва да изчакат
тяхната изолация да приключи или преброителите с пълно защитно облекло ще извършат процеса, пише Агенция
"Фокус".
Междувременно Държавната статистическа служба все още не е в състояние да осигури необходимия брой преброители,
въпреки че предлага сума, значително по-висока от средната за страната за тяхната работа. Не достигат 1600
преброители, които ще ходят от врата до врата за сума от 35 хиляди денара (1100 лв). От статистиката обаче уточняват, че
след бойкота на преброяването на македонците в чужбина в началото, сега има нарастване на интереса и до момента са
се регистрирали 82 хиляди граждани.
Македонският премиер Зоран Заев чрез Фейсбук призова македонците от диаспората, които имат македонско
гражданство, да се включат и да помогнат за получаването на ясна картина на македонците в чужбина.
Опозиционната ВМРО-ДПМНЕ казва, че като провежда преброяването, Социалдемократически съюз на Македония
(СДСМ) жертва здравето на хората. "Преброяването през април ще означава повече от 2000 нови смъртни случая. "5500
преброители ще вземат участие в преброяването, ако следваме статистиката, един заразен човек, преди да бъде открит,
предава вируса на тези 9 души, стигаме до брой от 49 500 души, на които вирусът ще бъде предаден", казаха от ВМРОДПМНЕ.
√ Лукашенко посочи кой може да наследи президентския му пост
Беларуският президент Александър Лукашенко посочи двама бивши министри за евентуални свои наследници, но
предупреди, че само избори могат да определят кой ще дойде след него, предаде „Ройтерс“.
Не е ясно доколко държавният глава е сериозен в „номинацията“ на бившия вътрешен министър Юри Карайев и
бившия здравен министър Владимир Караник, след като Караев бе инициатор на насилствените мерки на масовите
протести срещу управлението на Лукашенко миналата година.
Президентът, който е на власт вече 27 години, е посочвал и преди кой може да го замени на поста, а сред избраниците
му са били и неговата говорителка, както и ръководителят на официалната му резиденция.
Десетки хиляди бяха задържани след противоречивите резултати от президентските избори в Беларус в началото на
август 2020 година. Тогава опозиционната лидерка Светлана Тихановска обяви, че не признава победата на Лукашенко,
който бе преизбран за 6-и мандат, и даде начало на масови демонстрации, потушени от органите на реда.
По-рано тази година тя съобщи и за плановете си организираните масови акции срещу управлението да продължат на 25
март.
√ Отношенията между САЩ и Индия - основен приоритет за правителството на Байдън
Укрепването на партньорството между САЩ и Индия в областта на отбраната, особено в контекста на стратегическите
предизвикателства в Индийско-Тихоокеанския район, са приоритет за правителството на Джо Байдън. Това заяви днес в
Делхи министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин, цитиран от ДПА и БТА.
След среща с индийския си колега Раджнат Сингх шефът на Пентагона каза, че двамата са обсъдили общи военни учения
и засилване на сътрудничеството в нови сфери като обмена на информация, логистиката и изкуствения интелект.
Сингх и Остин посочиха, че са разговаряли за задълбочаване на сътрудничеството с партньори със сходни възгледи на
международни форуми като Четиристранния диалог за сигурност (Quad), обхващащ Австралия, Индия, Япония и САЩ.
"В момент, когато светът е изправен пред пандемия и нарастващи предизвикателства за една отворена, стабилна
международна система, американско-индийските отношения са крепост в свободния и открит Индийско-Тихоокеански
район", заяви Остин.
Азиатската обиколка на американския министър на отбраната, в рамките на която той вече посети Южна Корея и Япония,
се разглежда като опит за укрепване на съюзи и партньорства пред нарастващото влияние на Китай. Остин, който
пристигна в Делхи днес, се срещна също с индийския премиер Нарендра Моди и проведе обстоен разговор със
съветника по националната сигурност на Индия Аджид Довал.
Ръководителят на Пентагона ще се срещне също с индийския министър на външните работи Субрахманям Джайшанкар.
