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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
ТВ+ 
 
√ Васил Велев: През тази една година след първия локдаун няма истинска помощ за бизнеса, а мерки за сдържане на 
безработицата 
Най-голям проблем през тази една година беше „фалстартът“, т.е. отричането на всякаква помощ за бизнеса в началото. 
Първите мерки бяха предимно за подпомагане на заетостта и доходите на работниците. Тази позиция еволюира, разбира 
се, но тя нямаше как да бъде поправена, защото от грешния дизайн на мерките се получи и голямо забавяне. Това 
коментира Васил Велев, председател на АИКБ в студиото на ДЕНЯТ с В. Дремджиев. 
„През тази една година на пандемия узря идеята, че бизнесът има нужда от подкрепа през такива времена, за да може 
да запази работните места и да плаща данъци. Макар че наскоро излезе информация за ръст на доходите в бюджетната 
сфера с 20%. Докато много по-скромни са данните в реалния бизнес, и то за сметка на съкращаване на нископлатените“, 
допълни Велев. 
Велев заяви, че в момента в България действат два основни типа мерки за бизнеса и хората.  
„Едната, по Временната рамка за държавна помощ, е за запазване на доходите и заетостта, известна като 60/40, 80/20 и 
т.н. Още в началото тази мярка стартира много грешно, което доведе до ръст на безработицата през април. След това 
мярката беше поправена, но пък се залитна в другата крайност. Сега пък се подкрепят 60% от доходите за целия месец на 
всички заявени работници, а не само за времето, в което не работят. Всъщност правилната мярка е, когато хората 
работят, 100% плаща предприятието. Когато няма работа и се наложи хората да не работят, тогава държавата да плаща 
75%. А другата мярка е за подкрепа на фиксираните разходи на компаниите.  Когато продажбите съвсем се сринат, тогава 
е необходима държавна помощ, за да се подкрепят постоянните разходи на фирмите“, допълни Васил Велев. 
Председателят на АИКБ обобщи, че като цяло, през тази една година след първия локдаун няма истинска помощ за 
бизнеса, а мерки за сдържане на безработицата които при това са финансирани от спряна европрограма. 
Цялото интервю може да гледате на следния линк. 
 
В.Монитор 
 
√ По-малко хора работят дистанционно в сегашния локдаун  
Според работодатели тенденцията е от няколко месеца 
Хоум офисът вече остава на заден план като алтернатива. Все повече служители работят присъствено в офиса. Това 
обясни пред „Монитор” изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. 
Той изтъкна, че тенденцията се наблюдава от няколко месеца. Работодатели не очакват и масово да се работи от вкъщи и 
през сегашното затягане на мерките. 
„По-малко ще работят дистанционно и през този локдаун, който се очаква да е по-краткотраен. А и наблюденията ми са, 
че все повече от служителите предпочитат да са на място заради социалните контакти. Също така част от тях вече са 
преболедували, други пък са ваксинирани”, каза Иванов. Той изтъкна и че все повече работодатели осигуряват безопасна 
среда в офисите, като са предприели съответните мерки - дезинфекция, раздаване на предпазни средства на 
служителите си, както и дистанция между хората в помещението. Според експерта дистанционно продължават да 
работят най-вече в IT сектора, което обаче е обичайно за тази сфера. 
От АИКБ обмисляха наскоро да внесат предложение представителите на бизнеса да имат възможност да осигуряват 
медицински екипи в офисите, които да имунизират служителите срещу COVID-19, ако самите работници имат желание за 
това. Мотивът беше улесняване на процеса по ваксинация. Впоследствие обаче идеята е отпаднала заради старта на 
„зелените коридори” у нас в различни пунктове. 
Експертът обаче бе категоричен, че пандемията определено е променила пазара на труда и заради ограниченията, много 
хора от засегнатите сфери вече са се преквалифицирали. Това се отнасяло най-вече за ресторантьорство и хотелиерство, 
като работещите там преди са предпочели да се ориентират към индустрията. 
„Тепърва ще има дефицит на кадри. Вече се появи информация, че в курортите не могат да наемат готвачи дори от 
чужбина. Но дори да се предложат високи заплати, не знам как могат да бъдат реализирани и да бъдат платени на 
служителите, при условие че ресторанти и хотели непрекъснато затварят”, каза още Добрин Иванов. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K_hGCXNyEgU
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√ Здравната каса ще плаща за последващо лечение на COVID 
Пациентите с пост-COVID синдром ще могат да се долекуват по нова клинична пътека за рехабилитация след 
коронавирус  
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще плаща за последващо лечение на COVID-19. Пациентите с пост-COVID 
синдром ще могат да се долекуват по нова клинична пътека за рехабилитация след коронавирус, която здравното 
министерство разработи съвместно с болниците по рехабилитация. 
В тази връзка Министерството на здравеопазването предлага за обществено обсъждане промени в наредбата за 
определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, 
свързани с възможността за провеждане на специализирани и високоспециализирани имунологични изследвания за 
диагностика на първични имунни дефицити, както и на възможности за провеждане на физикална терапия, 
рехабилитация и грижи за пациенти след проведено активно болнично лечение на COVID-19. 
Регламентират се и възможностите за осъществяване на малки хирургични интервенции с насоченост към 
труднозаздравяващи рани, настъпили в резултат на нарушена трофика на кожата и подкожната тъкан вследствие на 
промени в периферните съдове (каквито са и промените при възпаление на кръвоносните съдове - т.нар. васкулит при 
коронавирусна инфекция).  
Необходимо е незабавно въвеждане на ясно определени правила за извършването на изследвания и точна диагностика 
на първичните имунодефицитни състояния. Това налага нормативна промяна, с която да се създаде възможност за 
качествена диагностика на първични имунни дефицити, като за целта се предлага създаване на нова амбулаторна 
процедура „Диагностика на първични имунни дефицити“, обяснява се в мотивите на здравния министър. 
Вече има научни данни, че коронавирусната инфекция, засягайки органите и системите в човешкия организъм, 
предизвиква и остатъчни физически и психически последици за по-дълъг период от време. Регистрирано е, че 
симптоматиката след прекаран COVID-19 се владее предимно от страна на дихателната система, сърдечно-съдовата 
система, нервната система, обмяната на веществата, което вероятно е последица от въздействието на вируса в тъканите 
на различни органи. Остатъчната соматична и функционална симптоматика и параметрите на промените в периода след 
боледуване все още са в процес на регистриране и изясняване. 
За пациенти с налични остатъчни проблеми за здравето непосредствено след проведено активно лечение от COVID-19, с 
уточнена диагноза и стабилизирано соматично и неврологично състояние, при които не е необходимо активно лечение 
на основното заболяване, усложненията и придружаващите заболявания, е доказана необходимостта от провеждането и 
на физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи с цел стабилизиране на постигнатия ефект от болничното 
лечение. Тъй като на настоящия етап в пакета от дейности на НЗОК не е предвидена възможност за провеждането им, се 
предлага създаване на нова клинична пътека „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение 
от COVID-19“. Доказано е, че рехабилитацията и специализираните грижи за пациентите с налични остатъчни проблеми 
за здравето след активно болнично лечение от COVID-19 са най-ефективни в тримесечния период, непосредствено след 
провеждането му, когато се стабилизира постигнатия ефект от болничното активно лечение, а човешкият организъм 
възстановява пълната си функционалност, обяснява се в мотивите към промените. 
Целта на предложените промени е да се даде възможност за пациентите с първични имунни дефицити да получат 
адекватна и навременна диагностика, както и възможност за пациентите с остатъчни здравословни проблеми след 
проведено активно лечение по повод на заболяването COVID-19 за физикална терапия, рехабилитационни процедури и 
специализирани грижи. 
Като резултат от въвеждането на нова клинична пътека „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи 
след лечение от COVID-19“ се очаква предоставянето на допълнителна възможност за лечение с цел стабилизиране на 
състоянието при пациенти, при които е проведено активно болнично лечение по повод COVID-19. За пациентите с 
остатъчни здравословни проблеми след COVID-19 новата клинична пътека дава възможност за физикална терапия, 
рехабилитация и специализирани грижи, които не могат да бъдат осъществени в рамките на утвърдения към момента 
пакет от дейности на НЗОК. 
Поради големия брой преболедували COVID-19, провели болнично активно лечение (част от които с хоспитализация с 
продължителност над 20 дни), и при които лекуващите и проследяващи лекари са регистрирали остатъчни проблеми за 
здравето, с проекта се предвижда тези дейности да се изпълняват непосредствено след активното лечение в срок, в 
който предприемането на рехабилитационни мероприятия и полагането на специализирани грижи за пациентите имат 
най-голяма ефективност за затвърждаване на ефекта от продължителното болнично лечение и в най-голяма степен водят 
до максимално възстановяване на функциите на засегнатите органи и системи. 
Финансовите средства за прилагането на наредбата са в рамките на бюджета на Националната здравноосигурителна каса 
за съответната календарна година. 
 
 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/razrabotva-se-klinichna-pyteka-za-post-covid-sindrom-322402/
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√ Паричното предлагане в България расте с над 13% през февруари 
Депозитите в банковата система през миналия месец са близо 95 млрд. лева, а заемите достигат 66 млрд. лева, 
отчете БНБ 
Паричното предлагане в България е нараснало с 13,3% на годишна база през февруари, показват данните от паричната 
статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, годишното увеличение през януари беше 12,7%, през 
декември - 10,9%, през ноември - 9,8%, през октомври - 9%, а през септември  - 9,3%. В края на 2019 г. паричното 
предлагане отбеляза 9,9% годишен ръст, отчитат в централната банка. 
За един месец „широките пари" (паричният агрегат М3) достигат 115,624 млрд. лв. при 114,369 млрд. лв. към януари 2021 
г. Най-бързоликвидният им компонент – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва парите извън банките и безсрочните 
депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през миналия месец се увеличава с 18,4% на годишна 
база, като през януари имаше 17,1% годишен ръст. Наблюденията на Investor.bg показват, че въпреки пандемията 
продължава тенденцията на ръст на вложенията в банките. 
 

 
 
В края на февруари депозитите на неправителствения сектор са 94,975 млрд. лв. и за една година растат с 12% (11,9% 
годишно повишение през януари). 
Спестяванията на бизнеса в края на февруари са 29,278 млрд. лв. В сравнение с година по-рано те се увеличават с 13,3% 
(13,5% годишно повишение през януари). Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13,9% на годишна база 
през февруари (25,4% годишно повишение през януари) и в края на миналия месец достигат 3,237 млрд. лв. 
Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, са 62,460 млрд. лв. и растат на годишна база с 11,3% 
(10,5% годишен ръст през януари). 
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В БНБ изчисляват, че в края на февруари нетните вътрешни активи са 70,321 млрд. лв., като за една година растат с 8,3% 
(6,7% годишно повишение през януари). В края на миналия месец основният им компонент – вътрешният кредит, 
възлиза на 71,069 млрд. лв. и се увеличава спрямо февруари 2020 г. с 10,6% (9% годишен ръст през януари). 
През февруари вземанията от неправителствения сектор отбелязват годишно увеличение с 4,3% и достигат 67,947 млрд. 
лв. при 4,7% годишен ръст през януари. 
В края на миналия месец кредитите за неправителствения сектор са 65,901 млрд. лева при 65,747 млрд. лв. към 31 
януари. През февруари те се увеличават на годишна база с 4,1% (4,6% годишно повишение през януари). 
Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от 
Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 346,1 млн. лева. 
На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 346,1 млн. лв. (в т. ч. 9,7 млн. лв. през февруари 2021 година) 
като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити. 
Банковите заеми за фирмите нарастват с 2,6% на годишна база през февруари, при 3,4% годишно повишение през 
януари. В края на миналия месец те достигат 35,801 млрд. лв. 
Кредитите за домакинствата в края на февруари достигат 25,770 млрд. лв. За една година те се увеличават с 6,3%, 
колкото беше годишното повишение и през януари. 
Към 28 февруари банките са отпуснали жилищни заеми за 12,172 млрд. лв. при годишен ръст от 11,3%, докато през 
януари имаше 11,4% годишно увеличение. 
Потребителските кредити възлизат на 12,057 млрд. лв. и се увеличават с 4,8% спрямо февруари 2020 г. (4,7% годишно 
повишение през януари). 
На годишна база другите кредити намаляват с 25,5%, колкото беше годишното понижение през януари, като достигат 384 
млн. лева. 
В централната банка отчитат, че заемите за работодатели и самонаети лица се понижават с 8,5% на годишна база през 
февруари (12,8% годишно понижение през януари 2021 г.) и в края на месеца са 371,9 млн. лв. 
По данни на банковата статистика кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4,330 млрд. лв. и в сравнение 
с февруари 2020 г. се увеличават с 4,4% - с толкова растяха и през януари. 
 

 
 
В края на миналия месец нетните чуждестранни активи са 67,691 млрд. лв. при 67,021 млрд. лв. в края на януари. Те 
нарастват с 14,9% в сравнение с февруари 2020 г. (16,7% годишно повишение през януари). 
През февруари чуждестранните активи се увеличават с 12,2% (12,5% годишен ръст през януари 2021 г.), като достигат 
76,804 млрд. лева. 
Чуждестранните пасиви са 9,114 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 4,5% (11,6% годишно понижение през януари 
2021 година). 
  
√ Великденската блокада в Германия показва, че Европа няма отговор на пандемията 
Германският канцлер Ангела Меркел нареди петдневна блокада около Великден при едни от най-строгите мерки от 
началото на пандемията, показвайки внезапното влошаване в усилията на Европа за овладяване на коронавируса. 
Само няколко седмици след като разпространението на вируса изглеждаше овладяно, нов ръст на заразените и 
буксуващите ваксинации накараха Франция и Италия да удължат блокадите. Нидерландия вероятно също ще удължи 
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ограниченията по-късно във вторник, а в Унгария болници призовават за помощ от необучени доброволци. 
Влошаващите се перспективи пред региона ще бъдат отразени в съвместно съобщение на лидерите на ЕС в четвъртък, 
когато се очаква те да обсъдят пандемията. Тя започна да се влошава заради агресивни щамове на COVID-19. 
„Епидемиологичната ситуация остава сериозна и заради предизвикателствата, породени от вариантите. Затова 
ограниченията, включително на пътуванията от неосновна необходимост, трябва да останат в сила засега“, се казва в 
новото проектокомюнике на европейските лидери, видяно от Bloomberg. 
Плановете за провеждане на срещата на живо внезапно бяха отменени миналата седмица и вместо това тя ще се състои 
чрез видео конферентна връзка – ход, който обобщава влошаващата се ситуация. Броят на заразените в Белгия, където 
обичайно се провеждат срещите на високо равнище на ЕС, е нараснал с над 40% на седмична база, сочат новите данни. 
Равнището на заразените в Германия почти се е удвоило през последния месец. 
 

