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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
24 часа 
 
√ Държавата да купи дялове в авиокомпаниите, да ги подпомогне и с пари от концесията на летище София 
Спадът на приходите стига и до 80-85%, казват от Асоциацията на българските авиокомпании в писмо до премиера 
и до петима министри 
Държавата да влезе в авиокомпаниите с акции и така да подпомогне финансирането им. Това е едно от предложенията 
на Асоциацията на българските авиокомпании в писмо до премиера и до премиера Бойко Борисов и до петима 
министри, както и до ротационния председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели Васил 
Велев. Подобни мерки са приложени в Германия към "Луфтханза" и във Франция към "Ер Франс".  
Това да стане с 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, 
е предложението.  
"Държавата да купи дялове в авиокомпаниите, да ги подпомогне и с пари от концесията летище София". От търговските 
авиокомпании настояват още част от парите от първоначалната вноска за концесията на летище София да се насочат към 
фирмите от авиобранша за осигуряване на безопасността на полетите и поддържане на летателната годност на 
самолетите, е друго предложение на бранша за помощ от държавата. 
Настоява се и за финансиране от ОП "Иновации и конкурентоспособност", както и за продължаване на мярката 60/40 за 
2021 г. (плюс 290 лв. за когото е приложимо) до преодоляване на кризата, или да се замени с 80/0 за авиооператорите. 
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“, е друго настояване на бранша.  
Ако не искаме кризата да не засегне разрушително авиационния сектор и безопасността на полетите, наложително е и у 
нас да се приложат тези възможности, пише в писмото до премиера и министрите.  
Досега винаги се е разчитало, че гражданската авиация като отговорен и високоорганизиран бранш ще се справи с 
всякакво предизвикателство. За съжаление вече не можем сами да поемаме финансовото бреме за поддържане на 
високите стандарти за безопасност, които винаги сме предоставяли, пише браншът до Борисов.  
Практически от март 2020 г. 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 е от 60 до 85%, казва председателят на асоциацията Светослав 
Станулов. 
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 и 
други страни, доведоха до незабавен отлив на вече резервирани за полети пътници и анулиране на полетите от 
туроператорите. Станулов прогнозира  забавяне на чартърните програми, като се очаква те да започнат чак през юли, ако 
се съди по пазара в Германия. Тенденцията за възстановяване  през тази и следващите години ще бъде изключително 
бавен процес, стигащ по прогнози до 2024-2025 г.  
Международната асоциация за гражданска авиация /ИАТА/ отново предупреди за реалната опасност от масови фалити 
на авиокомпании до края на годината. 
На този фон, отново бихме искали да отправим 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. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев: Държавата да подкрепи малкия и среден бизнес  
Президентът Румен Радев посети българско мебелно предприятие в село Макариополско, община Търговище. Той 
обсъди с ръководството как бизнесът се справя в условията на криза. 
"Необходима е адекватна държавна политика, която реално да достига до засегнатия малък и среден бизнес, особено в 
по-малките населени места, за да ограничи последствията от икономическата и социална криза.", заяви Радев. 
По време на срещата Румен Радев посочи също така, че малките и средни предприятия са гръбнакът на икономиката и 
съхранението им е единствената възможност за бързо възстановяване след кризата. Те представляват около 99% от 
всички предприятия както в България, така и в ЕС, и създават 75% от работните места в нашата страна, посочи 
държавният глава. 
В Макариополоско държавният глава се срещна с кмета Петър Петров, посети православния храм „Св. Димитрий 
Солунски“ и разговаря с директора на училище „Христо Ботев“ Милчо Манев. 
 
√ 44-ото Народно събрание е приело 550 закона  
По време на мандата си 44-ото Народно събрание е приело 520 закона, 679 решения и едно обръщение (Обръщение на 
44-ото Народно събрание към българския народ по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането 
на Търновската конституция) и 5 декларации. 
Парламентът е имал 487 пленарни заседания, като 24 от тях са били извънредни. 
В 44-ото Народно събрание са постъпили общо 800 законопроекта, като 412 от тях са внесени от народни представители. 
По време на мандата са постъпили 769 проекторешения, от които 665 от народни представители, както и 12 проекта за 
обръщения и декларации. 
 