Очаква се Остин да повдигне въпроса за човешките права в Индия, които висш американски представител определи като
"важна част от външната политика и политиката в областта на отбраната на правителството на Байдън", отбелязва Франс
прес.
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√ САЩ и Китай се обединяват срещу климатичните промени
САЩ и Китай ще създадат съвместна работна група за борба с климатичните промени. Това стана ясно от изявление на
делегацията на азиатската държава след срещата на високо равнище в Аляска по-рано миналата седмица.
И двете страни „изразиха готовността да засилят сътрудничеството или координацията в някои специфични области“, се
казва в коментар, публикуван от държавната новинарска агенция „Синхуа“, цитирана от ДПА.
Ще се проведат и разговори за улесняване на дейностите на дипломати и консулски представителства, „както и по
въпроси, свързани с репортерите в в медиите в духа на реципрочност и взаимна изгода“, предаде „Ройтерс“.
Преговорите в град Анкоридж, оглавени от държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен и китайския външен министър
Ян Джиечи, бяха първите между двете държави след встъпването в длъжност на президента Джо Байдън. Китайската
делегация заяви, че САЩ и Китай „споделят надеждата за продължаване на такъв тип стратегическа комуникация на
високо ниво“.
√ Богатите страни блокират плановете за ваксинация на по-бедните
Редица по-бедни страни отправиха призиви за помощ към Световната здравна организация, но по-богатите са парирали
тези усилия.
Това се посочва в копие от резолюция на СЗО по темата, разкрито от „Би Би Си“. Според него сред тези богати нации са
Великобритания, Европейският съюз и САЩ.
Говорител на британското правителство заяви, че „глобалната пандемия изисква глобално решение“ и Обединеното
кралство движи напред осигуряването на равен достъп до ваксина срещу COVID-19 по целия свят.
Според много експерти равният достъп до дози от препарати против коронавирусната инфекция е от съществено
значение за предотвратяване на високия брой заразени и смъртните случаи. Но глобалният капацитет за производство на
ваксини е около една трета от това, което е необходимо.
По-рано този месец СЗО обяви, че ще достави 237 млн. дози от препарата на AstraZeneca на 142 държави до края на
месец май чрез COVAX, програмата за справедлив глобален достъп до ваксина срещу COVID-19.
От изказване на генералния секретар на ООН, Антониу Гутрешиш, през февруари стана ясно, че 130 държави все още не
са получили ваксини.
√ Еврото се разменя за 1,1891 долара
Курсът на еврото премина под прага от 1,19 долара, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1891 долара.
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1891 долара.
√ Цените на петрола продължават низходящия тренд
Цените на петрола възобновиха спадовете си в понеделник, изтривайки над 1% от стойността си на фона на
притесненията за понижение на търсенето на горива заради строгите ограничителни мерки в много европейски страни,
предаде Ройтерс.
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,27 долара, или 0,42% до 64,26 долара за барел,
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,21 долара, или 0,34%, до 61,21 долара за барел. И двата сорта
поевтиняха с над 6% през миналата седмица.
Резултатите идват на фона на информацията, че Германия смята да удължи строгите си противоепидемични мерки за
пети пореден месец, след броят на новите заразени в страната надвиши нивата, които според властите ще доведат до
претоварване на болниците.
„Реалността е, че все още сме далеч от пълното възстановяване на търсенето. Именно рекордните нива на намаляване на
производствения капацитет са основната опора на петролния пазар“, коментира Стивън Инес от Axi.
По-рано този месец групата на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, начело с Русия,
известна като ОПЕК+, реши да остави до голяма степен непроменени действащите в момента съкращения на
производството и през април.
√ Загуби на световните борси в края на седмицата
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в петък, след като
Франция наложи частичен локдаун в силно засегнатите от пандемията региони в страната, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,68 пункта, или 0,16%, до 425,91 пункта, следвайки загубите на
Уолстрийт на фона на повишението на доходността по държавните ценни книжа. Немският показател DAX отчете спад от
47,02 пункта, или 0,32%, до 14 728,5 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 40,3 пункта от
стойността си, или 0,59%, до 6 739,38 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 18,21 пункта, или 0,3%, до 6 044,58
пункта, след като Франция наложи четириседмичен локдаун от днес в 16 региона в страната.