 
 
При радикалното затваряне по Великден на най-голямата икономика в Европа всички магазини ще бъдат затворени от 1 
април за пет дни с изключение на хранителните магазини, които ще отворят на 13 април. Прибавянето на следващия 
четвъртък към великденския уикенд в Германия може да струва на страната изгубен БВП до 7 млрд. евро, сочат данните 
на Института за икономически изследвания в Кьолн. 
Европейските борси отбелязват спад във вторник заради опасенията, че ръстът на заразените може да забави 
възстановяването на региона от най-голямата му рецесия в съвременната история. 
Индексът на компаниите от туристическия и развлекателния сектор в Европа спада три поредни дни, което е най-дългата 
поредица от януари насам, на фона на опасенията, че още един туристически сезон може да бъде изгубен. Това е в ярък 
контраст с оптимизма миналата седмица, когато STOXX 600 Travel & Leisure достигна рекорден връх. 
След над 11 часа напрегнати разговори, които приключиха рано във вторник, Меркел и лидерите на провинциите 
удължиха настоящите мерки за блокада в Германия до 18 април, но не постигнаха споразумение за по-строги мерки като 
полицейски часове в тежко пострадалите провинции и установяване на правила за пътувания в страната. 
Държавните ръководители са все по-разделени относно начините за процедиране, а обществени допитвания показват, 
че хората са все по-недоволни от управлението на кризата от правителството само шест месеца преди парламентарните 
избори през септември. 
„Сега сме в много, много сериозно положение“, каза Меркел на пресконференция, която започна малко след 14,30 ч. в 
Берлин. „Броят на случаите расте експоненциално, а леглата в интензивните отделения отново се запълват“, допълни тя.  
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Още по-тежко е положението в Унгария, която изпитва недостиг на лекари и медицински сестри за справяне с рекордния 
брой на пациентите с COVID-19, което принуждава болниците да търсят доброволци без медицинско образование. 
Гърция, която лобира усилено пред лидерите на ЕС да одобрят удостоверение за ваксиниране, което да улесни 
пътуванията за ваксинираните хора, започна да набира лекари с частна практика, използвайки закона за националната 
сигурност, за да  помогнат на изпитващата затруднение система на общественото здраве. 
Болниците се пълнят в момент, когато Европа не успява да засили ваксинационните си кампании. ЕС и Великобритания 
се стремят към деескалиране на спор за доставките, който може да доведе до блокирането на доставки за 
Великобритания от завода на AstraZeneca в Нидерландия. Спирането на ваксинациите с ваксината на компанията от 
Германия и други страни засили объркването. 
ЕС е разпределил дози за 6,6% от населението си, което е под една трета от разпределените дози във Великобритания, 
показва индикаторът на Bloomberg за ваксините. 
Европейската комисия запази натиска върху AstraZeneca, след като генералният директор на Главна дирекция 
„Здравеопазване и безопасност на храните“ Сандра Галина беше изслушана пред Европейския парламент във вторник. Тя 
заяви, че остава „недоволна“ от компанията, повтаряйки думите на председателя на Европейската комисия Урсула фон 
дер Лайен, че блокът ще използва всички разполагаеми инструменти, за да се сдобие с дози. 
„Няма празник, няма уикенд за ваксинациите“, каза френският президент Еманюел Макрон, който е критикуван за 
бавното разпространение на ваксините. Във вторник той посети имунизационен център в северния град Валенсиен, като 
обеща, че студенти, пожарникари, медицински сестри и пенсионирани лекари ще могат да поставят ваксини. 
Европейската агенция по лекарствата ще продължи да проверява съобщенията за тромбози след ваксиниране, за да 
гарантира безопасността, каза изпълнителният директор Емер Кук пред евродепутатите във вторник. Тя също така работи 
за ускоряване на разрешаването на променени ваксини за по-добра защита срещу новите варианти. 
„Ваксините ще ни помогнат да контролираме тази пандемия. Искам да уверя вас и обществото, че има система за 
контрол за гарантиране, че ваксините, които всички получаваме, са безопасни, ефективни и с високо качество“, изтъкна 
Кук. 
„Третата вълна“ на пандемията, както я определи Меркел, изглежда набира скорост, но тя не предложи нови конкретни 
стъпки извън блокадата за Великден, повтаряйки вместо това призив към гражданите да си остана у дома. 
„Искаме да предотвратим претоварване на здравната ни система. Успяхме да го постигнем в това дълго пандемично 
пътуване и трябва да го направим отново през идните седмици“, каза Меркел. 
  
√ Ваксините няма да гарантират достъп на граждани на трети страни в ЕС 
Забраната за несъществени пътувания на чужденци в общността остава засега, изключение са няколко държави 
Ваксинационният сертификат не променя нищо - граждани от трети страни няма да бъдат допускани в ЕС за 
несъществени пътувания, каквито са например туристическите. Това обясни говорител на Европейската комисия (ЕК) по 
време на обедния брифинг на институцията. 
Ограничението е препоръка от последния Европейски съвет и от Комисията очакват всички страни от общността да се 
съобразят с нея. Тези ограничения не важат за "ограничен брой държави", както и за бизнес пътувания, каза още 
Кристиан Уиганд. 
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Някои държави от ЕС подготвят схеми, които да позволят рестарт на туризма. Гърция например смята да позволи на 
граждани на Израел да посещават страната. От 1 април седмично по 10 хил. израелци с поставена ваксина ще могат да 
посещават южната ни съседка. 
Уигън уточни, че Брюксел е наясно с тези инициативи и предложението на ЕК за сертификатите ще помогне да се избягва 
ненужно фрагментиране. 
На 17 март Европейската комисия направи предложение за създаване на т.нар. дигитални зелени сертификати. В тях ще 
бъде вписано дали притежателите им имат поставена ваксина, отрицателен тест или доказателство за преболедуване - 
например наличие на антитела. Целта е облекчаване на пътуванията. 
Традиционни туристически дестинации в ЕС като Гърция и Испания предлагат граждани от Израел и Великобритания да 
могат да влизат в рамките на общността със своите ваксинационни сертификати. Кипър също ще приема британски 
туристи от 1 май. 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев пред ОССЕ: Честните избори са най-ефективният гарант на демокрацията  
Честните избори са най-ефективният гарант на демокрацията и като общество и институции трябва да работим за 
повишаването на доверието към този инструмент на правовата държава. Това заяви президентът Румен Радев, който 
вчера прие на "Дондуков" 2 представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). 
Представителите на организацията са част от международна мисия за наблюдение на изборите за народни 
представители в България на 4 април. 
Държавният глава отбеляза, че България е изправена пред предизвикателството за първи път да проведе избори в 
условията на епидемична обстановка и припомни, че именно в тази връзка е провел поредица от консултации с 
отговорните за изборния процес институции, здравните власти, парламентарно представените и извънпарламентарни 
политически формации, граждански организации и представители на българските общности зад граница. 
Целта на проведените срещи е предприемането на мерки както за гарантиране на здравето и изборните права на 
гражданите, така и честност, прозрачност и достъпност на изборния процес, за да се насърчи участието на гражданите. 
Легитимността на всеки избор се състои в масовия вот на гражданите, а доверието на обществото в следващия 
парламент и правителство е най-големият капитал за тях, подчерта Румен Радев. 
В рамките на срещата бяха обсъдени редица въпроси, свързани с организацията и провеждането на парламентарните 
избори. Сред акцентите в разговора бяха създадените условия за поставените под карантина граждани да могат да 
упражнят конституционното си право на глас; организирането на достатъчно мобилни избирателни секции; 
произтичащите затруднения при обработването на резултатите от едновременното гласуване с машини и с хартиени 
бюлетини; недопускането на висок процент невалидни бюлетини, отчитани при предишни избори у нас; дебатът за 
въвеждането на видеонаблюдение при преброяването на бюлетините и оформянето на изборните протоколи, както и 
потенциалът за въвеждане на дистанционно гласуване за българските граждани в чужбина. 
Ръководителят на мисията наблюдатели Корийн Йонкър подчерта, че това е деветата мисия на ОССЕ за наблюдение на 
избори в България, която ще се ръководи в своята работа не от сравнения с проведени предишни избори у нас или с 
избори в други държави, а от стандартите и критериите на международната организация в тази област. 
 
√ Мярката 60 на 40 се удължава до 31 май  
Действието на мярката 60 на 40 за запазване на заетостта се удължава до 31 май. Промените в правителственото 
постановление за мярката са обнародвани във вчерашния брой на Държавен вестник. 
Има важна промяна - декларираното намаление на приходите от продажби следва да е не по-малко от 20% през 
месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства по мярката спрямо усреднените 
приходи за 2019 г., а не спрямо същия период на предходната година, както беше досега. 
Заявленията за изплащане на средства за периода от 1 януари до 31 март, подадени преди 15 април, ще се разглеждат 
и финансират по досегашния ред. 
 
√ Борисов разговаря с ирландския вицепремиер Лео Варадкар - ето какво си казаха  
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с ирландския вицепремиер Лео Варадкар. 
Двамата обсъдиха ситуацията с разпространението на COVID-19 в България и в Ирландия, както и предизвикателствата, 
пред които са изправени двете страни в следствие на пандемията. 
Премиерът Борисов и ирландският вицепремиер изразиха надежда, че в близко бъдеще гражданите в Европа ще могат 
да се върнат към нормалното си ежедневие и отново ще могат да пътуват спокойно с цел туризъм или бизнес. 
В рамките на телефонния разговор премиерът Бойко Борисов и вицепремиерът Лео Варадкар акцентираха върху 
двустранните отношения между България и Ирландия. 
Двамата се съгласиха, че съществува сериозен потенциал за развитие на ползотворно сътрудничество, както по теми от 
европейския дневен ред, така и на двустранно равнище. Премиерът Бойко Борисов изтъкна ползите от активния 
политически диалог на високо ниво за задълбочаването на партньорството между България и Ирландия. 
 
√ Борисов се срещна с посланик Митрофанова: Държим да има открит диалог с Русия  
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова по повод 
началото на мандата ѝ в София. В рамките на разговора им в Министерския съвет бяха обсъдени двустранните 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-predloji-sertifikat-za-vaksiniranite-i-preboleduvalite-covid-324064/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/kipyr-shte-priema-vaksinirani-britanski-turisti-ot-1-mai-323277/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/kipyr-shte-priema-vaksinirani-britanski-turisti-ot-1-mai-323277/
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отношения и наличието на желание и от двете страни те да бъдат задълбочавани в дух на добронамереност и 
прагматичност. 
Премиерът Борисов изтъкна, че България държи да има открит и взаимноизгоден диалог с Руската федерация, при който 
страната ни се води от националните си интереси и евроатлантически приоритети. 
Българският министър-председател пожела на посланик Митрофанова успешен мандат в България и посочи сериозния 
потенциал за сътрудничество в сферата на икономиката и търговията. 
По думите му България и Руската федерация могат да развиват успешно партньорство в редица области като например 
културата, туризма и селското стопанство. 
 
√ Комисията по досиетата обяви кои кандидат-депутати са свързани с Държавна сигурност  
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 26, ал. 1, т. 1 от 
Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 
Проверката е за лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-ото Народно събрание – общо 
5962 на брой. Проверени са 2620 лица. 3342 лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. 
Пълния списък на кандидатите за народни представители с установена принадлежност към Държавна сигурност може да 
видите ТУК. 
 
√ Илияна Йотова: Недопустима поправка, насочена срещу България, готвят евродепутати в резолюция за РСМ  
Недопустима поправка готвят евродепутати в резолюция за Република Северна Македония. Поправката е насочена 
срещу България. Това написа във Фейсбук вицепрезидентът Илияна Йотова. 
"Безпрецедентно е в такъв документ да се съдържа и упрек към настояща държава членка. Призовавам бившите си 
колеги от Групата на социалистите и демократите в Европарламента да изтеглят поправката", призовава тя. 
"Езикът на омразата и провокативните изказвания, както и потъпкването на правата на хората с българско самосъзнание 
са запазена марка на Република Северна Македония. Готвената поправка потвърждава за пореден път пропуска на 
българската държава да обясни на европейските си партньори своята позиция за Република Северна Македония. 
Добросъседството означава не само изчистване на спорове от миналото, но и поведението в настоящето, както и защита 
на гражданите с българско самосъзнание. Конкретен пример от последните дни е скандалът с представителя на Скопие 
на музикалния конкурс "Евровизия" заради българската му идентичност и симпатия към нашата страна", допълва 
вицепрезидентът. 
 
√ Захарова: Призоваваме отново София да прекрати участието си в "лова на вещици"  
Русия си оставя правото на реципрочни мерки във връзка с обявените от страна на България за персона нон грата руски 
дипломати в София, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. 
Тя подчерта, че българските власти правят вече за пети път през последната година и половина демарш от подобен 
характер, без да предоставят каквито и да е доказателства. 
"Призоваваме отново официална София да прекрати участието си в "лова на вещици", който вреди на националните 
интереси на самата България. Време е да се върнем към конструктивния двустранен дневен ред, който е много по-
естествен за руско-българските отношения", подчертава в изявлението си Захарова. 
 
√ Ердоган и Меркел обсъдиха миграционната сделка между Турция и ЕС  
Турският президент Реджеп Ердоган разговаря чрез видеоконферентна връзка с германския канцлер Ангела Меркел, 
обсъждайки с нея актуализацията на миграционното споразумение между Турция и ЕС, подписано през март 2016 г. Това 
съобщиха от президентската администрация на Турция. 
"По време на разговорите бяха обсъдени двустранните отношения, регионални въпроси, както и стъпки за подобряване 
на отношенията между Турция и ЕС. Президентът Ердоган изрази мнение, че всички виждат положителните последици от 
диалога, когато той доминира в отношенията между Турция и ЕС, а личният принос на Ангела Меркел играе важна роля 
за създаването на тази атмосфера", заявиха от президентската администрация. 
"Президентът Ердоган заяви, че е необходимо да се положат усилия за предотвратяване на влошаването на настоящата 
ситуация от онези държави-членки на ЕС, които не искат да разберат стойността на отношенията с Турция. Той изрази 
надежда, че докладът, който ще бъде представен на срещата на върха на ЕС на 25-26 март, ще отразява предложенията 
за бъдещето на връзките между Турция и ЕС от обективна и конструктивна гледна точка за изграждането на позитивна 
програма", се казва в изявлението. 
"Президентът Ердоган отбеляза, че работата по актуализиране на миграционното споразумение трябва да се извърши 
изчерпателно, като се засегнат такива елементи като безвизов режим, актуализиране на митническия съюз и отваряне на 
нови глави на преговорите за членството на Турция в ЕС", е заявил Ердоган. 
 
√ Зеленски въведе санкции срещу трима евродепутати  
Владимир Зеленски въведе в сила решение на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна за тригодишни 
санкции срещу трима френски граждани - членове на Европейския парламент, съобщава се в сайта на украинския 
президент. 

https://bntnews.bg/f/news/o/1101/db3a9bdf974e4b4c397950a95aee5e9b.doc
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„Да се приведе в сила решението на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна от 23 март 2021 г. „ За 
прилагане, отмяна и изменения на персонални специални икономически и други ограничителни мерки (санкции)“, се 
казва в постановлението. 
В допълнителни материали към документа са посочени тримата граждани на Франция - Вирджини Жорон, Жан-Лин 
Лакапел и Филип Оливие. 
 
БНР 
 
√ Разходи на Министерството на отбраната за Covid-19: 1,7 млн. лв. през януари и февруари  
Близо 1,7 милиона лева струва на Министерството на отбраната борбата с Covid-19. Това става ясно от публикуваните 
данни за изразходваните средства за първите два месеца на годината.  
Основната част от парите са за Военномедицинска академия. Над милион лева е сумата за закупени тестове, 
консумативи, реактиви, медикаменти. Близо 59 000 лв. са дадени за превоз на лекарства, храна, лабораторни проби, 
консултации на пациенти в страната и от Спешното отделение до Инфекциозната клиника. 
121 000 лв. Военномедицинска академия е дала за хигиенни и почистващи препарати. Малко над 370 хиляди лева са 
разходите за заплати и възнаграждения - в сумата са включени одобрените допълнителни плащания, свързани с 
епидемичната обстановка. 
От цялостният отчет за двата месеца става ясно, че почистването и дезинфекцията на Изпълнителна агенция „Военни 
клубове и военно-почивно дело“ е струвало около 7 800 лв., 6 480 лв. са били дадени за частично плащане на 
термокамерата за комендантството. 
 