√ НАП въвежда двойна защита при плащанията през виртуален ПОС  
Национална агенция за приходите повишава сигурността при плащанията с банкови карти в интернет, като въвежда 
двуфакторната идентификация при потвърждаване на плащането. 
Виртуалният ПОС на НАП е една от най-често използваните електронни услуги на приходната агенция. От създаването ѝ 
през нея са извършени повече от 1,2 милиона трансакции за над половин милиард лева. От началото на тази година през 
виртуалния ПОС са платени повече от 50 млн. лева, съобщават от НАП. 
Подобряването на сигурността на плащанията онлайн е в изпълнение на действащата Директива за платежните услуги - 
PSD 2 за всички граждани от Европейския съюз, считано от 30.03.2021 г., като НАП ще предприеме необходимите 
действия за преминаване към протокол EMV 3DS на своя виртуален ПОС терминал. Това ще доведе до промяна на 
страницата за въвеждане на картови данни при плащане на суми към НАП. 
Различен ще бъде и начинът на потвърждаване на трансакции при лица, плащащи с карти, които поддържат Mastercard 
IdentityCheck и Verified by Visa. Въведената двуфакторна идентификация включва, освен познатата динамична парола, 
още една статична - 3D парола, която служи за потвърждение на онлайн плащанията. Тя ще се дава от обслужващата 
банка, която е издала картата, уточняват още от НАП. 
Потребителите ще видят новия интeрфейс на плащанията през виртуален ПОС терминал след 9.00 ч. на 30 март. На тази 
дата между 8.30 и 9.00 часа са възможни затруднения при достъпа до електронните услуги на НАП. Повече информация 
за двуфакторната идентификация, може да се получи от обслужващата банка, издател на картата. 
 
√ Летищата във Варна и Бургас получиха здравна акредитация от Международния съвет на летищата  
Летищата във Варна и Бургас са първите в България, които получиха здравна акредитация от Международния съвет на 
летищата. Сертификатите потвърждават усилията за създаване на обезопасена от COVID среда. Съветът е разгледал 
подробно мерките за здраве и безопасност в над 60 направления. 
Здравното акредитиране е важна стъпка напред в дългосрочното планиране за възстановяване на дейността на двете 
летища. 
Като добри практики са посочени обработката на хиляди висококонтактни зони за пътници и служители с иновативното 
наноантимикробно покритие за дългосрочна повърхностна защита и въвеждане на летищни агенти, отговорни да 
съблюдават спазването на мерките за безопасност от страна на пътниците, въвеждането на инструменти за 
самостоятелно обслужване и безконтактни процеси, повишена информираност и комуникация, както и сътрудничество с 
регулаторните органи. 
Според управлението на летищата здравното сертифициране е сигурният начин към подобрение на безопасността на 
пътниците и служителите на аерогарите в Бургас и Варна. 
 
√ Месопроизводители от Русе и Силистра настояват за премахване на "диамантения печат"  
Свинекомплексите в Русенско и Силистренско търпят загуби заради т.нар. "диамантен печат“, който не им позволява да 
продават месо в други държави в Европейския съюз, тъй като в региона е имало африканска чума по свинете. Оказва се 
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обаче, че и месопреработвателите от другите части на България отказват да купуват месо от тях. Освен това заради 
затворените заведения също има спад в потреблението на месни продукти. 
Заради заразата от африканска чума по свинете голяма част от свинекомплексите в страната получиха от Европейската 
комисия т.нар. "диамантен печат“, което не им разрешаваше да търгуват с месото си в страните от съюза. Преди дни 
ограничението падна за областите Разград, Добрич, Кърджали, Благоевград, София и община Аксаково. Русе и Силистра 
обаче останаха в забранителната зона, въпреки че вече почти 2 години в тези райони няма зараза. 
"Малко е като Параграф 22 – хем не ни се забранява, хем се стресират другите колеги от месопреработвателния 
бранш да не взимат с тоя печат", коментира изпълнителния директор на свинекомплекса в с. Голямо Враново 
Вихрен Димитров. 
И това накара месопроизводителите да възроптаят. Свинекомплексът в село Голямо Враново вече е възстановил 
капацитета си, след като унищожиха всичките си прасета заради африканската чума. В момента тук се гледат 26 хиляди 
свине. Обаче не успяват да продават продукцията си извън Русенския регион. 
"Днеска ни върнаха един черен дроб от Монтана, отказаха ни сделки в Кърджали и Пловдив, точно заради това 
нещо. Ето, както виждате, ние се възстановихме, изпълнихме една камара мерки да отговаряме на всички 
европейски изисквания, в пълен капацитет работим, но хората са стресирани, месопреработвателите казват: ние 
не искаме да имаме проблеми и като си оправите печата, тогава ще работим с вас”, обясни Димитров. 
Според Вихрен Димитров притеснението идва не толкова, че може да са заразени продуктите им, колкото от многото 
допълнителни изисквания – още документация, отделни фризери за съхранение. А ако бъде премахнат "диамантеният 
печат“, нещата значително ще се опростят. 
"Трябваше да искат рестрикциите да паднат за цялата страна, защото повече от една година не е имало случай на 
Африканска чума по свинете в заден двор и в свинекомплекс. А те поискаха, не знам защо, само за една част, което за 
мене беше нелогично. Ние сме в извънредна ситуация. Значи тогава, за да се спаси икономиката, да се спасят 
доставките, все пак това е продоволствието на хората, трябва да се използва тая ситуация и да падне тоя 
печат", допълни Димитров. 
Колегите им от Силистра подкрепят исканията на русенските месопроизводители "диамантеният печат“ да отпадне. 
Според управителя на най-голямото месопреработвателно предприятие в Силистра Борислав Борисов свинекомплексите 
в Северна България са жертва на нелоялна конкуренция. Две трети от месото, което се продава в страната, е внос, а в 
същото време нашите търговци отказват да работят с тях. И настояват българските ветеринарни служби да поставят 
въпроса отново пред Европейската комисия и час по-скоро да получат право да търгуват свободно. 
 