На пазарите се отразиха и притесненията относно темпото на ваксинация, след като Великобритания заяви, че ще забави
имунизацията поради забавени доставки на милиони дози от ваксината на AstraZeneca от Индия.
„В момента се намираме в неловка фаза, в която ясно виждаме светлина в края на тунела въпреки забавянията при
ваксинацията“, коментира Филип Лисбах от Credit Suisse.
„Очакваме през лятото много страни да бъдат в състояние да премахнат някои ограничителни мерки и да видим
началото на рязко икономическо възстановяване в Европа, добави той.
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Акциите на енергийните гиганти BP, Royal Dutch Shell и Total поевтиняха съответно с 4% 1,06% и 0,35%, след като вчера
цените на петрола се сринаха с близо 7% на фона на опасенията, че новите блокади ще наранят търсенето на петрол.
Цените на книжата на германските производители на спортни стоки Adidas и Puma се понижиха с 2,09% и 2,24%, след
като американският им конкурент Nike даде разочароваща прогноза за приходи за цялата година.
Спад на Уолстрийт
Американските борсов индекси се оцветиха в червено в четвъртък, след като поредният скок на доходността по
американските държавни ценни книжа накара инвеститорите да приберат печалби от технологичния сектор, предаде Си
Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 153,07 пункта, или 0,46%, до 32 862,3 пункта. Широкообхватният
измерител Standard & Poor’s 500 изтри 58,66 пункта от стойността си, или 1,48%, завършвайки сесията при ниво от 3
915,46 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 409,03 пункта от стойността си, или
3,02%, до 13 116,17 пункта, регистрирайки най-лошия си ден от 25 февруари насам. Акциите на Apple, Amazon и Netflix
поевтиняха съответно с 3,39%, 3,44% и 3,75%, докато тези на Tesla се сринаха с 6,93%.
Доходността по 10-годишните американски държавни облигации скочи с 11 базисни пункта до над 1,75% по време на
своя пик в търговията. Това бе най-високото ниво от януари 2020 г. Същевременно с това доходността по 30-годишните
държавни ценни книжа нарасна с 6 процентни пункта, преминавайки границата от 2,5% за първи път от август 2019 г.
„Рискът от твърде бързото повишение на доходността остава ключово притеснение“, коментира Крейг Джонсън от Piper
Sandler
На този фон банковият сектор регистрира силно представяне. Акциите на and Wells Fargo, JP Morgan и Bank of America
поскъпнаха с 2,43%, 1,65% и 2,61%.
Енергийният сектор бе най-големият губещ в четвъртък, свивайки се с 4,7%, след поредният спад на цените на петрола.
Американският лек суров петрол WTI поевтиня с над 7% и падна под 60 долара за барел, записвайки най-лошия си ден от
септември.
На пазарите се отразиха и данните за първоначалните заявления за помощ при безработица, които достигнаха 770 хил.
през седмицата до 13 март. Очакванията на икономистите, анкетирани от Dow Jones, бяха за 700 хил. заявления.
Червена сесия в Азия
Азиатските борсови индекси последваха лошите резултати на Уолстрийт.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 424,7 пункта, или 1,41%, до 29 792,05 пункта,
въпреки че Японската централна банка реши да запази свръхлибералната си парична политика.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 58,4 пункта, или 1,69%, до 3 404,66 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 42,59 пункта от стойността си, или 1,9%, достигайки ниво от 2 194,91
пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 414,78 пункта, или 1,41%, до 28 990,94 пункта.
Южнокорейският показател Kospi записа спад от 26,48 пункта, или 0,86%, до 3 039,53 пункта.