√ Две трети от българските компании могат да продължат да работят дистанционно 
Дигитализация, работа от вкъщи, хибридно управление и нови лидерски умения наложи пандемията  
Близо 80% от организациите отбелязват, че продуктивността им се е повишила 
Над две трети от служителите в българските компании имат възможност да продължат работа от вкъщи между 2 и 4 дни 
в седмицата, а 79% от фирмите смятат, че бъдещият начин на управление ще бъде хибриден - комбинация от работа на 
живо и от дистанционно. 
Това показват данните от проучване на Leadership Support от ноември и декември, 2020 г., в което са включени 250 
български компании от 13 сектора. 
“Обобщени в четири фрази резултатите звучат така - дигитализация, работа от вкъщи, хибридно управление и нови 
лидерски умения. Това е наблюдение, което наблюдаваме, че се случва и в Германия. Бъдещият начин на работа според 
българските и германските компании е хибридната работа, а смесеното ръководене - на живо и дигитално, е бъдещият 
начин на управление”, казва Камен Кънев, управител на Leadership Support. 
В Германия вече има дори законови стъпки към уреждане на въпросите, свързани с по-широкото прилагане на хоум 
офисите. Това е и причината, след принудителното излизане в дистанционна форма на работа, германските фирми да са 
по-подготвени. Затова в момента при германските компании това не е първи приоритет, докато 64% от българските 
фирми казват, че промяната на трудовата политика им е основен приоритет, тъй като за българското трудово 
законодателство това е много нова тема. 
Друга интересна тенденция е, че близо 80% от организациите отбелязват, че продуктивността им се е повишила. При 62% 
от компаниите служителите са постигнали по-добър баланс между професионалния и личния живот. 
Резултатите потвърждават тенденцията за ускоряване на дигитализацията в голяма част от бизнес секторите. Над 88% от 
компаниите посочват, че голямата трансформация е настъпила след използването на нови дигитални инструменти за 
сътрудничество и комуникация. 
Въпреки предизвикателствата, които срещат при работата от разстояние, повече от половината компании се справят с 
извънредната ситуация по-добре от първоначално очакваното. Действайки в тази динамична среда, почти 70% от 
компаниите залагат на силно гъвкава организационна структура при управлението в бъдеще. 
Чуйте целия разговор на Лъчезар Христов в звуковия файл. 
 
√ Ще се нареди ли България сред стартъп нациите  
По време на провеждания онлайн Ден на цифровите технологии на 19 март министрите, представляващи държавите-
членки на ЕС, подписаха три декларации за обединяване на усилията и ресурсите с цел насърчаване на международната 
свързаност, стимулиране на внедряването на чисти цифрови технологии и подобряване на регулаторната среда за 
новосъздадените и разрастващите се предприятия. Тези конкретни ангажименти ще спомогнат за ускоряване на 
екологичната и цифровата трансформация на Европа и ще допринесат за визията и целите на цифровото десетилетие на 
Европа. 
Ще се присъедини ли България към Декларацията за единен европейски стандарт за стартъп нациите, предложена на 
държавите членки на ЕС по време на виртуалното събитие Digital Day 2021, организирано от Португалското 
председателство на Съвета на ЕС? 
Декларацията относно стандарта на ЕС за новосъздадените предприятия коментира в “Нашият ден“ Добромир Иванов – 
председател на Българската стартъп асоциация (BESCO). 
На кои критерии трябва да отговорим, за да се наредим сред стартъп нациите? 
“Единият от тях е, че трябва да имаме стартъп виза. Стартъп визата дава възможност предприемачи от цял свят бързо да 
могат да дойдат в страната ни и да започнат бизнес – и то новостартирал. Понеже досега критериите бяха насочени 

https://bnr.bg/post/101441437/dve-treti-ot-balgarskite-kompanii-mogat-da-prodaljat-da-rabotat-distancionno
https://besco.bg/bg
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главно към големите инвеститори. Но, ако някой иска да дойде да започне по-малък бизнес тук, който е 
восокотехнологичен стартъп, не беше възможно. Сега вече е възможно.“ 
“Другото, върху което работим, е темата за „опшън пулове“. Това са видове договори, които един предприемач сключва 
със своите служители, като им дава възможност те да получат във времето дялове от тази фирма срещу определени 
условия, които изпълняват. Например – колко време са се задържали във фирмата, постигнали са конкретни резултати. 
Това е изключително важно в 21-ви век. Работим върху промяна в Търговския закон, която създава нов вид дружество.“ 
“Друго много важно в тази посока е да имаме в България едно място, където всеки който желае да стартира бизнес, 
може да получи онлайн всички документи, с които трябва да започне бизнес и да ги изпрати подписани и попълнени.“ 
Цялата комуникация – дигитална 
“Една от другите стъпки е, че цялата комуникация между стартъпите, което важи и за бизнеса по принцип, трябва да 
бъде дигитална. Това е едно от условията, не трябва да има нужда от физически контакт, когато става въпрос за 
комуникация между бизнеса и институциите. 
Друга от точките е, че държавата трябва да е отворена към иновативни регулации и махане на пречките пред 
компаниите. Създаването на т.нар. "sandbox в регулирана среда", нещо което е експериментална среда, създавана от 
институциите. Например в Столична община се създаде такъв Sandbox, който позволява на стартъпи да работят със 
Столичната община.“ 
Има изискване, свързано с плана за възстановяване и там всъщност да има средства, които подпомагат развиването на 
фондовете за дялов и рисков капитал. Това е нещо, за което се борим, защото тези фондове дават пари по пазарен 
начин. Имаме голяма нужда от пазарни механизми в страната ни, а не толкова от грантови. 
Друго условие е свързано с равния достъп до предприемачество. В България е трудно за един чужденец да си отвори 
сметка. Комуникацията е предимно на хартия, а не онлайн. Според мен в контекста на България най-важното е страната 
ни да е отворена към предприемачи от цял свят.“ 
Темата коментира в “Нашият ден“ и Владимир Данаилов, изпълнителен директор на Фонда на фондовете. 
“В последните години България е в процес на препозициониране на своята икономика. Искаме да имаме икономика, 
която създава нови продукти. Продуктите от 21-ви век, които да се консумират и в България, и глобално. Икономика, 
която се конкурира на база ефективност, на база качество. Именно за да я създадем, едно от нещата, които правим, е да 
стимулираме точно тази стартъп екосистема, която се развива много добре в последните десет години. 
В последните месеци и години Фондът на фондовете структурира три инструмента, които са в подкрепа специално на 
стартъпи. ФНФ не финансира директно компании, правим тази дейност чрез нашия фонд посредници.“ 
Какво е налично чрез ФНФ 
“Капиталът, който е мобилизиран към стартъпи, в момента е малко над 200 млн. лева. чрез четири фонд посредници. Те 
са готови да финансират както компании в много начален етап, етап на ускорение, даже може да няма компания, може 
да има само идея и предприемач, те могат да получат едно начално финансиране. Също така има фондове, които биха 
подкрепили компании, които са в по-зрял етап на развитие, компании, които биха искали да покорят нови пазари.“ 
Разговорите можете да чуете от звуковите файлове. 
 
√ Въведен е пропускателен режим за тежкотоварните автомобили към Дунав мост 2 
Временно е въведен пропускателен режим на движението на тежкотоварни МПС над 12 т по обходния път на град 
Видин, по който минава трафикът към граничния пункт с Румъния. 
Причината за временния режим на движение е ограничена пропускателна дейност на ГКПП "Дунав мост 2", съобщават от 
Пътната агенция. Според шофьори промяната в движението са ремонтните дейности: 
"Самата опашка се удължава, за да не влезе в града. Там се прави ремонт на пътя и няма начин да се разминат 
автомобилите. Върти се през паркинга на СОМАТ и след това се връща пак на главния път... Като идваме оттам, 
полицаите ни насочват насам. Обикаляме само. Времето ни свършва... Най-вероятно, за да не се трупаме тук на пътя ни 
отбиват..." 
Шофьорите недоволстват и от дългата опашка към границата. Вчера дължината й достигна 10 километра: 
"Сигурно утре ще мина, зависи от румънците. Причината е заради тези емигранти. Слагат системата дали има хора и се 
бавят. 5 камиона едновременно минават, обаче зависи от служителите... Като малко не може да ги измерят, ги връщат 
обратно. Нали, мине кантарът, връща го обратно и пак го пуска през кантара и затова се получават тия тапи. Предполагам 
към 10 часа се надявам да съм влязъл в Румъния. Мързи ги да работят. Когато решат да работят- работят, когато не им се 
работи - чакаме по опашки." 
Пропускането на тежкотоварните МПС се осъществява от Пътна полиция. 
 
√ Мишел: Топ приоритет остава ускоряването на ваксинацията срещу Covid-19 в ЕС  
"Наш топ приоритет остава ускоряването на ваксинацията срещу Covid-19 в ЕС" - това казва в писмото-покана до 
европейските лидери председателят на Европейския съвет Шарл Мишел за видеоконференцията в четвъртък и 
петък. Той добавя, че американският президент Джо Байдън ще сподели с евролидерите своята гледна точка за 
бъдещото сътрудничество. 
Мишел уточнява, че темите, които лидерите ще обсъждат, са пандемията от Covid-19, международните отношения, 
икономическия и цифров дневен ред. 
"Продължаващата работа за увеличаването на производството на ваксини, на тяхната доставка и гарантирането на 
повече прозрачност и предвидимост на наличността им трябва да се ускори", е категоричен председателят на 
Европейския съвет. 

https://bnr.bg/post/101441100
https://bnr.bg/post/101441523/baidan-na-videokonferenciata-na-evropeiskite-lideri-v-chetvartak
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Лидерите ще дискутират също цифровия сертификат. 
Мишел предлага да информира държавните и правителствени ръководители за резултата от последните си разговори с 
руския президент Владимир Путин преди провеждането на по-стратегически дебат за Русия на следващия физически 
Европейски съвет. 
"Във връзка със събитията в Източното Средиземноморие, ще обмислим, от гледна точка на срещата ни през юни, 
подсилване на ангажиментите си с Турция по последователен, условен и обратим начин", заявява Мишел. 
 
√ Задълбочава се политическата криза в Словакия  
Президентът на Словакия Зузана Чапутова поиска оставката на премиера Игор Матович три седмици, след като без да се 
консултира с коалиционните си партньори  Матович достави в страната количества от руска ваксина "Спутник V", която не 
е преминала разрешителна процедура в Европейска агенция за лекарствата. 
В знак на протест, вчера оставка подаде министърът на икономиката Рихард Сулик от коалиционния партньор на 
Матович - партията "Свобода и справедливост". 
Премиерът да подаде оставка и да сложи край на продължаващата криза в управляващата четирипартийна коалиция, 
като позволи да бъде сформиран нов кабинет начело с друг министър-председател, поиска Чапутова. 
Самият премиер изрази готовност да подаде оставка, но постави ред условия, включително да има министерско място в 
бъдещия кабинет. 
Неизбежно е премиерът да подаде оставка и с това да позволи да се сключи споразумение между коалиционните 
партньори за реорганизация на кабинета, посочи в предавано по телевизията изявление Чапутова. 
Матович каза в неделя, че е съгласен да се оттегли, но постави редица условия, включително негови противници в 
коалицията да се откажат от постовете си, а той да получи министерски пост в новия кабинет, което само разпали 
споровете. 
Няколко министри напуснаха кабинета в течение на политическите разпри, а парламентът отмени днешното си 
заседание, докато политическите борби около кабинета продължават. 
Чапутова, в чиито правомощия е да назначи новия премиер, заяви, че е неприемливо както изпълнителната, така и 
законодателната власт да бъдат лишени от способност за действие в разгара на пандемията от коронавируса, която 
засегна тежко страната с 5,5 милиона души население през последните седмици. 
"Три седмици на безплодни преговори на фона на препълнени болници, изтощени медицински работници и хора, 
борещи се за живота си е нещо опасно и безразсъдно", заяви Чапутова. 
Матович и неговата партия "Обикновени хора и независими личности" (ОЛаНО) спечелиха миналогодишните избори с 
обещания да изкоренят корупцията и да прекъснат съмнителните връзки между политици, магистрати и бизнесмени 
след убийството на известния разследващ журналист Ян Куциак. 
 
√ Испанската централна банка понижи икономическата си прогноза за 2021 г.  
Централната банка на Испания намали прогнозата си за икономически растеж през тази година, като заяви, че по-
слабото от очакваното първо тримесечие и бавното усвояване на средствата за възстановяване на Европейския съюз ще 
забавят икономическия подем, съобщава Блумбърг. 
По-високата цена на петрола, малко по-силното евро и покачването на дългосрочните лихвени проценти също 
допринасят за понижаването на базовия сценарий на централната банка за брутния вътрешен продукт за 2010 г до 6,0% 
от предишна прогноза за растеж от 6,8 на сто. 
Посланието на Испанската централна банка отразява нарастващото чувство на тревога и в ЕЦБ, че бавното разпределяне 
на средствата от фонда за възстановяване за 750 милиарда евро ще възпрепятства икономическия отскока от 
пандемичната криза, която вече беше спряна от хаотична кампания за ваксинация на стария континент. 
Разширяващата се пропаст между икономиките на ЕС и САЩ на фона и на различното темпо на ваксинация срещу Covid-
19, принуди ЕЦБ да ускори програмата си за изкупуване на облигации, за да предотврати твърде бързото нарастване на 
разходите по заемите в резултат на рязко повишаване на доходността на еврооблигациите подобно на американските 
ценни книжа. 
Испанската икономика вероятно ще се сви през първото тримесечие с 0,4%, след като властите въведоха по-строги 
ограничения, за да спрат разпространението на новата вълна на коронавирус, посочи централната банка. Изглежда, че 
растежът се е ускорил донякъде през март, тъй като испанските власти облекчиха част от ограниченията и кампанията за 
ваксиниране започна. 
Инерцията трябва да се засили през втората половина на годината, тъй като повече хора ще са ваксинирани и лидерите 
на ЕС успеят да се договарят относно окончателните подробности за фонда за възстановяване, което ще позволи на 
националните правителства да започнат да инвестират средствата от този фонд. Испания и Италия ще получат най-
голямата част от тези средства. 
Очаква се този по-бърз възходящ импулс да се пренесе през 2022 г., като Испанската централна банка увеличи 
прогнозата си за растеж за следващата година до 5,3% спрямо предишна оценка от 4,2 на сто. 
Базовият сценарий на централната банка предполага, че испанците ще похарчат голяма част от спестяванията си. В 
същото време не се очаква туризма, който по принцип е от съществено значение за икономиката на страната, да се 
нормализира до 2022 година. 
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√ Изненадващо понижение на британската безработица през януари  
Безработицата във Великобритания се понижи изненадващо до 5,0% през трите месеца до края на януари, когото 
страната влезе в нов противоепидемичен локдаун, показват данни на официалната британска статистика ONS. 
Осредните очаквания бяха за нарастване на британската безработица до 5,2% от 5,1% през предходните три месеца 
(октомври - декември 2020 г.). Спрямо началото на 2020 г. обаче нивото на безработица в Обединеното кралство е с 1,1% 
по- високо. 
Безработицата щеше да бъде доста по-висока без правителствената схема за заплащане на пуснатите в принудителен 
отпуск работници, която беше удължен до края на септември. 
В същото време нивото на заетост продължи да се понижава, достигайки 75,0% през трите месеца до края на януари, 
което е с 1,5% под нивото година по-рано и с 0,3% по-ниска заетост спрямо предходните тримесечие. 
Исковете за помощи при безработица пък нараснаха през февруари с цели 86,5 хиляди, достигайки ниво от 7,5% спрямо 
7,2% през предишните три месеца, като общият им брой достигна 2,7 милиона - ръст с 1,4 милиона (или с цели 116,3%) 
спрямо март 2020 г., когато започна коронавирусната пандемия във Великобритания. 
Отделни данни, публикувани също от британската национална статистика, показват обаче, че броят на служителите, 
водещи са на ведомост във фирмите, се увеличи през февруари с 68 хиляди спрямо януари, когато нарасна с 83 хиляди, 
въпреки че техният брой е с цели 693 хиляди по-малък спрямо година по-рано - точно преди началото на пандемията. 
В същото време средната обща работна заплата нарасна през трите месеца до януари с 4,8% на годишна база - най-
солидно повишение от март 2008 г. Този растеж обаче отразява как загубите на работни места са най-големи в 
нископлатените сектори като търговията на дребно и хотелиерството, отколкото при по-високото заплащане за хората, 
които все още работят. 
От януари в Англия са затворени магазините от несъществено значение и по-голяма част от бизнеса, свързан с 
обществени услуги, за да се забави разпространението на по-инфекциозните варианти на Covid-19, като подобни мерки 
бяха предприети и в други части на Обединеното кралство. 
Бързото темпо на ваксинация обаче доведе до рязко намаляване на броя на новите инфекции и позволи на учениците да 
се върнат на училище този месец. Магазините пък трябва да отворят отново следващия месец, но ограниченията за 
хотелиерския и туристически бизнес ще останат в сила поне до края на юни. 
 