Investor.bg 
 
√ Още над 24 млн. лв. се насочват към запазване на заетостта 
Наддоговорените средства ще бъдат компенсирани от предстоящото допълнително финансиране от механизма 
REACT-EU 
Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 
2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 0,95% над 
определения бюджет на оперативната програма във връзка с мерки за борба с COVID-19. По този начин ще се осигурят 
24,6 млн. лв., което ще даде възможност да бъдат предприети навременни действия за подкрепа на заетите лица, 
съобщават от пресслужбата на кабинета. 
Одобреното наддоговаряне ще има временен характер. Наддоговорените средства ще бъдат компенсирани от 
предстоящото допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПРЧР 2014-2020. 
Допълнителен финансов ресурс ще бъде насочен към операция „Запази ме". По нея се предоставя подкрепа за запазване 
заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската си дейност в резултат от 
наложените противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса. 
С друго правителствено постановление Министерският съвет одобри увеличение по бюджета на Министерството на 
туризма на утвърдения показател „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 
2021 г." със сума в размер на 51 млн. лв. и на показател „Максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2021 г." със сума в размер на 51 млн. лв.  
Увеличението ще позволи на Министерството на туризма да поема ангажименти и да трупа задължения през 2021 г. във 
връзка с изплащане на държавната помощ за туроператори и туристически агенти. 
Сумата от 51 млн. лв. е предоставена по бюджета на Министерството на туризма, а отпускането на държавната помощ за 
туроператори и туристически агенти ще допринесе за предотвратяването на фалити на икономически оператори, които 
са част от икономиката на България, и ще бъдат удовлетворени и защитени българските потребители, които поради 
пандемията не са могли да осъществят планираните пътувания. Подпомагането на туроператорите по този начин е 
възможност да се запази изградената във времето и функционираща добре до настъпването на пандемията 
инфраструктура на туристическото предлагане. 
 
√ Лъчезар Борисов: Продължаваме с развитието на индустриалните зони 
Развитието на Индустриален и логистичен парк - Бургас навлиза в нов етап 
Държавата продължава да работи усилено за развитието на индустриалните зони в страната. Това стана ясно от думите 
на министъра на икономиката Лъчезар Борисов, който проведе среща с изпълнителния директор на Национална 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ek-odobri-dyrjavnata-pomosht-ot-51-mln-leva-za-turoperatorite-u-nas-318449/
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компания индустриални зони (НКИЗ) Антоанета Барес. На срещата е обсъдено разрастването на Икономическа зона 
София-Божурище и на Индустриален и логистичен парк Бургас, уточняват от икономическото министерство. 
По думите на Борисов днес на заседанието Министерски съвет е одобрено   финансирането на публична общинска 
инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за изграждане на елементи от общинска пътна 
инфраструктура в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас. „От бюджета на Министерството на икономиката на Община 
Бургас ще се предоставят средства в размер на до 1,670 млн. лв., като  инфраструктурата се изгражда във връзка с 
изпълнението на сертифициран по ЗНИ инвестиционен проект в общината“, подчерта той.  
Антоанета Барес каза от своя страна, че развитието на Индустриален и логистичен парк - Бургас навлиза в нов етап. По 
думите ѝ обособена е нова Промишлена зона "Юг", която се намира в близост до пътния възел Бургас - Средец - Созопол. 
Площта ѝ е 600 декара. „Към терените вече има интерес от производства в сферите на текстилната и металната 
промишленост, медицинската индустрия, както и производител на електрически инсталации и климатизация“, заяви тя. 
Икономическият министър посочи, че развитието продължава с апортирането на още 150 декара, което реално ще бъде 
третата фаза на развитие на индустриален и логистичен парк Бургас. 
От срещата стана ясно още, че във връзка с разрастването на Икономическа зона София-Божурище и значителното 
увеличение на пътния трафик към и от гр. Божурище, от страна на Министерство на икономиката и НКИЗ са предприети 
редица мерки за осъществяване на допълнителна инфраструктурна свързаност до община Божурище и в частност до 
индустриалния парк. 
„Проведохме ползотворни срещи  с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, както и с кмета на Община 
Божурище Георги Димов, на които договорихме приключването на работата по подписване на споразумението за 
достъпа до Икономическа зона София - Божурище по отношение на пътя и продължението на  бул. "Царица Йоанна" до 
зоната. Очакваме, че на следващото заседание на Столичния общински съвет точката ще бъде обсъдена и веднага след 
това ще се подпише споразумението и ще стартира изпълнението заедно с АПИ на този мащабен проект, който е важен и 
за този регион“, каза ще Лъчезар Борисов. 
Икономическият министър коментира още, че днес е одобрен Меморандум за разбирателство  за изпълнение на 
приоритетен инвестиционен проект на стойност над 107 млн. лв. , който ще създаде над 200 нови работни места в 
община Самоков. „С този проект само от началото на годината инвестиционните проекти насърчени по Закона за 
насърчаване на инвестициите  са на стойност над 700 млн. лв. и ще създадат близо 1200 работни места“, каза той. 
  