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 37,7 пункта, или 0,56%, до 6708,2 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк
SOFIX спад от 0,22 пункта, или 0,04%, до 493,26 пункта. BGBX40 и BGREIT останаха без промяна при нива от 109,93 пункта
и 144,68 пункта. BGTR30 се понижи с 0,35 пункта, или 0,07%, до 526,79 пункта.
Cross.bg
√ Отбелязваме Световния ден на водата
Към 2030 година светът ще се сблъска с глобален дефицит на вода и пандемията усложнява проблема. Това се казва в
ежегодния доклад на ЮНЕСКО, публикуван по случай днешния Световен ден на водните ресурси.
В момента около 2 милиарда души нямат пряк достъп до вода, а в световен мащаб не се полагат достатъчно усилия за
запазване на този ресурс, сочат данните.
България е на едно от последните места в Европа по водни ресурси на човек от населението. За това предупреждават от
"Грийнпийс България" на днешния Световен ден на водата. От организацията алармират, че въглищните централи, които
потребяват огромно количество чиста вода, са съсредоточени точно в районите, застрашени от безводие.
"Доста голяма част от територията са с изключително висок риск от недостиг на вода.", казва Меглена Антонова от
"Грийнпийс-България".
Водните ресурси са не само ограничени но и неравномерно разпределени по територията на страната. На този фон
въглищните централи използват огромни количества вода за производството на енергия, допълва Антонова:
"Ако работят на едно средно натоварване от около 42%, изхабяват около 30 милиона кубични метра вода. По-нагледно
сравнение може да се направи, че над 800 хиляди души за една годна ако на ден използват по 100 литра вода, горе-долу
използват същото количество."
Природозащитниците настояват за създаването на план за преход и излизане от въглищната зависимост.
"За България и за Европа една много реалистична дата е 2030 година."
√ ЕК: Европа може да достигне колективен имунитет до юли
Европа може да достигне колективен имунитет до средата юли, заяви вчера еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери
Бретон, като изтъкна очакваното увеличаване на доставките на ваксини срещу Covid-19, предаде АФП.
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„Да вземем една символична дата: на 14 юли (националния празник на Франция - бел.ред.) ние ще имаме възможността
да достигнем имунитет на целия континент", каза еврокомисарят по френската телевизия Те Еф 1.
„Това е последната права, защото знаем, че за да победим тази пандемия, има само едно решение: да се ваксинираме.
Ваксините идват", увери той.
По думите на Бретон между март и юни ще бъдат доставени между 300 и 350 милиона дози ваксини. Той уточни, че 60
милиона дози се очакват през март, 100 милиона през април и 120 милиона през май и че в Европа 55 завода вече
произвеждат ваксини, отбелязва БТА.
√ В Берлин започна пилотен проект за отваряне на концертни зали и театри в пандемията
Берлинският филхармоничен оркестър изнесе концерт пред публика за първи път от месеци в събота вечерта в рамките
на пилотен проект, като в залата бяха допуснати около 1000 зрители с отрицателни резултати от тест за новия
коронавирус, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
Билетите за концерта бяха разпродадени само за три минути - знак колко са зажаднели хората за изкуство на живо.
Пред залата беше направен павилион за бързи тестове за новия коронавирус за притежатели на билети. Около
половината от зрителите се възползваха от него. Резултатите бяха изпратени на мобилните им телефони.
Останалите зрители си бяха направили тестове на други места и при влизане в сградата хората трябваше да покажат
отрицателен резултат заедно с билета.
Няколко културни институции в Берлин се включиха в проекта, като театър Берлински ансамбъл. До първите дни на
април са планирани девет представления.
Освен отрицателен резултат от тест от зрителите се изисква да носят маски с медицинско качество. Оставят се и празни
седалки между тях.