√ МВФ: Перспективите за икономическо възстановяване са несигурни, особено в по-бедните страни  
Перспективите за възстановяване от предизвиканото от Covid-19 икономическо забавяне са несигурни и неравномерни, 
като някои нововъзникващи икономики и почти всички страни с ниски доходи са изложени на риск от по-нисък растеж, 
заяви във вторник управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева. 
"Време е да се удвоя усилията, за да може търговията отново да бъде двигател на растеж и възможности", посочи 
Кристалина Георгиева на онлайн събитие, организирано от Световната търговска организация. 
Обемът на глобалната търговията може да нарасне с 8,5% през тази и с 6,5% през следващата година, добави шефът на 
МВФ. 
Според г-жа Георгиева "възстановяването на търговията, ако се управлява добре, може да повиши растежа и жизнения 
стандарт в развиващия се свят". 
Ден по-рано в пространно интервю за американския онлайн финансово издание Barron's, Кристалина Георгиева 
отбеляза, че глобалната икономика е в началото на своето възстановяване, но най-трудното може би тепърва предстои, 
предвид нелеката задача на политиците да направят необходимите структурни промени за справяне с икономическите 
щети в резултат на коронавирсната пандемия. 
"Колкото и ужасна да беше 2020 година, тя може би беше по-лесната част от задачата пред нас", казва шефът на МВФ в 
интервюто. 
"Разрешаването на проблемите, справянето с пораженията и преминаването към по-приобщаващ и зелен растеж - това е 
най-голямото предизвикателство, пред което ще се изправим. Трябва да бъдем решителни и да направим света по-
устойчив, защото тази пандемия няма да бъде единственото сътресение, което ни очаква в бъдеще". 
През 2021 г., а вероятно и през 2022 г., най-важната икономическа политика ще бъде ваксинационната политика, смята г-
жа Георгиева. "Една от причините, поради които виждаме риск от продължителен икономически застой, са прогнозите за 
вероятния ход на ваксинационните кампании. Подкрепата за ускоряване на процеса на ваксиниране е изключително 
важна инвестиция за целия свят, особено за развитите икономики". 
Изчисленията на МВФ сочат, че ползите от ваксинацията срещу Covid-19 ще се равняват на допълнително производство в 
световен мащаб в размер на 9 трлн. долара до 2025 г., като 60% от тях ще се спечелят от възникващите и развиващите се 
страни, а от развитите икономики - 40 на сто или 4 трлн. долара. 
Според Кристалина Георгиева най-сериозната тревога по отношение на дълготрайните белези, които причина 
пандемията, е нарастващото неравенство. 
Шефът на МФВ също така отбеляза в интервюто за Barron's, че мощната стимулира парична и лихвена политика е 
изключително важна, като изходната стратегия от тези стимули трябва да бъде предприета с особено внимание при 
поетапно оттегляне на подкрепата, съпроводено с прецизна оценка на това, което предстои. 
Г-жа Георгиева предупреди и за рискове, свързани с натрупването на огромни по размер дългове в световен план. "Ако 
неочаквано се стигне до затягане на финансовите условия и се провалим в управлението на прехода след края на 
пандемията, ще станем свидетели на сериозни сътресения". 
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Икономически живот 
 
√ Отново новите безработни са повече от намерилите работа  
За периода 15-21 март отново новите безработни са повече от постъпилите на работа, съобщава НСИ. Това става, след 
като две поредни седмици трендът бе обратен и броят на намерилите работа бе по-голям от новите безработни. 
Между 15 и 21 март 5708 българи са загубили работа, а 5542 са започнали да работят. 
Отново София, Пловдив, Благоевград и Варна са градовете с най-много нови безработни, но и с най-голям брой 
намерили нова работа. В София дори новопостъпилите са повече от останалите без работа. 
За периода 28 декември 2020 година – 21 март 2021-ва 78 893 души са останали без работа, а 52 656 са си намерили 
такава. 
 
√ Държавата да помогне, купувайки акции от авиокомпаниите ни, призовава браншът  
От март 2020 приходите на авиокомпаниите спаднаха със 70—75%, а от септември 2020 г голяма част от компаниите не 
получиха никакви постъпления, друга част рязко намалиха приходите си. Спадът на приходите в гражданското 
въздухоплаване спрямо 2019 г. достигна на места до 80-85%. 
Това се казва в отворено писмо на Асоциацията на българските авиокомпании до премиера Борисов и министри от 
кабинета. 
От бранша изтъкват, че въпреки посочения  целогодишен  спад на приходите и нееднократните призиви, единствената 
подпомагаща мярка за сектора е 60/40 плюс 290 лв. Дори тя в настоящия момент се оказва трудноизпълнима за голяма 
част от авиокомпаниите, базите за техническо обслужване и учебните центрове, защото те просто не могат да 
финансират своята част. По тази причина, на работодателите често се налага да се възползват от опцията да поддържат 
част от персонала си в неплатен отпуск за продължителен период, за да свият до максимална степен разходите си на 
средства. 
Опасенията на асоциацията е, че дори да има съживяване на дейността през лятото на 2021г., някои авиокомпании не 
могат да оцелеят дотогава, защото отдавна не разполагат с финансови резерви. 
Допълва се, че целогодишният спад е нанесъл тежки щети на авиокомпаниите и няма перспектива да се подобри. 
Същото е и съотношението в броя на превозените пътници, като тенденцията за възстановяване е през тази и 
следващите години да бъде един изключително бавен процес, стигащ по прогнози до 2024-2025 г. 
Продължават да са на критичния минимум пътниците по редовни линии, а пътническите чартъри, особено след 
последните действия на здравните власти за ограничения и налагане на карантина за пристигащите пътници от трети 
страни, доведоха до незабавен отлив на вече резервирани за полети пътници и  анулиране на полетите от 
туроператорите. Практически, макар и слабо изразени в този период, полетните програми са прекратени. 
Изтъква се и предупреждението на Международната асоциация за гражданска авиация /ИАТА/ за реалната опасност от 
масови фалити на авиокомпании до края на годината. 
На този фон АБА отново отправя призив за активно подпомагане на авиобранша, и то с всички възможни инструменти, 
което много от страните вече успешно прилагат. Някои от европейските страни и САЩ, включително съпоставимите с нас 
Хърватска, Полша, Португалия, Румъния, Словения, осигуриха пряка държавна помощ за фирмите от авиосектора. 
Подчертава се, че в условията на огромния спад на полетите, респективно и на приходите в гражданското 
въздухоплаване спрямо 2019 г., постоянните разходи се запазват, а експлоатационните разходи и инвестиции при 
изпълнението на полети се увеличават. Поддържането на състоянието на авиационната техника и високата 
квалификация на авиационния и авиотехнически и инженерен  персонал, както и снижаването на  риска от заразяване в 
самолетите, изискват непрекъснати финансови вложения. 
Считаме, че ако искаме кризата да  не засегне разрушително авиационния сектор и безопасността на полетите, 
наложително е и у нас да се приложат следните нормативно допустими възможности: 

• увеличаване на капитала на дружествата чрез държавно закупуване на процент от новоемитираните акции с 
възможност за обратно изкупуване от сегашния собственик по номинал след приключване на кризисния период; 
приложен от  Луфтханза и други авиокомпании; 

• мярката 60/40 плюс 290 лв. за  2021 г. да се продължи до преодоляване на кризата с пандемията , или да се 
замени с мярка 80/0 за операторите от авиобранша, но отново с хоризонт до преодоляване на кризата; 

• подпомагане с използване на всички инструменти от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа 
на икономиката в условията на сегашното разпространение на COVID-19“, вкл. помощ с ограничен размер; 

• Разширяване възможностите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за финансиране на фирмите от 
авиационния сектор; 

• Част от постъпленията по първоначалната вноска  на договора за концесиониране на летище София да се насочат 
към фирмите от авиобранша за осигуряване безопасността на полетите и поддържане летателната годност на 
самолетите. 

 
√ Пандемична външна търговия  
Наскоро БНБ публикува данни за външната търговия със стоки за 2016-2020 г. Те възбуждат мисли и разсъждения, вкл. и 
относно въздействието на пандемията през 2020 г. върху динамиката на външната търговия по стокови групи. 

1. Специфика на външната ни търговия със стоки за 2016-2019 г. 
На Фигура 1 е представено изменението на износа по стокови групи (начин на използване) за 2016-2020 г., а на Фигура 2 
– на вноса. 



14 

 

Традиционно и очаквано търговският ни баланс е отрицателен. Той нараства от 2,1 млрд.EUR през 2016 г. на 3,8 млрд.EUR 
през 2019 г., но намалява до 2,8 млрд.EUR през пандемичната 2020 г. 
 

 
 
При възприетото разделение от четири основни стокови групи (така, както е показано на Фигура 1 и на Таблица 1)[1] при 
външната търговия с „Потребителски стоки“ и със „Суровини и материали“ съществува относителен баланс – общо за 
2016-2019 г. общото салдо по посочените две стокови групи е положително в размер на 69 млн. EUR! Поддържането на 
приемливо равновесие при първите две стокови групи може да се оцени положително. Описаната по-горе конфигурация 
е естествена и приемлива за страна като България. 
Основното отрицателно салдо е при външната търговия с „Инвестиционни стоки“ и „Енергийни ресурси“. При тези две 
стокови групи страната фиксира общо негативно външнотърговско салдо за 2016-2019 г. от 11,4 млрд. EUR! 
Негативното външнотърговско салдо при стокова група „Енергийни ресурси“ е обяснимо при отсъствието на енергийни 
минерални източници в страната, което обаче би следвало да засили интереса към използването на възобновяеми 
енергийни ресурси. Нарастването на негативното външнотърговско салдо в тази стокова група от един млрд. EUR през 
2016 г. със цели 70% в следващите три години подсказва, че макроикономическото управление не отделя необходимото 
внимание на използването на алтернативни енергийни източници. 
Сравнимо е негативното външнотърговско салдо при стокова група „Инвестиционни стоки“. Тук за 2017-2019 г. се 
фиксира почти неизменен износ при устойчиво нарастващ внос. В тази стокова група БНБ отделя пет подпозиции, като 
вносът на „Машини, уреди и апарати“ ангажира примерно една трета от вноса на „Инвестиционни стоки“. В тази група 
следва да има резерви за нарастване както на вноса, така и на износа и тя е редно да е най-перспективната в структурата 
на външната търговия. 
2. Отражение на Covid-19 
Очаквано пандемията от 2020 г. редуцира външната ни търговия със стоки, но при структурни особености (Таблица 1). 
Данните от предходните години показват, че динамиката на външнотърговския оборот изпреварва тази на БВП средно с 
около една трета. От такава позиция официално очакваният от ЕС спад на БВП у нас за 2020 г. от близо 5% се очертава 
като оправдан, тъй като спадът на външнотърговският ни оборот е 7,8%.   
И през пандемичната 2020 г. първите две стокови групи („Потребителски стоки“ и „Суровини и материали“) 
демонстрират относителна устойчивост. Някак изненадващо износът на потребителски стоки дори нараства (с 0,8%!). 
Външнотърговският стокооборот при тези две стокови групи спада минимално (с 0,7%), което не корелира по никакъв 
начин с драстичното свиване на икономиката и показва възможности за успешна адаптация. 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/pandemichna-vanshna-targovia/#_ftn1
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Много по-различно е състоянието при другите две стокови групи. 
 

 
 
Външнотърговският стокооборот с „Енергийни ресурси“ намалява чувствително и то е обяснимо предвид повсеместното 
драстично свиване най-вече на всякакъв вид пасажерски транспорт. 
Тревожно е намалението на стокооборота с „Инвестиционни стоки“. Практиката показва, че като правило при всякакви 
и разнообразни по характер кризисни ситуации инвестиционната активност е първата, която реагира със свиване. 
Обяснението е в нарастването на несигурността в бъдещето и стремежът на инвеститорите за адекватно опипване на 
новите перспективни инвестиционни възможности. Проблемите обаче не са едни и същи за различните страни, те 
зависят от комплекс от фактори с различна сила на въздействие. 
България е страна, която трябва да наваксва значително икономическо изоставане в рамките на семейството от страни в 
ЕС. Подобен тип изпреварващо икономическо развитие се свързва с провеждането на ефективна и интелигентна 
макроикономическа политика. Публичните услуги у нас изостават значително от средноевропейските стандарти. 
Качеството на публичните услуги не обслужва единствено (а и предимно) живота на гражданите, а създава реални 
предпоставки за повишаване на инвестиционната активност. По-доброто качество на всякакъв вид инфраструктура 
(пътна, образователна, здравеопазваща, спортна, културна) съдейства за повишаване на атрактивността на страната като 
изгодна (във всяко едно отношение) инвестиционна дестинация. 
Данните от изпълнението на консолидирания държавен бюджет за 2020 г. показват, че наред с чувствителния ръст на 
субсидиите и социалните разходи спрямо предходната 2019 г., нарастват също и разходите за заплати и възнаграждения 
в обществения сектор (с 13,3%), както и текущата издръжка (с 12,3%). Същевременно капиталовите разходи намаляват с 
една трета! Цялата „грижа“ на държавата по време на пандемията е да свие капиталовите разходи и за тяхна сметка да 
раздава пари „на калпак“. Подобно първосигнално отношение противоречи на замисъла за преодоляване на пандемната 
криза, демонстрирана най-вече в ЕС. 
3. Заключение 
И в дискутирания разрез на икономико-финансова активност в страната проличава основната слабост на българската 
икономика – ниска инвестиционна активност, както и подценяване и игнориране на възможностите на 
макроикономическото управление за създаване и поддържане на атрактивна инвестиционна среда. Във величината на 
инвестиционна активност се фокусират всички характеристики на макроикономическото управление. 
Макроикономическото управление е добро и ефективно тогава, когато инвестиционната активност е достатъчно висока и 
обратно. 
У нас се създават и акумулират капитали, които не се инвестират вътре в страната, а я напускат. Макроикономическото 
управление робува на остарели и неадекватни към момента похвати, които са във вреда на националния социално-
икономически просперитет. В допълнение всички съпътстващи институционални слабости (допускане на висока степен 
на корупция, лошо качество на законотворчеството, игнориране на върховенството на закона и т.н.) мултиплицират 
негативните ефекти върху инвестиционния процес. 
При следваните макроикономически предпоставки и разбирания продължаващата маргинализация на страната в 
рамките на ЕС изглежда неизбежна. 

 
[1] Съществува още една група, условно наречена „Други“, но неговият обем е незначителен както при вноса, така и при 
износа, както може да се проследи и от Фигура 1 и от Фигура 2. 
 