√ Отпускат още 52 млн. лв. за родители на деца от затворени училища и градини 
Помощта ще се изплаща пропорционално за дните неплатен отпуск на родителите, останали с децата си вкъщи 
заради блокадите 
Правителството отпусна още 52 млн. лева, с които ще подпомогне семействата с деца до 14 години, при които 
родителите се е наложило да останат вкъщи и да се грижат за децата си докато са затворени училищата, яслите и 
детските градини заради пандемията.  
Премиерът Бойко Борисов посочи, че с отпуснатите днес от кабинета финансови средства общата сума по тази 
мярка нараства до 73 млн. лева, съобщи правителствената пресслужба. 
"С предходния трансфер на средства по мярката помогнахме на над 41 хиляди семейства", пресметна министър-
председателят и добави, че сега предстои кандидатстването за новите средства. 
Помощта се изплаща пропорционално за дните неплатен отпуск, като размерът за един месец е 650 лв. за семейства с 
едно дете и 975 лв. за семейства с две и повече деца. 
Мярката има подоходен критерий, който беше увеличен на 150% от минималната заплата, което означава, че семейство 
с едно дете трябва да има доход до 2925 лв., а с две и повече - до 3900 лева, се посочва в съобщението. 
  
√ Готова ли е Великобритания да мине на водород? 
Водят се преговори за използването на ядрена енергия за производството на водород, коментират от EDF 
Водородните проекти във Великобритания са добре позиционирани, за да захранят индустрията и да бъдат посрещнати 
целите за въглеродна неутралност. Но секторът се нуждае от правителствена подкрепа и изработването на стратегия, 
обясниха експерти, по време на уебинар, организиран от местния парламент. 
Призивите на експертите са правителството да взима решение за интервенции "на икономическа основа и навреме", 
пише S&P Platts. 
Великобритания си е поставила за цел изграждането на 5 гигавата мощности за производство на нисковъглероден 
водород до 2030 година. Правителството подготвя стратегия за развитие на сектора и се очаква тя да бъде представена 
през второто тримесечие на годината. 
През ноември 2020 година Лондон представи план с 10 стъпки за намаляване на въглеродния отпечатък. Широкото 
използване на водород е една от целите в него. 
Един от обсъжданите варианти за производството на чист водород е използването на ядрената енергия. То може да 
започне през 2023 година в управляваната от EDF централа "Сайзуел". От компанията обясняват, че в момента водят 
преговори с властите за реализацията на тази идея. 
От EDF обясниха още, че проучват възможности за производството на чист водород от възобновяеми източници, 
включително офшорни вятърни паркове. Но работата по тези проекти е още в много ранна фаза. 
 