Повечето театри и концертни зали в Германия остават затворени заради пандемията от новия коронавирус.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
От днес влизат в сила по-строги мерки срещу коронавируса в цялата страна. Кои обекти ще затворят и как новите
ограничения ще се отразят на бизнеса - говорят експертите;
Стигнаха ли ваксините до личните лекари - в студиото доц. Любомир Киров, председател на Националното
сдружение на общопрактикуващите лекари;
Кои са замесените длъжностни лица и как шпионският скандал отеква във външнополитически план - по темата
дипломатът Милен Керемедчиев и експертът по сигурност Йордан Божилов;
Защо полицаи стреляха по преследван автомобил и упражнено ли е полицейско насилие при задържането на
водача - на живо от Казанлък;
На живо: Защо собственичка на заведение в София отказва да изпълнява новите мерки срещу коронавируса;
БТВ, "Тази сутрин"
Предизборен сблъсък в ефира на „Тази сутрин". Пред Антон Хекимян застават Тома Биков и Явор Божанков;
Локдаун за 10 дни - достатъчни ли са за справяне със заразата и ще се наложи ли удължаване на мерките? Гост:
Доц. Ангел Кунчев;
Гонка в Казанлък завърши с дисциплинарна проверка на униформени. На живо: Имало ли е полицейско насилие
над задържания?;
Кои участници продължават напред в „България търси талант"?;
Нова телевизия, „Здравей, България"
България избира новите депутати. В предизборен сблъсък влизат Демократична България и ВМРО;
Шпионски скандал. Разговор с Алексей Петров;
Вълна от недоволство заради прострелян вълк върху капак на кола.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - ВКС трябва да каже може ли в затвора само по косвени доказателства;
в. Труд - ГЕРБ води на БСП със 7%;
в. Телеграф - Правим по-малко бебета в локдауна;
в. Монитор - Софтуер ще хваща чиновници корумпета;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - София и още 3 области с над 800 заразени на 100 хил., може да не стигнат 10 дни локдаун;
в. 24 часа - ББР събира всичките си дружества под един покрив, за да оптимизира разходи;
в. Труд - Парите от ЕС вдигнаха заплатите с 8,4%;
в. Труд - България вече е фактор на газовата карта на ЕС;
в. Телеграф - Молове и кръчми пълни като за последно;
в. Телеграф - Търсят кой във Военна полиция остави резидента да избяга;
в. Монитор - Премиерът: 100% енергийно независими сме;
в. Монитор - По последни данни на проекта "Приеми ме": Приемните семейства у нас паднаха под 2000;
Водещи интервюта
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в. 24 часа - Здравко Здравков, главен архитект на София: Незаконни колички за хотдог и царевица ще се репатрират, до
2000 лв. глоба за собствениците;
в. Труд - Експертът по киберсигурност доц. Златогор Минчев пред "Труд": Ако пандемията не бъде овладяна, вървим към
война;
в. Телеграф - Жестомимичният преводач Таня Димитрова: Работата с глухите деца ми дава смисъл на живота;
в. Монитор - Методи Коралов, психолог: Почти всички възрастови групи получават паник атаки;
Водещи анализи
в. 24 часа - Само за седмица - 2 крачки към световния сблъсък;
в. Труд - Икономиката се е върнала до нивата си от 2006 г.;
в. Телеграф - Май само бой с палка ще спре нарушителите;
в. Монитор - Дръжте се сега за яйцата.
√ Предстоящи събития в страната на 22 март
София
От 9.00 ч. сутринта ще се проведе онлайн пленарна сесия на Икономическия и социален съвет.
От 11.00 ч. в платформата ZOOМ ще се състои брифинг на НАП.
От 17.30 ч. по инициатива на „Софийска вода" младите изследователи ще могат на живо от Facebook страницата
на детския научен център „Музейко" да научат за пътя на водата.
***
Добрич
От 11.00 ч. във Фейсбук страницата на Художествена галерия - Добрич ще се състои онлайн „Пролетна
работилница за въображение“.
От 14.00 ч. във „Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще се състои събитието„Здравословно и
лесно".
***
Шумен
От 19.00 ч. в концертната зала на Общински младежки дом ще се състои Музикално-танцов спектакъл „Пролетно
пробуждане" на агенция „Фаворит" към Общинския младежки дом.
Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2019 г.
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