√ Криза е. Време за иновации  
Българската наука получава с 1.6 млрд. лв. по-малко на година от средното за ЕС… 
Да се снишим – това повелява българската традиция, когато настъпят тежки времена. Но икономическото знание ни 
съветва точно обратното. Кризата е не просто най-доброто, а единственото възможно време, когато може да се постигне 
по-сериозен напредък. 
Логиката е проста: когато времената са добри, „големите момчета“ разперват рамене. Някои от по-малките се 
приспособяват, като вършат различни услуги на големите играчи. Всеки си знае мястото и не може да мърда много-много 
встрани. Икономическата система генерира добър резултат, но разпределението му е ясно регламентирано. Ако се 
появи подривна (disruptive) иновация, индустрията бързо я неутрализира: чрез подбиване на цени, изкупувания, 
лобиране и т.н. Статуквото се пази и няма място за нововъведения. 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/privatiziran-darzhaven-byudzhet
https://ikj.bg/glasove-mneniya/privatiziran-darzhaven-byudzhet
https://ikj.bg/glasove-mneniya/izhodyashti-balgarski-kapitalovi-pototsi/
https://ikj.bg/glasove-mneniya/fiskalna-vs-monetarna-politika/
https://ikj.bg/glasove-mneniya/pandemichna-vanshna-targovia/#_ftnref1
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Настъпи ли криза, ситуацията рязко се променя. Загрижени за непосредственото си оцеляване, компаниите не са толкова 
зорки, а и ресурсите им намаляват. Потребителите, от своя страна, започват да търсят нови неща, отговарящи на нуждите 
на времето. Така се отваря шанс за нови фирми, продукти, технологии. Постоянните стопански кризи са механизъм на 
творческо разрушение, който събаря старото и отваря път за новото. 
Предприемачите, които имат мисия, са наясно с тези стопански закони и щом се разрази криза, удвояват усилията на 
компаниите си за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). При криза, бизнесмените с нисък хоризонт се 
свиват, а тези с по-широк поглед започват да инвестират в бъдещето. 
Горната логика е в сила и за държавата, като най-голям стопански субект: настанат ли лоши времена, време е за 
инвестиции в НИРД – стига в държавното управление да има някой, който мисли в перспектива. 
По принцип е така, а как стоят нещата конкретно в България? По данни на НСИ, през 2019 г. страната е похарчила 1 
милиард лева за наука. Звучи внушително, още повече, че на годишна база ръстът е 20%, а за последните десет години 
средствата са скочили тройно. 
Но тези български инвестиции, които в никакъв случай не са за подценяване, бледнеят при европейско сравнение. През 
2000 г. страните в ЕС взеха решение да се целят в разходи за НИРД в размер на 3% от БВП. България през 2019 г. постигна 
0.84%. 
В интерес на истината, броени страни членки се справят с това изискване. Швеция, Австрия и Германия отделят малко 
над 3% от БВП за наука, а Дания, Белгия и Финландия са малко под този праг. Средният процент за ЕС е 2.2%. Но и страни 
като Словения, Чехия и Естония също са значително пред нас по разходи за НИРД. Изпреварва ни и Унгария, с 1.5% от БВП 
за наука и изследвания. 
Ако България отделяше за наука толкова, колкото е средното за ЕС, при размера на БВП от 2019 г., по това перо следваше 
да отидат 2.635 млрд. лв. С други думи, българската наука получава с 1.6 млрд. лв. по-малко на година от средното 
европейско равнище. 
Нещата са доста по-сложни, разбира се, като следва да се отчетат три ключови момента. Първо: макар че някаква връзка 
безспорно има, по-високите разходи за НИРД не водят директно до по-добри научни резултати. Ярък пример за това е 
т.нар. Национален циклотронен център при Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. 
За пръв път идеята беше подхвърлена в медиите през 2010 г. от самия премиер Борисов. Националният циклотрон 
трябваше да произвежда изотопи за диагностика и лечение на онкоболни, като спести средствата, които плащаме за 
внос с чартърни полети от Турция и Унгария (доскоро 8 млн. лв. годишно, сега сигурно повече). Освен това, циклотронът 
към БАН би могъл да служи за научни експерименти и обучение на млади ядрени физици. 
Управляващите и послушните институтски директори дадоха много интервюта по темата през годините. С всяка 
следваща година, планираните разходи за циклотрона набъбваха и стигнаха до 23 млн. лв. Накрая, през 2016 г. 
циклотронът беше закупен и доставен в института. Там дълго стоя в транспортната си опаковка. Може би вече е изкаран 
от сандъците, но към март 2021 г. циклотронът все още не работи. 
Въпросните 23 млн. лв. безспорно са разкрасили статистиката за НИРД, но има ли смисъл от тях? Може би не толкова 
фрапантни, но със същия научен ефект са разходите за „НИРД“ под формата на реновиране на сгради, в които се 
помещават „технопаркове“. 
Втори ключов момент: разходите за наука не са задължение само на бюджета. Даже напротив: през 2019 г., държавните 
разходи за НИРД у нас са само 25% от общите разходи, а преобладаващият дял идва от бизнеса. Това е търсен ефект, 
който съответства на европейските тенденции – но приватизацията на разходите за наука в България стигна твърде 
далеч. Едва 26 млн. лв. е стойността на придобитите с държавни средства дълготрайни активи с научна цел през 2019 г. 
Да погледнем на нещата и така: спрямо 2009 г., държавните разходи за наука в България са нараснали с по-малко от 25%. 
Междувременно националният БВП се е покачил с 62% (и двата процента са изчислени по текущи цени). България може 
и да става по-богата през годините, но ученият, който работи за държавата, не забелязва това. 
Сякаш още живеем във времето на дядо Славейков, комуто местните чорбаджии определили учителска заплата, равна 
на тази на биволаря. Когато даскалът се оплакал, те го сложили на мястото: „Биволарят по цял ден търчи по полето, в 
дъжд и пек, а ваша милост на топло си стоите в стаята при децата.“ Радвайте се, че и толкова ви даваме. 
Третият детайл е, че разходите на бизнеса за НИРД са разтегливо понятие, особено предвид големия дял на 
чуждестранна собственост в българската икономика. Разходите за патенти и технологии, които поделението насочва към 
компанията майка, също се осчетоводяват като НИРД – но не за да се създава ново знание, а за да се плащат ренти. 
Така или иначе, всяка политика, насочена към насърчаване на НИРД, се нуждае от дълги години, преди да даде плод. 
Това я прави любима „дъвка“ за управляващите: те с готовност признават нуждата от иновации, защото това е принципен 
въпрос и не е нужно да се демонстрира някакъв конкретен резултат. 
Но има и държави, които гледат на иновациите сериозно. Южна Корея – единствената страна на планетата, преминала от 
Третия свят в „клуба на богатите“, отделя за НИРД внушителните 4.5% от своя висок БВП. Важният момент в случая не е 
толкова брутната сума, колкото изграждането на иновационна инфраструктура. 
За да придвижат икономиката напред, иновациите се нуждаят от истинска екосистема, в която отделните участници си 
сътрудничат, преследвайки не само своя, но и системния интерес. Защото, дори държавата да даде пари за лаборатории, 
кой ще работи в тях, ако университетите не подготвят кадри? А дори лабораториите и ВУЗ да имат човешкия капацитет, 
как ще знаят върху какво да насочат усилията си, ако не работят съвместно с бизнеса? А ако бизнесът се ограничи до 
кратко- и средносрочните си нужди от НИРД, как цялата национална икономика ще може да се конкурира? 
Необходима е именно иновационна екосистема, а не просто „повече разходи за НИРД.“ И нека държавата не се крие зад 
лозунга „Аз съм лош стопанин“: лоши стопани ли бяха САЩ, когато в началото на 2020 г. инвестираха 1 милиард долара в 
малката компания Moderna за разработване на ваксина срещу COVID? А когато инвестираха с широка ръка в интернет, 

https://bodil.bg/2018/03/22/inrne/
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Apple или Tesla? Едиповият комплекс към „държавното“ е сред големите грехове, които тежат на съвестта на цяло 
поколение български икономисти. 
Политиците с лекота говорят за иновации – а това е и модерно. Така например, в националния План за възстановяване и 
устойчивост думата е използвана над 100 пъти. Но какво конкретно планират управляващите в тази сфера? В края на това 
лято ще си имаме Държавна агенция за научни изследвания и иновации. В началото на 2022 г. ще ни огрее 
междуведомствена работна група. Есента на 2023 г. да очакваме иновационен борд… 
Най-голямата иновация, която ще направи чиновникът по душа, е машина за биене на печати. Други са методите, други 
са и хората. България може много повече. 
 
√ България последна в ЕС по производителност на ресурсите си  
 

 
 
От началото на хилядолетието производителността на ресурсите в ЕС постепенно нараства от 1,2 евро/кг през 2000 г. до 
2,2 евро/кг през 2019 г., сочат данните на Евростат. 
Обяснява се, че производителността на ресурсите количествено определя връзката между размера на икономиката и 
използването на природните ресурси. Стойността на ресурсната производителност се увеличава, когато икономиката, 
измерена чрез БВП, расте по-бързо от потреблението на суровини, измерено чрез вътрешно потребление на материали 
(DMC). 
За съжаление България е на последно място в ЕС по този показател. 
Производителността на ресурсите е най-висока в Холандия, като нивата й варират в широки граници между държавите-
членки на ЕС: от 0,4 евро/кг в България и Румъния до 5,3 евро/кг в Холандия през 2019 г. 
След като се отчетат разликите в цените, Холандия остава държавата-членка на ЕС с най-висока производителност на 
ресурсите (4,5 стандарта за покупателна способност (PPS) на кг), следвана от Италия (3,7), Люксембург (3,5) и Белгия (3,4). 
В противоположния край на скалата четири държави регистрират производителност на ресурсите под 1,00 – България и 
Румъния (и двете 0,8 PPS / kg) и Естония (0,9). 
Тези различия могат да се обяснят с природните ресурси на дадена страна, разнообразието на нейните индустриални 
дейности, ролята, която играе секторът на услугите и строителните дейности, мащаба и моделите на неговото 
потребление и различните енергийни източници. 
Производителността на ресурсите е мярка за общото количество материали, пряко използвани от икономиката 
(измерено като вътрешно потребление на материали (DMC)) спрямо БВП. Той дава представа дали се извършва отделяне 
между използването на природните ресурси и икономическия растеж. Производителността на ресурсите (GDP / DMC) е 
показател за устойчиво развитие на Европейския съюз (ЕС) за оценка на политиката. 
След период на умерен растеж, производителността на ресурсите се е увеличила рязко по време на финансовата и 
икономическа криза от 2008-2009 г. в резултат на изразен спад на вътрешното материално потребление. Кризата засяга 
материално-интензивните отрасли на производството и строителството повече от останалата част от икономиката. 
Евростат все още няма данни за оценка на въздействието на настоящата криза на COVID-19. 
 



18 

 

√ Намалява монополът на производителите на ток и природен газ в ЕС, България не дава данни  
Пазарните дялове на най-големите производители на електроенергия и газ в ЕС намаляват от 2007 г. насам, показват 
данните на Евростат. 
През 2019 г. пазарният дял на най-големия генератор на пазара на електроенергия варира в държавите-членки на ЕС. 
Най-висок дял е регистриран в Кипър (100%), където една-единствена електрическа компания доминира в националното 
производство на електроенергия, следвана от Латвия (86%) и Хърватия (80%). 
В другия край на скалата пазарният дял на най-големия генератор на пазара на електроенергия е бил под 20% в три 
държави-членки: Люксембург (18%), Финландия (16%) и Полша (12%). 
За България и Нидерландия данни няма, тъй като са били конфиденциални, уточнява Евростат. 
 

 
 
Има информация обаче за броя на компаниите, които произвеждат електроенергия, представляващи поне 95% от 
нетното производство на електроенергия на национално ниво. За България са посочени 159 предприятия, при 133 в 
предходните 2 години и 13 през 2003 година. Иначе пет са компаниите у нас, основни производители на електроенергия. 
В сравнение с 2007 г., пазарният дял на най-големия генератор на пазара на електроенергия за 2019 г. е по-нисък в 
повечето държави-членки на ЕС. 
Спадът на пазарния дял варира от -62,6 процентни пункта (п.п.) в Малта до -1,0 п.п. в Унгария. За разлика от това делът 
остава стабилен в Кипър, докато се увеличава в Румъния и Латвия (съответно 4,3 пп и 0,3 пп). 
Що се отнася до вноса и производството на природен газ, най-големият пазарен дял през 2019 г. (измерен като дял от 
националното местно производство в ЕС) е 100% в Естония, Финландия и Швеция, където само едно предприятие 
доминира в националното производство и внос. 
За разлика от тях, най-голямата компания за внос и производство на природен газ е с най-ниско ниво на проникване на 
пазара в Ирландия (30%) и Белгия (31%). 
 



19 

 

 
 
В сравнение с 2007 г. пазарният дял на най-голямата компания за внос и производство на природен газ е намалял в 13 
държави-членки през 2019 г. Междувременно делът остава стабилен във Финландия и Швеция (на 100%), докато се 
увеличава в Ирландия (1,8 п.п.), Литва (19,6 пп) и Естония (21,0 пп). 
И при производството на природен газ основните данни за България са недостъпни. 
Евростат предоставя и подробна информацията за общия брой компании, които или произвеждат природен газ чрез 
национално производство, или внасят природен газ в страната чрез внос (компании IMPRO). През 2019 г. в Естония, 
Финландия и Швеция има само една компания. Между 2018 и 2019 г. общият брой на компаниите IMPRO остава 
стабилен в седем държави-членки на ЕС. Увеличения могат да се наблюдават в тринадесет държави-членки, докато 
броят на компаниите IMPRO е намалял в три държави-членки на ЕС. Тук за България данни има, като броят на 
предприятията, внасящи природен газ през 2019 година е 9, а в предходните три години е 4. 
Що се отнася до данните за броя на основните компании, които имат пазарно покритие от поне 5% от общото 
национално местно производство и внос на природен газ, четири държави-членки на ЕС (България, Естония, Швеция и 
Финландия) са обявили, че само едно предприятие има значителен дял през 2019 г. В Ирландия и Испания са шест, 
докато в Белгия и Чехия са пет. През периода 2003-2019 г. броят на основните компании от IMPRO (5%) варира между 47 
и 70 компании. През 2019 г. са докладвани 70 основни компании от IMPRO, което е увеличение от 7 в сравнение с 2018 г. 
 