 
 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/23-hil-semeistva-poluchiha-pomosht-za-deca-v-distancionno-obuchenie-318826/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/23-hil-semeistva-poluchiha-pomosht-za-deca-v-distancionno-obuchenie-318826/
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√ Блинкен: Китай застрашава сигурността на НАТО, необходим е общ подход 
Американският държавен секретар обаче посочи, че все още има пространство за сътрудничество с азиатската 
страна 
Американският държавен секретар Антъни Блинкен отправи силен упрек към обхватното използване от Китай на мерки 
за принуда и призова съюзниците от НАТО да работят със САЩ, за да дадат отпор на Пекин, предава CNBC. 
В изявление в централата на НАТО в Брюксел Блинкен заяви, че САЩ няма да принуждават европейските си съюзници да 
правят „избор между нас и тях“. Но даде ясно да се разбере пред съюзниците от НАТО в Европа, че Вашингтон смята 
Китай за заплаха в областта на икономиката и сигурността, особено в сферата на технологиите. 
„Няма съмнение, че поведението на Пекин, включващо принуда, заплашва нашата колективна сигурност и просперитет и 
работи активно за подкопаване на правилата на международната система и ценностите, които ние и нашите съюзници 
споделяме“, каза Блинкен след двудневните консултации със съюзниците от НАТО. 
Американският държавен секретар заяви, че все още има пространство за сътрудничество с Китай по общи 
предизвикателства като климатичните промени и здравната сигурност, но призова НАТО да се обедини, когато Пекин 
използва принуда срещу някоя от страните членки на алианса. 
„Знаем, че нашите съюзници имат сложни отношения с Китай, които невинаги съответстват идеално с нашите. Но трябва 
да преминем през тези предизвикателства заедно. Това означава да работим със съюзниците ни, за да елиминираме 
пропастта в области като технологии и инфраструктура, където Пекин опитва да упражнява принудителен натиск“, 
отбеляза Блинкен. 
„Когато над някой от нас се упражнява принуда, трябва да реагираме като съюзници и да работим заедно, за да намалим 
уязвимостта си, като гарантираме, че икономиките ни са по-интегрирани една в друга“, допълни американският 
държавен секретар. 
Блинкен посочи милитаризирането от Китай на Южнокитайско море, прилагането на хищнически икономически 
политики, кражбата на интелектуална собственост и злоупотребите с човешки права. 
В понеделник администрацията на Байдън наложи нови санкции на двама високопоставени китайски представители 
заради ролята им в сериозни злоупотреби с човешки права на етнически малцинства в Синдзян. 
Финансовото министерство обвини Китай, че използва репресивни тактики през последните пет години срещу уйгурите и 
други членове на етнически малцинства в региона, включително масови арести и наблюдение. 
Преди време Пекин отхвърли обвиненията на САЩ, че е извършил геноцид срещу уйгурите – коренно мюсюлманско 
население на автономната област Синдзян в Северозападен Китай. 
Напрежението между Китай и САЩ нарасна при администрацията на Тръмп, което ескалира в търговска война и 
работеше за забрана на китайски технологични компании да правят бизнес в САЩ. 
Новият американски президент Джо Байдън, който говори с китайския президент Си Дзинпин миналия месец, заяви 
преди време, че подходът му към Китай ще е различен от този на предшественика му по това, че ще работи в по-тясно 
сътрудничество със съюзниците, за да даде отпор на Пекин. 
Блинкен, който стана първият министър на Байдън на посещение в централата на НАТО в Брюксел, потвърди 
ангажимента на САЩ към най-мощния съюз в света. 
„Трябва да можем да водим тези тежки разговори и дори да имаме разногласия, като в същото време се отнасяме с 
уважение един към друг. Твърде често през последните години ние в САЩ сякаш забравяме кои са приятелите ни. Това 
вече се променя“, заяви Блинкен, без да споменават политиката „Америка на първо място“, защитавана от 
администрацията на Тръмп. 
Бившият президент често критикуваше страните членки на НАТО и дори заплаши да изтегли страната си от алианса. През 
декември 2019 г. Тръмп заяви пред лидерите на НАТО, че твърде много страни членки все още не плащат достатъчно и 
заплаши да намали американската военна подкрепа, ако съюзниците не увеличат разходите. 
Блинкен призна обтегнатите трансатлантическите отношения заради разходите за отбрана и призова за „по-холистичен 
поглед за споделянето на бремето“. 
„Признаваме значителния напредък, който много от съюзниците ни от НАТО постигнаха за подобряване на инвестициите 
в отбрана“, заяви Блинкен и допълни, че „нито едно число не изразява напълно приноса на дадена страна към защитата 
на колективната ни сигурност и интереси, особено в свят, където на все повече заплахи не може да бъде отговорено с 
военна сила“, отбеляза той. 
„Трябва да признаем, че съюзниците имат различен капацитет и сравнима сила, затова те трябва да поемат своя дял от 
бремето по различни начини“, допълни Блинкен. 
 
БНР 
 
√ МОН с програма за оптимизиране на академичния състав в университетите  
Програма за оптимизиране на академичния състав в университетите бе публикувана за обществено обсъждане от 
Министерството на образованието. Предвижда се 33 държавни висши училища да получат 4 милиона лева за 
обезщетения на 1000 пенсионирани преподаватели над 65 години.  
Оптимизацията се налага заради продължаващите демографски промени в страната, стремежа за повишаване 
ефективността на разходите за висшите училища и големия дял на академичния състав в предпенсионна възраст. 
Очакваните ефекти от нея са повишено качество на образованието чрез поставяне на висшите училища в реална 
конкурентна национална и международна среда и стимулиране на професионалната мотивация на по-младия 
академичен състав. 
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От просветното министерство изтъкват, че във висшите училища продължават да бъдат ангажирани членове на научно-
преподавателския състав на възраст над 65 години, които реализират определен хорариум и по този начин не се дава 
възможност на по-младите членове на академичния състав да получават съответно натоварване с аудиторна заетост и 
възможност за развитие. 
Програмата за оптимизация на академичния състав ще се изпълнява от 1 май до 31 декември. 
 