√ Крахът на туризма - проклятие, но и благословия 
С отмяната на полети, изоставянето на круизните кораби и отказът от екскурзии, се забеляза голям спад във 
въглеродните емисии. Дивите животни, които обикновенo се крият от тълпите туристи изведнъж започнаха да се 
показват. Липсата на круизни кораби на места като Аляска означава, че гърбатите китове вече могат да чуват звуците си, 
без да бъдат заглушавани от мотори на кораби и лодки. 
Това са добрите новини. От друга страна, отливът от пътуващи предизвика хаос не само за хората, прехранващи се от 
туристическата индустрия, но и за самата дива природа, особено в развиващите се страни. Много правителства 
финансират програми за опазване на природата чрез такси от туризма. Когато тези приходи изчезнат, бюджетът 
намалява и в резултат на това виждаме зачестили случаи на бракониерство и нелегален риболов в някои страни. 
„Забелязахме много финансови съкращения що се отнася до защитата на природата“, казва Джо Уолстън, вице-
президент в Обществото за опазване на дивата природа, цитиран в репортаж на Ню Йорк Таймс. 
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От нарастване на бракониерство на хипопотами в Ботсвана до намаляване на шумовото замърсяване в Аляска, липсата 
на туризъм има значителен ефект по света. Въпросът е кои въздействия ще останат за бъдеще и кои ще изчезнат след 
възобновяване на туризма. 
Докато въздействието на пандемията върху дивата природа варира от континент до континент и от държава до държава, 
ефектът върху качеството на въздуха бе усетен глобално. В САЩ емисиите на парникови газове през изминалата година 
паднаха с повече от 10%, когато по време на затварянето хората останаха по домовете си. Най-драматичните резултати се 
виждат в транспортния сектор, който отчете спад на емисиите с 14,7%. Глобално, емисиите от въглероден диоксид 
спаднаха със 7%, или 2,6 милиарда тона. На практика, това се равнява на годишното количество емисии на Япония, 
умножено по две. 
„Това е същевременно и много, и малко“, казва Джейсън Смердън, учен-климатолог в Университета Колумбия. 
„Исторически погледнато е много – това е най-големият процентен спад през последните 100 години. Но ако се 
замислим за тези 7% в контекста на това, с колко още емисиите трябва да спаднат, за да спрем промяната в 
климата, количеството е малко.“ 
За климатичния активист Бил МакКибен пандемията показва, че климатичната криза не може да бъде предотвратена с 
едно отменено пътуване със самолет или един галон газ по-малко. „По време на пандемията нашият живот се 
промени по начини, които не сме могли да си представим“, казва той. „Всички спряха да летят, всички спряха да 
пътуват до работа, всички си стояха вкъщи. Това доведе до спад в емисиите, но въпреки тази драстична промяна в 
начина ни на живот, спадът е с не повече от 10%. Това означава, че голямата част от проблемите са в сърцето на 
системата, в която живеем и ще се наложи да изтръгнем въглищата, газа и петрола от там и да ги заменим с 
вятърна и слънчева енергия, ефикасност и опазване на околната среда.“ 
Пандемията разкри, че дивата природа може да се възстанови от човешкото влияние, ако и се даде шанс. Например в 
Тайланд, където туризмът се срина, след като правителството забрани международните полети, кожестите костенурки 
успяха да снесат яйцата си на обичайно препълненият плаж Пукет. Това е първият път от много години, в който техни 
гнезда са забелязвани, тъй като този застрашен вид костенурки предпочитат да снасят в уединение. Подобно на това, в 
Кох Самуй, вторият по големина остров в Тайланд, ястребоклюни морски костенурки завладяха плажовете, които през 
2018 са посетени от повече от 3 милиона туристи. 
За Петч Манопавитър, мениджър за защита на морските обитатели в Обществото за опазване на дивата природа в 
Тайланд, появата на костенурските гнезда е доказателство, че естествените среди могат бързо да се възстановят от 
човешкото влияние. „И Кох Самуй, и Пукет преливаха от туристи в продължение на толкова много години“, казва той. 
„Много хора мислеха, че костенурките никога няма да се върнат там.“ 
Манопавитър и други природозащитници вярват, че страните, разчитащи на международния туризъм, трябва да се 
справят с безбройните последствия от него върху природата. Този призив е достигнал и до високите нива на 
Тайландското правителство. През септември министърът на природните ресурси и околната среда Варавут Силпа-арча 
заяви, че планира да затваря националните паркове за 2 до 4 месеца всяка година, с цел „природата да има време да се 
възстанови“. 
В други части на Азия и в Африка обаче изчезването на туристите има обратен ефект. С намаляване на сафари обиколките 
и ограниченията в бюджета за правоприлагане, бракониерите извършват безнаказано престъпната си търговия. В същото 
време, гладните местни жители се насочват към защитените зони, за да ловуват животни и риба. 
Джим Сано, вице-президент за пътуванията, туризма и опазването на природата на Световния фонд за дивата природа 
(WWF) изтъква, че в Субсахарска Африка наличието на туристи е голяма спирачка за бракониерите. „Това не е само 
защото дивечът се охранява“, казва той. „Това е заради туристите, които се лутат наоколо с водачите си в много 
от дивечовите зони. Ако водачите забележат бракониер с автоматично оръжие, те съобщават за това.“ 
Докато животните по света са обект на пушки и примки по време на пандемията, едно нещо липсва – шума. Круизните 
кораби от Адриатическо море до Мексиканския залив до голяма степен са спрени. Това означава, че морските бозайници 
и рибите могат да си починат от тътена на двигатели и витла. Това смята и Мишел Форнет, морска еколожка, използваща 
хидрофони (водни микрофони) за да слуша китовете. Въпреки че цялостния брой на круизните кораби (няколко стотин) е 
незначителен в сравнение с броят на товарните кораби (десетки хиляди), д-р Форнет казва, че круизите имат много по-
сериозна роля в създаването на шум под водата. Това особено се отнася за Аляска, която е магнит за туристи, търсещи 
естествен разкош. „Товарните кораби се опитват да са по-ефикасни, когато изпълняват маршрут от точка А до 
точка Б и минават през открития океан, където не срещат много животни“, казва тя. „Но круизните кораби, 
особено в югоизточна Аляска, са многобройни в бреговите зони, там има 5 месеца постоянен шум от плавателни 
съдове. Там има популация от китове, която постоянно ги слуша.“ 
Шумът от човешка дейност изчезва по време на пандемията във водите около столицата Джуно, както и в Националния 
Парк и резерват Glacier Bay. Д-р Форнет, която е научен сътрудник в университета Корнел, е забелязала спад на шума с 
три пъти в Glacier Bay през 2020 в сравнение с 2019. „Това е много голям спад в шума“, казва тя, „и е пряко свързан с 
прекратяване на круизните маршрути.“ 
Природозащитниците, заедно с бизнес лидери, вече обсъждат визиите си за по-устойчиво бъдеще след възобновяване 
на пътуванията след пандемията. 
Въпреки че само 2.5% от глобалните въглеродни емисии са в резултат на авиацията, изследване през 2019 показва, че 
това число може да се утрои до средата на 21 век. А междувременно, активистите против климатичните промени 
призовават пътуващите да използват въглеродния си бюджет разумно. Том Грийн, старши съветник по политиката в 
областта на климата за Фондация Дейвид Сузуки, Канадска организация за околната среда, казва, че туристите могат да 
плануват пътуване със самолет веднъж на няколко години, спестявайки си въглеродната следа (и парите) за специални 
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пътешествия. „Вместо няколко кратки пътувания, можем да пътуваме по-рядко, но за по-дълго време, за да можем 
наистина да опознаем дестинацията“, казва той. 
 
Мениджър 
 
√ Кофас: Има рискове, които може да доведат до рецесия на българската икономика  
Липсата на частно потребление и инвестиции, както и застоя във външната търговия и липсата на доставки и компоненти 
от Азия и Европа са сред предизвикателствата, които са в състояние да предизвикат отново рецесия в българската 
икономика след масовото затваряне на търговските обекти от края на 2020 г. 
Това показва анализ на компанията за кредитно застраховане Кофас. Според него налагането на рестриктивни мерки от 
страна на правителството също ще повиши риска от последваща рецесия. 
Според анализите на Кофас икономическото възстановяване на страната ни силно ще зависи предимно от един фактор – 
темпа на имунизация на населението. „България засега изостава значително във ваксинацията спрямо останалите страни 
от Централна и Източна Европа, което категорично означава, че ще забави и своето икономическо възстановяване“, 
прогнозира Пламен Димитров, управител на Кофас за България. Към 17 март само 0,88% от населението на България е с 
две поставени дози, което допълнително усложнява възстановяването на бизнес средата и създава политическо и 
социално напрежение. 
„Основният спад в икономическата активност се влия от секторите, пряко засегнати от коронакризата. Това са най-вече 
хотелиерството и ресторантьорството, туризмът и транспортът. Предвид влошаващата се обстановка, не се очаква скоро 
те да се върнат към по-сериозно възстановяване“, коментира още Димитров. 
Към момента Кофас отбелязва спад на броя фалирали компании спрямо  началото на 2020 г. „Ако някой в началото на 
пандемията ни беше казал, че ще станем свидетели на понижение на несъстоятелността през една толкова кризисна 
година, нямаше как да повярваме“, коментира Димитров. Основната причина това да се случи са държавните помощи по 
програми като 60/40, както и банковият мораториум за отлагане на плащанията  по кредитите. „Очакваме през втората 
половина на 2021 г. ръст на фалитите, когато тези два източника на стабилност за компаниите, които нямат пазарна 
дейност, изчезнат“, прогнозира Димитров. 
Той добави, че проблемното българско законодателство прави процедурата по несъстоятелност у нас много трудна и 
тежка за бизнеса. „Затова и е толкова популярна практиката фалирали компании просто да се прехвърлят на името на 
малоимотни граждани. Стотици такива сделки се правят всеки месец“, обясни Димитров.   
Секторите с най-голям риск в страната са енергетиката, транспортът и текстилът, като производителите на дрехи отчитат 
спад  от 30% за 2020 г., дървообработването и търговията с автомобили. „Въпреки тези рискове през първите 2 месеца на 
2021 г. българските текстилни предприятия регистрираха рекордно много поръчки. Причината за това е нарушената 
верига на доставки от Китай и други държави от Далечния изток“, съобщи Пламен Димитров от компанията за експортно 
застраховане Кофас. Според него другият сектор на българската икономика, който също регистрира подобна активност от 
началото на 2021 г. поради същата причина е машиностроенето. 
Анализите на Кофас сочат, че цяла Европа ще генерира по-слабо икономическо възстановяване спрямо САЩ, защото 
отвъд океана локдауните не бяха толкова строги, но и защото пакетите от държавна помощ в САЩ бяха доста по-
значителни, политика започната от Тръмп, която сега се продължава и от администрацията на Байдън. 
 
√ Deloitte: Консолидацията между банките в България ще продължи  
Консолидацията на банковия пазар ще продължи през следващите години, макар и с по-бавни темпове, прогнозира 
управляващият съдружник на Делойт България Силвия Пенева. 
„Динамиката на развитие на банковите пазари в България и Европа е очевидна. Предвид предизвикателствата, които 
постави COVID-19, и изменените нужди на клиентите на банките, дигитализацията, бързината на предоставяне на услуги 
и подобрените им продукти ще бъдат основен двигател на развитието на българските банкови институции. А те няма как 
да бъдат постигнати без ефективност, оптимизация на ресурсите и икономии от мащаба. В този смисъл консолидацията е 
път това да се случи, така че тя ще продължи (макар и с по-бавни темпове) през следващите години“, смята Пенева, която 
коментира годишния доклад за развитието на банковия пазар в Централна и Източна Европа на одиторската компания. 
 Българският банков сектор отбелязваше силен растеж след кризата от 2008 г. по отношение на общите активи. 
Основният двигател на разширяването през 2019 г. е нарастващият доход на хората, който стимулира търсенето на 
банкови продукти. Въвеждането на новата международна финансова отчетност по МСФО 9 през 2018 г. доведе до 
повишени общи нива на провизии, което стимулира продажбите на необслужвани кредити и така доведе до 
допълнително подобряване на качеството на активите в сектора. 
По отношение на качеството на активите също се наблюдава подобряваща се тенденция. Въпреки че нивата на 
необслужваните заеми са все още относително високи в сравнение с други страни от ЦИЕ, те непрекъснато намаляват 
през последните четири години, като възлизат на 5,3% за ритейл (при 2,7% в Унгария) и 6,8% за корпоративния сегмент 
(при 1,4% за Словения) към края на 2019 г. 
Банковият сектор е доминиран от големи дъщерни дружества на европейски банкови групи, притежаващи по-голямата 
част от общите активи. В резултат на излизането на Банка Пиреос от пазара, а също като се има предвид поглъщането на 
Société General Expressbank от Банка ДСК, банковият сектор в България става все по-концентриран в съответствие със 
стратегията на регулатора за намаляване на броя на банкови лицензи и подобряване на капиталовата база. Към края на 
2019 г. първите 5 банки притежават 62% от общите активи.   

https://www2.deloitte.com/bg/en/pages/finance/articles/deloitte-cee-insurance-ma-study-2020.html
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От 2015 г. до момента има 6 основни трансакции на българския банков пазар. От третото тримесечие на 2019 г. до 
момента няма нови сделки по сливания и придобивания, но допълнителна консолидация в сектора се очаква, тъй като 
концентрацията на българския банков пазар е относително ниска. 
Като цяло банките в Централна и Източна Европа са изправени пред огромни предизвикателства, породени от 
глобалната пандемия COVID-19. 
COVID-19 намери банковия сектор в ЦИЕ в стабилно състояние. Средната капиталова адекватност беше 20% към края на 
2019 г., показателите за необслужвани кредити бяха относително ниски, a средната възвръщаемост на капитала - 12,7%. В 
момента обаче тези цифри значително се влошават поради продължаващите турбуленции, които създават сериозни 
предизвикателства пред банковите ръководства и техните акционери. 
През последните години започва консолидацията на фрагментирания банков сектор в ЦИЕ. Сключени са редица сделки, 
като нестратегически играчи от ЦИЕ излизат от пазара или оптимизират позициите си в тандем с основни играчи със 
силен апетит към придобиване. През 2019 г. проучването на Делойт прогнозира, че очакваният икономически спад може 
да окаже по-голям натиск върху по-малко ефективните банки. 2020 г. обаче не наблюдава икономически спад, а масивна 
рецесия на гърба на глобална криза. На фона на такива лоши условия, които тежат много върху рентабилността на 
банките и капиталовите им позиции, по-малките и по-малко солидни играчи може да не успеят да се справят сами с 
предизвикателствата. Устойчивостта, икономиите от мащаба и оперативната ефективност ще станат още по-
жизненоважни, когато по-големите, по-диверсифицирани банкови групи могат да стигнат до селективно придобиване на 
други отслабени банки. 
Средната рентабилност за региона на ЦИЕ е стабилна през 2019 г., тъй като индексът за възвращаемост на капитала (ROE) 
възлиза на 12,7%, а този за възвращаемост на активите (ROA) на 1,5%. Докато в по-голямата част от анализираните страни 
коефициентите на рентабилност остават на същото ниво или леко намаляват, екстремно високата възвращаемост на 
капитала от 33,5%, отчетена в Украйна, повишава средната стойност. Тези високи нива на рентабилност не се очаква да се 
запазят, тъй като COVID-19 ще окаже сериозен натиск върху тях. 
Почти 60% от общите активи на банковия сектор се държат от топ 15 банкови групи в региона. По отношение на активите 
най-голямата банкова група в региона все още е Erste Group (8,7% пазарен дял в 8 държави), следвана от KBC Group (7,8% 
пазарен дял в 4 държави) и UniCredit Group (6,5% пазарен дял в 9 държави ). Унгарската OTP Group отбелязва най-висок 
ръст на банковите активи в ЦИЕ поради експанзивната си стратегия за сливания и придобивания през последните години. 
Средният общ коефициент на необслужваните кредити за региона на ЦИЕ е 7,2% през 2019 г., което е с 0,75% пункта по-
ниско от този през 2018 г. Икономическата експанзия и непрекъснатите дейности по изчистване на портфейлите на 
банките, насърчавани от регулаторните органи, са основните причини за подобрените показатели. Като цяло 
коефициентите на NPL за банковия сектор в ЦИЕ се задържат на исторически ниски нива в края на 2019 г., което поставя 
регионалния банков сектор в относително благоприятна позиция да се изправи пред икономическите предизвикателства 
и влошаването на качеството на портфейлите им, предизвикани от пандемията COVID-19. 
  
√ Конституционният съд се обяви против отнемането на книжка за неплатени глоби  
Единодушно Конституционният съд обяви за противоконституционно отнемането на шофьорска книжка и спиране на 
автомобил от движение заради неплатени глоби до тяхното заплащане. Делото беше образувано по искане на 
омбудсмана Диана Ковачева след масовите проверки за стари задължения на пътуващите за почивка в Гърция миналото 
лято.  
Конституционният съд намира, че истинската цел на оспорените разпоредби не е формално посочената в Закона за 
движение по пътищата – осигуряване на безопасността на движението, а по-лесното събиране на вземанията от глоби. 
Така прочетени, въпросните разпоредби придобиват характер на санкция за несъществуващо административно 
нарушение, се посочва в мотивите на съдиите.  
Според съда, за да принуди длъжниците да платят наложените им глоби по Закона за движение по пътищата, 
законодателят е ограничил упражняването на основни конституционни права на гражданите, каквито са правото на 
свободно придвижване и правото на собственост.  
Временното отнемане на шофьорската книжка и временното спиране от движение на пътно превозно средство на 
собственик за неплатени глоби противоречат на функциите и целите на принудителните административни мерки и на 
практика се превръщат в санкция за несъществуващо административно нарушение, което е в противоречие с принципа 
на правовата държава, казват съдиите.  
 
√ Местим стрелките с час напред тази неделя  
България преминава към лятното часово време тази неделя. Стрелките на часовника трябва да бъдат превъртени с час 
напред в 3:00 часа на последната неделя от месец март, 28 март. 
Сагата с местенето на часовника два пъти в годината у нас, а и на територията на ЕС продължава да е с неясен финал, 
очевидно изоставаща на втори план в условията на продължаващата повече от година форсмажорна ситуация, 
причинена от коронавирусната пандемия.   
За отмяна на въртенето на стрелките на часовника се заговори през 2018-та година, когато тогавашният председател на 
Еврокомисията, Жан-Клод Юнкер, обяви, че над 80% от европейците са поискали смяната на времето да бъде 
премахната. 
През септември 2018 година Европейската комисия излезе с предложение местенето на стрелките да се случи за 
последно през 2019 година, като различните държави да изберат до март, дали искат да останат на астрономическо 
време (зимно) или на лятно часово време (Daylight savings time). 



23 

 

Малко по-късно, през декември 2018 година стана ясно, че предложението не се посреща еднозначно от страните 
членки на ЕС, а прибързаните решения в тази посока могат да доведат до сериозни отклонения и разминавания в 
установените към момента часови зони в ЕС, което пък да предизвика транспортен и комуникационен хаос. 
Така се стигна до ново решение, според което преминаването между лятно и зимно часово време да отпадне най-късно 
през октомври 2021 година. Правителствата на държавите-членки обаче още не са постигнали споразумение кое часово 
време да бъде въведено - зимното или лятното, а и темата не е в дневия ред на евролидерите в момента, което 
означава, че в последната неделя на октомври тази година отново ще се върнем към зимно часово време и ще 
преместим стрелките с час назад.  
 
√ Англия готви драстични глоби за пътуване в чужбина без сериозна причина  
Нов закон за коронавируса, забраняващ напускането на Острова, може да влезе в сила във Великобритания от 
понеделник. Той ще бъде гласуван този четвъртък. Текстовете предвиждат глоба от 5000 паунда (около 6900 щатски 
долара) за всеки, опитал се да пътува в чужбина без основателна причина, предава БНР.  
Почивките в чужбина в момента са забранени съгласно нареждането за оставане по домовете, чийто срок обаче изтича в 
понеделник. Според сегашната "пътна карта" за излизане от локдауна най-раната дата, от която англичаните биха могли 
да заминат на лятна почивка, е 17 май. Новата вълна на пандемията в континентална Европа и бавният ход на масовото 
ваксиниране там обаче хвърля сянка върху тези планове. 
"Забраната за пътуване в чужбина е необходима, за да няма "внос" на нови варианти на вируса", обясни здравният 
министър Мат Ханкок.  
Зам.-министърът на здравеопазването лорд Бетел дори каза, че Англия трябва да постави всичките си европейски съседи 
в "червения списък", но Ханкок отбеляза, че няма такива планове. На гражданите от "червения списък" не е позволено да 
пътуват за Англия, освен ако не са британски граждани или нормално пребивават в Англия, като за тези две групи важи 
нареждането да се самоизолират в хотел, за което си поемат разходите. Очаква се на 12 април правителството да 
публикува решението си кои страни в коя категория ще попаднат на "принципа на светофара", както и какви точно ще 
бъдат мерките за пътуващите от страни, които се смятат за по-малко безопасни. 
За Шотландия и Уелс, които имат собствена политика, подобно на Англия, 17 май е датата да се позволят почивки в 
чужбина. За Северна Ирландия още няма конкретна дата. 
Новината за въвеждане на глобата доведе до рязко поевтиняване на акциите на самолетните и туроператорските 
компании при старта на търговията на Лондонската борса във вторник. Акциите на нискотарифните самолетни компании 
easyJet и Jet2 (собственост на British Airway), както и на водещия туроператор TUI поевтиняват с между 4 и 5 на сто. 
Надеждите, че правителството ще даде зелена светлина за летните почивки в чужбина след 17 май, обаче, започнаха да 
избледняват през последните дни поради предупрежденията за нарастващи нива на инфекция с Covid-19 в Европа. 
Междувременно европейските авиокомпании и туристическият сектор се готвят за второ изгубено лято. След като вече 
натрупаха милиарди дългове, за да преживеят една година на строги ограничения за пътуване, те са изправени пред 
допълнително напрежение и някои могат да се нуждаят от нови средства, отбелязва Ройтерс.  
 
√ Недостигът на чипове застрашава индустриалното бъдеще на Европа  
Недостигът на чипове поставя европейската индустрия пред сериозно изпитание, особено производителите на 
автомобили. Липсата на полупроводници, основен компонент в електронните системи на превозните средства, 
затруднява производството в този сектор и не само там. 
Желаните и все по-липсващи чипове са неотменен компонент в лаптопи, мобилни телефони, домакински уреди, 
комуникации или медицинско оборудване. Компании като Microsoft, Sony, Seat, Stellantis, Volkswagen или Daimler са 
претърпели забавяне или са били принудени да спрат производството си поради дефицитът на тези елементи, 
пише cincodias.elpais.com. 
В COVID-кризата потребителите са си купили повече компютри, конзоли и обновени мобилни телефони. Пандемията и 
работата от вкъщи повишиха продажбата на електронни устройства, което допълнително усложнява съотношението 
между търсенето и предлагането на чипове. Проблемът е глобален, но Европа е в очевидно неблагоприятно положение, 
тъй като е в по-силна зависимост за доставката им от Азия и САЩ. 
Европейските власти не крият притеснения относно липсата на полупроводници. Тайван държи 60% от пазара на чипове 
по поръчка (силиконови компоненти, изработвани по спецификации на клиента в заводи, известни като леярни). По-
конкретно, TSMC произвежда около половината от чиповете на световния пазар.  
Огромни инвестиции  
Понастоящем Европа не разполага с инфраструктура, която да отговори на това предизвикателство. Това е индустрия с 
постоянни иновации, която се нуждае от огромни инвестиции, а през последните години европейските заводи са 
намалили производството. Европейски фирми като NXP Semiconductors, Infineon и ST Microelectronics често поръчват част 
от производството си в Азия. 
Старият континент започна да работи, за да увеличи местното производство. Общо 17 държави-членки, включително 
Испания, подписаха европейска инициатива за полупроводникови процесори и технологии през декември, в която се 
съгласиха да работят заедно по многонационален проект. Перспективите обаче са дългосрочни и експертите казват, че 
процесът може да бъде сложен. Стартирането на фабрика (или леярна) изисква огромни инвестиции, близо 20 000 
милиона, а постигането на рентабилност може да отнеме много години. 
Друг вариант, който Европа проучва, е търсенето на партньори. Според Bloomberg, ЕС преговаря с някои компании, сред 
които ще бъдат TSMC и Samsung, за изграждането на завод за чипове на европейска територия. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/22/companias/1616400983_986313.html
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Правителството на Съединените американски щати постигна споразумение с TSMC в края на 2020 г. за модерна фабрика 
в Аризона с първоначална инвестиция от 3,5 милиарда долара, която ще достигне 12 милиарда до 2029 г. Заводът ще 
позволи на клиентите на TSMC в САЩ да получат достъп до местното производство. Цел, която Европа също трябва да 
изпълни, за да не изостава в индустриите на бъдещето. 
 
√ Американските стимули за икономиката ще дадат тласък и на Еврозоната  
Пакетът от икономически стимули за 1,9 трлн. долара в САЩ е значим двигател за световната икономика, като той ще 
окаже положително влияние и върху Еврозоната. Това заяви пред Си Ен Би Си главният икономист на Европейската 
централна банка Филип Лейн. 
По-рано този месец президентът на САЩ Джо Байдън подписа закона за нови противоепидемични стимули, включващ 
директни плащания от 1400 долара за повечето американци. Програмата, която вече е в ход, се очаква да подпомогне 
световната икономика, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие прогнозира този месец, че тя ще 
допринесе с около 1 процентен пункт към световния икономически растеж през тази година. 
„Самият факт, че в САЩ има значителни стимули, ще доведе до ръст на световния брутен вътрешен продукт и ще даде 
тласък на износа от Еврозоната“, коментира Лейн. 
Голяма част от икономическата продукция на региона на единната валута отива именно за износа, който пострада 
сериозно заради пандемията. Според данните, публикувани през януари, износът на Еврозоната е паднал с 11,4% в 
рамките на период от 12 месеца. 
 „Разбира се, първоначалното въздействие бе по-видимо на финансовия пазар, но с течение на времето, когато тези 
стимули се разгърнат, те ще бъдат важен двигател на световната икономика“, добави главният икономист на ЕЦБ. 
Европейските власти често са критикувани за това, че не предоставят подобни фискални стимули като САЩ. Страните 
членки на ЕС например се договориха през юли за общ фонд за възстановяване в размер на 750 млрд. долара, 
средствата по който обаче все още не са изплатени. 
„Предвид естеството на САЩ, може да имате много големи фискални пакети, които да бъдат вмъкнати в един 
законодателен акт. Както знаете, европейската ситуация е по-смесена, като ние имаме 19 фискални политики, от които 
следват съвместни фискални действия“, каза Лейн. 
Еврозоната бе засегната тежко от пандемията, като през 2020 г. нейната икономика се сви с близо 7%. Макар че ЕЦБ 
очаква ръст от 4% през тази година, тази прогноза идва с голяма доза несигурност. 
Икономическото представяне на региона ще зависи от развитието на пандемията, включително новите варианти на 
вируса и разпространението на ваксини, в което ЕС изостава от страни като САЩ и Великобритания . Някои страни в 
блока са изправени пред тежка трета вълна от вируса, която доведе до въвеждането на нови строги ограничителни 
мерки. 
На този фон Лейн казва, че някои страни членки може да започнат да обмислят предоставянето на повече подкрепа за 
населението. 
„Параметрите на фискалния дебат очевидно се изместиха след решението на САЩ. Европейските политици трябва да 
решат как да калибрират европейската фискална реакция и да се уверят, че тя е достатъчна, за да бъде се справим с 
кризата“, коментира главният икономист на ЕЦБ. 
 
√ Да похарчим спестеното в кризата!  
Коронакризисните спестявания се нуждаят от специален подход, обобщават експертите от McKinsey Global Institute в 
ново свое изследване, посветено на  възстановяването на потребителското търсене и дългосрочните ефекти от covid 
пандемията. То улавя необичайното въздействие на кризата от 2020 г. върху поведението на потребителите - един от 
традиционните основни двигатели на икономиките, на когото се възлагат надежди и за възстановяване на 
предпандемичната икономическа динамика. След като проучили подробно показатели за потребителското търсене в 
големите икономики - Китай, Франция, Германия, Великобритания и САЩ, авторите на доклада констатират, че 
надеждите за много по-бързо възстановяване на предпандемичната иковомическа динамика са напълно основателни, 
тъй като то ще бъде улеснено от харченето на спестявания, направени по време на периода на ограниченията и 
подкрепата с финансови помощи от правителствата за бедстващите сектори и работещите в тях. Но, COVID-19 несъмнено 
ще доведе до промени в структурата на потребление, а неговата подкрепа ще изисква развитието на инфраструктура, 
казват авторите на доклада. 
Динамиката на обема на спестяванията на населението в сравнение с показателите за 2019 г. варира от 10% увеличение 
в КНР до ръст от 2,3 пъти в САЩ и 2,6 пъти в Обединеното кралство. В същото време характеристиките на търсенето 
(„обемът на неизхарченото при пандемия“) показват обратната и много по-рязка динамика: от минус 3% в 
потреблението на стоки в САЩ до минус 14% във Великобритания, с двуцифрен спад в потреблението на услуги във 
всички разглеждани страни (минус 15% в САЩ, минус 22% във Франция, минус 31% във Великобритания). 
Анализаторите от McKinsey показват за сравнение резките разлики между коронавирусната криза и рецесията от 2007-
2009 г.: тогава спадът в потреблението в тези икономики е варирал от 1% до 6%, срещу 11-26% през 2020 г. 
Продължителността на възстановяването след кризата 2007-2009 беше около десет тримесечия срещу няколко пъти по-
кратка (едно или две тримесечия) през 2020 г., което увеличава шансовете за по-голяма неравномерност на процеса. 
Авторите вече отбелязват забележими изкривявания в ръста на търсенето при различните по възраст и доходи групи: 
„отложеното за харчене“ е съсредоточено предимно в "джоба" на хората с по-високи доходи и при по-младите. В същото 
време най-бедните и по-слабо образованите, както и по-възрастните работещи са били в по-голям риск да загубят 
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работата си по време на първата година от коронакризата, което ангажира при тези групи по-голямо от всякога участие 
на държавите в борбата срещу нарастващата социално разделение. 
Заможните домакинства от своя страна е възможно да останат на позиция "отложени разходи" много по-дълго: 
склонността им да спестяват, ще остане повишена в дългосрочен план, точно както през 2007-2009, предполагат от 
McKinsey. Затова, пътищата за възстановяване ще зависят пряко от сценариите за изразходване на тези средства: 
например инвестициите в недвижими имоти и дългосрочни активи имат нисък мултиплициращ ефект, което означава 
„забавяне“ на растежа на възстановяването с години, както пр глобалната финансова криза. Ръстът на разходите в 
секторите на услугите и развлеченията, както и увеличаването на дела на „цифровото“ потребление - тенденции, които 
се развиха дълго време в ерата преди доковидната епоха, остават под заплаха на фона на икономическата несигурност, 
отчитат още експертите. 
McKinsey оценява и къде новите постковид потребителски навици могат да променят предишните тенденции. Това ще 
важи с особена сила при бързия растеж на онлайн търговията на дребно с храни (който ще продължи), значителното 
увеличение на разходите за ремонти и обновяване на дома - търсене, което стана популярно в развитите страни по 
време на локдауна, но запазва достигнатите обороти и след смекчаването на мерките (нова дългосрочна тенденция), 
както и онлайн медицината (която също ще запази нивата на популярността си, изстреляла се рязко нагоре по време на 
локдауните).  В тези сегменти „новите навици“ разчитат на вече разработена (разпространена мрежа) или на 
инфраструктура, създадена по време на пандемията - например „антикризисните“ безвъзмездни средства за реновиране 
допринасят за огромния мащаб на ремонти и благоустройство на домовете във Франция. 
Тенденциите, които с времето ще избледнеят, включват избягването на въздушните пътувания, преминаването към 
онлайн обучение и рязкото намаляване на офлайн сектора на развлеченията. Авторите предлагат това да се вземе 
предвид и на ниво публична администрация при управлението на възстановяването: например инвестициите в 
инфраструктура, на които се основават полезните за възстановяването актуални тенденции, могат да спасят и ускорят 
този процес. На първо място, става дума за подкрепа на потребителското търсене и дигитализиране на 
здравеопазването. 
 