√ Над 1/3 от нефинансовите предприятия с по-малки приходи от продажби през февруари  
Над 34 % от нефинансовите предприятия декларират намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през 
февруари спрямо януари 2021 г., сочат данните на Националната статистика.  
При близо 48 на сто няма промяна, а 17.6% са регистрирали увеличение.  
Най-тежко засегнати са дейностите в сферата на културата и на строителството.  
През февруари имаше наложени частични ограничителни мерки заради Covid-19, които бяха отменени в началото на 
март и въведени отново на 22-ри същия месец. 
 
√ НСИ: Над половината хотели са отлагали резервациите за февруари  
Над половината хотели и други места за настаняване са отлагали резервациите за февруари и са предложили на своите 
гости алтернативни дати. Това показва традиционната ежемесечна анкета, проведена сред  управители на подобни 
обекти от Националния статистически институт. 
Една пета от анкетираните са пуснали персонала в неплатен отпуск, а над 13 на сто - в платен отпуск. Всеки десети е бил 
принуден да се раздели със служители. 
Всеки десети мениджър е помолил поне част от персонала си да премине към непълно работно време, а всеки двадесети 
е намалил заплащането. 
От правителствените мерки за подпомагане на работодателите са се възползвали над 31% от местата за настаняване. 
Мениджърите прогнозират, че през март ще могат да обслужват само половината от разходите за дейността си със 
собствени средства. 
 
√ Не оттеглят текстове срещу България от доклад за напредъка на Северна Македония в ЕП  
Текстовете срещу действията на София в доклада за напредъка на Северна Македония, който днес ще се дебатира в 
Европейския парламент, вероятно няма да бъдат оттеглени. 
По инициатива на четирима евродепутатите от Прогресивния алианс на социалистите и демократите и един от Зелените, 
представители на българското правителство са обвинени в „провокативни изявления по исторически въпроси“, засягащи 
Северна Македония. 
Българските власти са призовани  да се въздържат от „подобни изявления, въпреки продължаващата предизборна 
кампания в България“. В текста се приветства „зрелият и балансиран отговор“ на тези провокации от страна на властите в 
Скопие. 
Докладчикът за Северна Македония Илхан Кючюк съобщи, че в  групата „Обнови Европа“ поправката няма да намери 
подкрепа. 
„Няма политическа подкрепа в моята собствена група, защото двустранните въпроси трябва да бъдат решени и във 
формата на подписаните договори. А договорът от Преспа и договорът от 2017 г. с Република България са от съществено 
значение за добросъседските отношения. И ако има нещо, което ние можем да направим като Европарламент, е да 
поощрим изпълнението на договора“. 
След заседание на групата на Алианса на социалистите и демократите евродепутатът Петър Витанов обясни пред 
„Хоризонт“: 
„Изразих огромно разочарование от внасянето на тази поправка. Казах, че изпаднахме в ситуация, в която публично 
трябва да ги осъдим нашите колеги социалисти, иначе ще бъдем обявени за национални предатели“. 
Медии в Република Северна Македония коментират, че втори ден властите в София се вълнуват заради поправките в 
доклада, но дали те ще присъстват в текста, ще стане ясно преди самото обсъждане в Европарламента. 
 
√ Фон дер Лайен и Блинкън обсъждат климатичните промени, отношенията НАТО - ЕС, Русия и Китай 
Държавният секретар на Съединените щати Антъни Блинкън е на двустранна среща с председателя на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен. Преди началото на разговорите двамата обявиха, че ще обсъждат редица теми - борбата 
срещу климатичните промени, отношенията НАТО - Европейски съюз,  отношенията с Русия и Китай. 
„Най-важният и най-неотложният приоритет е справянето с пандемията от коронавирус и как да се справим с 
последствията за икономиката и за хората. Знаем, че нито един регион в света не може да е в безопасност, освен ако 
всички не сме в безопасност. Очаквам с теб, Тони, да обсъдим глобалните вериги за доставка на ваксини“. 
Европейският съюз е първият партньор, към който бихме се обърнали по всички възможни глобални въпроси, подчерта 
Антъни Блинкън. 
„Води се фундаментален дебат за това дали демокрацията или автокрацията предлагат най-добрия път напред. От нас 
зависи да се съберем и да покажем на света, че демокрацията може да носи резултат за хората, за всеки един от нас!“. 
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√ Лагард oт ЕЦБ: Подкрепата за зелената икономика е от съществено значение  
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард подчерта в сряда, че подкрепата за "навременен и 
системен преход" към зелена икономика в момента е от "съществено значение", тъй като изменението на климата 
представлява "един от най-големите икономически рискове“ за еврозоната и останалата част от света. 
Лагард заяви, че глобалното затопляне ще доведе до "икономически и социални смущения" и до "финансови загуби". 
"Ето защо борбата с климатичните промени е един от основните фокуси на ЕЦБ в текущите й операции, както и в текущия 
преглед на политическата стратегия", обясни тя. 
Кристин Лагард твърди, че предварителните резултати от този преглед показват "явни ползи от по-навременни действия" 
и тя призова всички сектори, правителства и централни банки да инвестират в "зелени иновации" и в "преход към нулева 
въглеродна икономика". 
Шефът на ЕЦБ определи "ефективното разпределение на източниците" и "стандартизация на зелените облигации" като 
някои от инструментите за борба с изменението на климата, които ще оставят съществен отпечатък върху 
икономическата продукция на еврозоната. 
И накрая, Лагард подчерта, че ЕЦБ остава "ангажирана" със системен преход към зелена икономика. 
 
√ Подем на европейските потребителски нагласи през март  
Потребителското доверие в еврозоната и в рамките на целия Европейски съюз се подобри рязко през март до 13-
месечен връх, показват предварителни резултати от редовно проучване на Европейската комисия. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната нарасна през март до -10,8 пункта от -14,8 пункта през февруари, 
достигайки най-високо ниво от февруари 2020 г. - точно преди началото на коронавирусната пандемия. 
Очакванията на финансовите пазари бяха за доста по-сдържано подобрение до -14,5 пункта. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз се повиши през март до -12,1 
пункта от -15,7 пункта, което е най-високото ниво от март 2020 г. 
И двата индекса, определяни от ЕК, вече са близо до техните осредни дългосрочни нива съответно от -11,1 пункта за 
еврозоната и от -10,6 пункта за ЕС, след като през април 2020 г. те доближиха рекордните дъна от Голяма рецесия през 
2009 г., посочва Европейската комисия. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 30 март 2021 г., когато ще 
бъдат представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през третия месец на новата 
година. 
 

Графики на потребителските нагласи в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Подобрение на бизнес активността в еврозоната през март след силен ръст на промишлеността  
Икономическата активност в еврозоната през март се върна изненадващо към нивата на експанзия, тъй като 
промишленото производство отбеляза най-солиден растеж от над 23 години насам, докато бизнес активността в сферата 
на услугите започна да се възстановява от загубите през предходните два месеца въпреки продължаващия локдаун в 
голяма част на Европа. 
Това показват предварителни резултати от последното бизнес проучване на агенция IHS Markit сред европейските 
мениджър. 
Окончателните данни обаче могат да бъдат ревизирани в низходяща посока, тъй като голяма част от стария континент 
страда от третата вълна на коронавирусната пандемия, която принуди европейските държави да подновят строгите 
противоепидемични мерки и локдауни. Бавното темпо на ваксинация срещу Covid-19 в Европа също може да се отрази 
негативно на бизнес активността при представяне на окончателните данни от проучването на IHS Markit за месец март. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, нарасна изненадващо обратно над 
важното ниво от 50 пункта до 52,5 пункта през март от 48,8 пункта през февруари, докато очакванията бяха за по-слабо 
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негово повишение към 49,1 пункта. Това е най-високото ниво на индекса от края на 2018 година и първо нарастване на 
общия PMI индекс над важната бариера от 50 пункта (водораздел между свиване и експанзия на икономическата 
активност) от пет месеца насам. 
 

Графика на общия PMI индекс на еврозоната 

 
 