√ Музикалната индустрия с ръст на приходите и през 2020-та въпреки пандемията  
Въпреки глобалната пандемия и почти пълната липса на големи музикални фестивали през миналата година приходите в 
музикалната индустрия са нараснали през 2020 г. със 7,4% спрямо година по-рано. Това показват данните на 
Международната федерация на звукозаписната индустрия IFPI. 
Според отчетите световният музикален пазар е нараснал до 21,6 млрд. долара. Това е шестата поредна година, в която 
индустрията отбелязва растеж. Основното перо на тези приходи все повече е онлайн стриймването, предаде Файненшъл 
таймс. 
Основните играчи на пазара на музикалния стрийминг са приложенията Spotify, Apple Music и Deezer. Към края на 2020 г. 
общият  брой на абонатите, които плащат регулярно за стриймване на музика са 443 млн. души, което е с 18% повече в 
сравнение с 2019 г.   
По този начин звукозаписната индустрия отново започва да генерира приходи, близки до онези, изкарвани когато CD-то 
беше основната медия за разпространяване на музиката. След това с навлизането на интернет, форматите като MP3 и 
онлайн пиратството в края на 90-те индустрията започна да регистрира силен спад в приходите си. Едва преди няколко 
години платформи като Spotify,  които направиха стриймването на песни масово, започнаха да обръщат негативния 
тренд. През 2020 г. 62% от приходите в сектора са дошли от стриймване, което представлява над 13 млрд. долара.  
Всеки ден 60 000 нови песни се качват на водещата платформа за музика Spotify. През 2020 г. приходите от стрийминг са 
нараснали с 16% в Латинска Америка, 10% в Азия, 4% в Европа и 7% в Северна Америка. 
Ръст има и в т. нар. „носталгични“ носители на музика – например продажбите на винилови плочи са се увеличили с цели 
31% до най-високото им ниво от 1989 г. насам. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1834 долара  
Курсът на еврото потъна близо до прага от 1,18 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1834 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1883 долара. 
 
√ Цените на петрола се стабилизират  
Цените на петрола се стабилизираха в ранната търговия в сряда след вчерашния спад, като техния ръст бе ограничен от 
опасенията около бавното възстановяване на търсенето на суровината на фона на новите блокади в Европа и 
увеличението на запасите в САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,54 долара, или 0,89%, до 61,33 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,44 долара, или 0,76%, до 58,20 долара за барел. Във вторник и 
двата бенчмарка достигнаха най-ниските си нива от началото на февруари насам, като те вече са на 15% под върховите 
равнища, достигнати в началото на този месец. 
Германия, която е най-големият потребител на петрол в Европа, удължи частичната блокада до 18 април в опит да 
постави под контрол третата вълна от COVID-19. Канцлерът Ангела Меркел призова гражданите да си останат по 
домовете за великденските празници в страната. 
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На пазара се отразиха и притесненията около темпото на възстановяване от пандемията, след като американски здравен 
регулатор заяви, че AstraZeneca може да е включила остаряла информация в доклада за мащабните изпитвания на своята 
ваксина в САЩ. 
Допълнителен натиск върху цените оказаха и данните на Американския петролен институт, според които запасите от 
суров петрол в САЩ са нараснали с 2,9 млн. барела в седмицата до 19 март. Очакванията на анализаторите, анкетирани 
от Ройтерс, бяха за спад от 300 хил. барела. Същевременно с това запасите от бензин са се свили с 3,7 млн. барела при 
прогноза за увеличение от 1,2 млн. барела. 
 
√ Европейските борси са на червено заради мерките срещу коронавируса на континента  
Европейските акции се оцветиха в червено в ранната търговия във вторник, след като удължаването на ограничителните 
мерки в Германия породи нови опасния за забавяне на икономическото възстановяване от пандемията, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,88 пункта, или 0,44%, до 422,29 пункта, след като наложените от 
Европейският съюз санкции срещу Китай заради нарушения на човешките права на уйгурите се отразиха негативно на 
азиатските пазари. 
Немският показател DAX отчете спад от 56,59 пункта, или 0,39%, до 14 600,62 пункта, след като германският канцлер 
Ангела Меркел и регионалните лидери решиха да удължат локдауна в страната до 18 април. Те призоваха гражданите да 
си останат вкъщи за великденските празници. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 28,39 пункта от стойността си, или 0,42%, достигайки ниво от 6 
697,71 пункта. Френският измерител CAC 40се понижи с 33,31 пункта, или 0,56%, до 5 935,17 пункта. 
 „Пазарът застава на позицията, че възстановяването ще се забави, тъй като за момента ситуацията не се подобрява“, 
коментира Еманюел Ко от Barclays. „Докато ефективността на ваксината не се поставя под въпрос, смятаме, че 
инвеститорите ще гледат на това развитие като на краткотрайна нестабилност“, добави той. 
Миналата седмица STOXX 600 достигна най-високото си ниво от февруари, възстановявайки по-голямата част от загубите, 
предизвикани от пандемията. Печалбите на бенчмарка обаче се забавят през тази седмица на фона на нарастващия брой 
на заразените с корорнавирус, които накара Франция да въведе по-лек едномесечен локдаун в най-тежко засегнатите 
региони в страната, докато Австрия се отказа от отварянето на кафенетата и ресторантите. 
Министърът на здравеопазването на Великобритания Мат Ханкок обяви, че страната ще въведе глоба от 5 хил. паунда за 
всеки, които се опитва да пътува в чужбина без основателна причина може преди края на юни. 
На този фон туристическият индекс SXTP се понижи с 1,49%, като акциите на авиопревозвачите IAG, easyJet и Lufthansa 
поевтиняха с 4,62%, 4,68%, и 4,16%, а тези на туроператора TUI – с 6,03%. 
Цената на книжата на шведския производител на камиони Volvo падна с 6,78%, след като компанията предупреди, че 
недостига на чипове ще се отрази сериозно на продукцията на фирмата през второто тримесечие. 
Ръст на Уолстрийт 
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в понеделник, водени от технологичния 
сектор, след като инвеститорите се пренасочиха към акциите на растеж на фона на понижението на доходността по 
американските държавни ценни книжа, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 103,23 пункта, или 0,32%, до 32 731,2 пункта Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 27,49 пункта, или 0,7%, до 3 940,59 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 162,31 пункта, или 1,23%, до 13 377,54 пункта. 
Акциите на Tesla поскъпнаха с 2,31% след като Ark Investment Management постави ценови таргет за книжата компанията, 
според които тяхната стойност ще нарасне четири път в рамките на следващите четири години. Цените на книжата на . 
Apple, Microsoft и Netflix се повишиха с 2,83%, 2,45% и 2,13%, а тези на Amazon и Facebook – с 1,17% и 1,18%. 
Доходността по 10-годишните американските държавни ценни книжа падна с 5 базисни пункта до около 1,68%, след като 
миналата седмица достигна 14-месечен връх (един базисен пункт е равен на 0,01%). 
„След като въодушевението около отварянето на икономиката избледнее и доходността се стабилизира, инвеститорите 
ще се върнат към големите технологични акции“, коментира Ричард Сапръстийн от Treasury Partners. 
Мнозина на Уолстрийт вярват, че повишението на доходността по държавните облигации до нивата от преди кризата не 
трябва да притеснява пазарите, имайки предвид мащаба на икономическото възстановяване. 
„Смятам, че ръста на доходността по държавните ценни книжа е оправдан и отразява пробуждането на пазарите към 
положителните развития, включително по-бързото от очакваното рестартиране на икономическата дейност, 
безпрецедентните фискални стимули и ваксинацията в САЩ“, коментира Уей Ли от BlackRock Investment Institute. 
Силно представяне регистрира и индустриалния сектор, след като „Ню Йорк таймс“ съобщи, че президентът Джо Байдън 
планира инвестиция от 3 трлн. долара в инфраструктура. На фона на новината акциите на Caterpillar поскъпнаха с 0,32%. 
Тези резултати идват, след като в петък Dow и S&P 500 записаха седмичен спад от 0,5% и 0,8%, слагайки край на серията 
си от две поредни седмици на ръст. Nasdaq изтри 0,8% от стойността си, завършвайки в червения сектор четвърта от 
последните пет седмици. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижени във вторник 
въпреки оптимизма на Уолстрийт. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 178,23 пункта, или 0,61%, до 28 995,92 пункта. 
Акциите на производителите на автомобили Toyota, Nissan и Honda поевтиняха с 3,26%, 3,70% и 3,36% заради недостига 
на чипове в сектора. 
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 31,93 пункта, или 0,93%, до 3 411,51 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 25,01 пункта от стойността си, или 1,135, достигайки ниво от 2 197,71 
пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 387,96 пункта, или 1,34%, до 28 497,38 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi записа спад от 30,72 пункта, или 1,01%, до 3 004,74 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи със 7,1 пункта, или 0,11%, до 6 745,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете ръст от 1,01 ункта, или 0,21%, до 491,37 пункта. BGBX40 напредна с 0,2 пункта, или 0,025, до 110,22 пункта. BGTR30 
се повиши с 0,20 пункта, или 0,04%, до 528,72 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,92 пункта, или 0,64%, до 145,42 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Рекорден брой нови случаи у нас  
 Рекорден брой нови случаи на коронавирус от началото на пандемията у нас - 4 851. Те са установени след направени 19 
869 теста. Това означава, че процентът на положителните проби е 24.41, сочат данните на Единния информационен 
портал. 
От регистрирането на първия случай у нас преди малко повече от година са установени общо 312 741 заразени лица. От 
тях 60 832 са активните случаи. 
През последното денонощие са починали 119 души, с което общият им брой достигна 12 307. 
На болнично лечение са 8 927 души, от които 720 са в интензивни отделения. За последното денонощие са излекувани 2 
571 души, с което общият им брой достигна 239 602. 
През последните 24 часа са поставени 12 436 дози от ваксините срещу коронавирус, а общо от началото на 
ваксинационната кампания - 388 805. 
Разпределението по области на новите случаи, както следва: Благоевград - 171; Бургас - 496; Варна - 369; Велико Търново 
- 93; Видин - 21; Враца - 173; Габрово - 54; Добрич - 74; Кърджали - 57; Кюстендил - 78; Ловеч - 57; Монтана - 49; 
Пазарджик - 77; Перник - 105; Плевен - 160; Пловдив - 358; Разград - 14; Русе - 148; Силистра - 73; Сливен - 100; Смолян - 
92; София област - 219; София (град) - 1352; Стара Загора - 136; Търговище - 22; Хасково - 130; Шумен - 101; Ямбол - 72. 
 
√ EMA: ЕС да развие капацитета си за производство на ваксини 
Европейската агенция по лекарствата призова Евросъюза да развие капацитета си за производство на ваксини. На 
изслушване пред депутатите от Европарламента изпълнителният директор на Агенцията Емер Кук заяви, че Общността 
трябва да направи всичко възможно, за да гарантира максимален производствен капацитет, за да увеличи 
производството на препаратите срещу COVID-19. 
Евросъюзът беше изправен пред остри критики за забавените доставки на ваксини и бавната имунизация. Три пъти по-
малко жители на Общността са били имунизирани, в сравнение със Съединените щати и Великобритания, сочат някои 
статистики. 
„Друго важно предизвикателство, по което продължаваме да работим, е подобряване на наличността и доставките на 
разрешените ваксини. Продължаваме да работим с всеки един от производителите за да търсим начини да одобрим 
допълнителни производствени мощности и линии за производство, като част от ангажиментите след получаването на 
одобрение. Проучваме и възможностите за подобряване на условията за съхранение на някои ваксини, за да улесним 
дистрибуцията и логистиката им", коментира Кук. 
 
√ Макрон обеща ускоряване на ваксинацията във Франция  
Във Франция, където милиони са в частичен локдаун от миналата седмица, президентът Еманюел Макрон обеща 
ускоряване на ваксинацията. 
От края на тази седмица ще има достатъчно количества за ваксиниране на всички французи над 70-годишна възраст. 
Досега ваксини бяха достъпни само за над 50-годишните със съпътстващи сериозни заболявания. 
От началото на имунизационната кампания преди 3 месеца до момента във Франция са поставени по-малко от 9 
милиона дози - три пъти по-малко, отколкото във Великобритания. Френските власти обещаха, че това съотношение ще 
се промени скоро. 
Тази седмица армията започна изграждане на 35 центъра за масова ваксинация. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Следата, която остави Татяна Лолова - за ролите на сцената и в живота и думите, които ще се помнят; 
- Ръст в цените на горивата – защо? - разговор с Андрей Делчев от Българската петролна и газова асоциация; 
- На живо от Силистра - как областта застана начело по-заболеваемост в страната и какво ще предприемат 

здравните власти; 
- На първа линия - как се оценява работата на пулмолозите в ковид кризата и защо лекарите са недоволни?; 
- Кои са песните за Евровизия - продължават срещите ни с тазгодишните изпълнители на конкурса; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Спомени за Татяна Лолова разказват Мая Бежанска, Христо Мутафчийев и Филип Аврамов; 
- Битката за новия парламент - Красимир Каракачанов, Веселин Марешки и Костадин Костадинов; 
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- Наводнение; 
- Световната купа - как се подготвят златните ни момичета; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- В памет на Царицата на смеха - приятели на Татяна Лолова със спомени за голямата актриса; 
- България избира новите депутати. Лидерите на партиите в ефира на NOVA - в студиото Валери Симеонов от 

„Патриотична коалиция - ВОЛЯ и НФСБ"; 
- От първо лице за миговете след удара - разказ на мъжа, спасявал ранените в катастрофиралия автобус. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пазарен шок - всичко с витамин С е по-скъпо; 
в. Монитор - Лекуват ни от COVID с рецепти под индиго; 
в. Монитор - COVID-19 ни отне и Татяна Лолова; 
в. Телеграф - Половин милиард печалба от онлайн търговия; 
в. Труд - Вкарват цифрово евро в телефона; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Среднощна среща в ЦИК, но онези протоколи за изборите остават; 
в. 24 часа - 12-те топсъдии сложиха край на отнемането на книжки за неплатени глоби; 
в. 24 часа - Всеки ден над 3500 нови с CОVID - чупим рекорд от 2020; 
в. 24 часа - Рекордни 101 млн. лв. заеми изтеглени за имоти само за месец; 
в. 24 часа - В Бургас правят класни стаи на открито по екопроекти; 
в. Монитор - 87 кандидати за депутати - агенти на Държавна сигурност; 
в. Телеграф - Гласуваме в чужбина и с изтекли документи; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Павлов, имотен експерт: Колко е голяма банята вече е по-важно от това дали апартаментът ти се 
намира в центъра; 
в. Монитор - Представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев: Част от препоръките в доклада на ЕК за 
България вече са изпълнени; 
в. Телеграф - Журналистът и продуцент Георги Тошев: Отвъд усмивката й Татяна беше мъдър и уютен човек; 
в. Труд - Горан Симеонов, председател на Асоциацията на разузнавачите от запаса, пред "Труд": Шпионският скандал е 
предупреждение от нас към Русия; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Климатичните промени да са част от предизборния дебат - 10 причини; 
в. Монитор - Опасната истерия "не съм болен, но трябва да се предпазя"; 
в. Телеграф - Виж измамниците и ще напипаш парите; 
в. Труд - Депутат с велико географско откритие. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 24 март 
София 

- От 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка ще се проведе редовно правителствено заседание. 
- От 11.00 ч. онлайн чрез платформата Zoom ще се състои откриването на новия образователен павилион "Горичка 

в количка". 
- От 10.00 ч. в БТА ще се състои пресконференция на Института за развитие на публичната среда. 
- От 10.30 ч. онлайн ще се състои Годишна международна пресконференция за представяне на икономически 

резултати на фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim през 2020 г. и бизнес перспективите за 2021 г. 
- От 17.30 ч. на сайта на „Просвета" и на страницата на издателството във „Фейсбук" ще се излъчи видеоурок за 

подготовка за националното външно оценяване по български език и литература. 
*** 
Бургас 

- От 16.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн среща в помощ на бургаските артисти при оформяне 
на проектни идеи и попълване на формуляри за финансова помощ за отворените сесии на Министерството на 
културата. 

 

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. 

http://bica-bg.org/?p=5966