Индексът PMI, оценяващ промишлената активност в еврозоната, скочи рязко през март до 62,4 пункта от 57,9 пункта през 
февруари благодарение на истински бум при търсенето на промишлено произведени стоки, като това е рекордно ниво 
на индекса от началото на проучването на агенция Markit от юни 1997 г. 
"Икономиката на еврозоната се представя по-добре от очакванията през март, показвайки много по-добро от прогнозите 
разрастване главно благодарение на рекордния скок в производството“, посочи Крис Уилямсън, главен бизнес 
икономист в IHS Markit. 
Производственият подем беше воден от рекорден скок на промишленото производство в Германия, придружен от най-
бързият ръст на производството от януари 2018 г. насам както във Франция, така и в еврозоната като цяло, отбеляза IHS 
Markit. 
Този скок в производството дойде, тъй като промишлените предприятия в еврозоната се опитват да отговорят на 
нарастващото търсене. Индексът PMI на новите промишлени поръчки нарасна до рекорден исторически връх от 64,2 
пункта спрямо 57,8 пункта месец по-рано. 
В същото време индексът PMI в сферата на услугите също нарасна по-силно от очакваното, достигайки през март ниво от 
48,8 пункта спрямо 45,7 пункта през февруари. Това е неговото най-високо ниво от август 2020 г насам, въпреки че 
индексът все още остава под важното ниво от 50,0 пункта. 
Подобрението на активността в сферата на услугите, която продължава да страда най-силно от строгите 
противоепидемични мерки и ограничения, обаче е придружено от силен скок на цените на входа на компаниите за 
услуги, което ги накара да увеличат техните цени за пръв път от повече от година насам. Съответният ценови PMI индекс 
в сферата на услугите нарасна през март до 50,8 пункта от 48,1 пункта през февруари. 
"Перспективите обаче се влошават на фона на нарастващите нива на зараза с Covid-19 и новите ограничителни мерки", 
посочи Крис Уилямсън. 
"Секторът на услугите остава слабото звено на икономиката, но дори тук темпът на спад намалява през март, тъй като 
компаниите се възползват от възхода на производствения сектор, докато клиентите се адаптират към живота по време на 
пандемия, а перспективите остават относително оптимистични", допълни той. 
Междувременно надеждите за ускоряване на програмата за ваксиниране срещу Covid-19, което да позволи завръщане 
към някакъв нормален живот, водят до запазването на силен бизнес оптимизъм за следващите месеци. Общият индекс 
за бъдещата бизнес продукция се понижи слабо до 66,8 пункта от тригодишния връх от февруари на ниво от 67,0 пункта. 
Агенция Markit представи и силни предварителни резултати за бизнес активността в Германия и Франция през третия 
месец на новата година. 
Индекса на общата бизнес активност в Германия нарасна през март до 37-месечен връх от 56,8 пункта спрямо 51,1 пункта 
през февруари, като промишленият PMI скочи до 66,6 от 60,7 пункта, достигайки най-високо ниво от април 1996г, а 
индексът на бизнес активността в сферата на услугите се повиши до 50,8 от 45,7 пункта месец по-рано. 
Немските власти обаче решиха да удължат настоящия противоепидемичен локдаун до 18-и април, което предполага 
низходяща корекция на окончателните данни на агенция Markit. 
Междувременно общият PMI индекс на Франция се повиши през март до тримесечен връх от 49,5 пункта спрямо 47,0 
пункта през февруари, като промишлен индекс скочи до 39-месечен връх от 58,8 пункта спрямо 56,1 месец по-рано, а 
индексът в сферата на услугите се повиши до тримесечен връх от 47,8 пункта спрямо 45,6 пункта през февруари. 
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√ Георгиева ще предложи ново разпределение на специални права на тираж на стойност $650 млрд.  
През юни управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева ще внесе предложение за 
ново разпределение са специални права на тираж на стойност 650 милиарда долара. Анонсът бе направен от самата 
Георгиева след неформалното обсъждане на темата с изпълнителните директори във фонда. 
Според Георгиева, ако бъде прието ново преразпределение, това ще освободи жизненоважен ресурс за страните – 
членки и ще даде възможност за разработването на нови инструменти. 
Новото разпределение на специалните права на тираж ще бъде на база Учредителния договор на МВФ, категоична е 
Кристалина Георгиева. 
„Паралелно с това, ще разгледаме възможностите за преразпределение на СПТ на членовете ни със силни финансови 
позиции в подкрепа на уязвимите страни с ниски доходи“, коментира управляващият директор на фонда. 
„ Откликвайки на дългосрочната глобална нужда от резерви, новото разпределение на СПТ ще бъде от полза за всички 
наши държави членки и ще подкрепи възстановяването на световната икономика от кризата вследствие на пандемията 
от Covid-19. То ще изпрати и мощен сигнал относно решимостта на държавите—членки на МВФ да направят всичко 
необходимо за преодоляването на най-тежката рецесия от ерата на Голямата депресия до днес.“, коментира Георгиева. 
Във фонда членуват 190 държави, сред които и България. 
Специалните права на тираж са актив, създаден през 1969 г., с който е трябвало да се регулират международните 
валутни резерви на държавите, които членуват във фонда. 
Стойността им се базира на кошница от четирите най-ликвидни и използвани валути - щатският долар, британската лира, 
еврото и японската йена. 
СПТ могат да се конвертират в която и да е от тези валути. Съотношението на отделните валути се преразглежда на всеки 
пет години от фонда, за да се гарантира, че те отразяват относителното тегло на валутите в световната търговия и 
финансовата система, както и делът им във валутните резерви на централните банки. 
 
В. Труд 
 
√ Борисов поздрави Мицотакис по повод Националния празник на Гърция  
Министър-председателят Бойко Борисов поздрави гръцкия си колега Кирякос Мицотакис по повод Националния празник 
на Гърция – 25 март, съобщиха от правителствената информационна служба. В поздравителния си адрес до Мицотакис 
премиерът Борисов отправя към приятелския гръцки народ сърдечни пожелания за благоденствие и по-нататъшен 
просперитет. 
„В настоящия момент на тежки изпитания от различен характер съм уверен, че на основата на общите ценности и 
интереси, както и на взаимната солидарност ще обединим сили за преодоляване на трудностите и на техните, надявам 
се, временни последици за нашите граждани“, отбелязва още българският министър-председател в поздравителния 
адрес. 
Премиерът Бойко Борисов изтъква, че през настоящата 2021 г. Гърция отбелязва 200-годишнината от началото на 
борбата за своята независимост. Борисов акцентира върху голямото значение на Гръцкото въстание от 1821 г. и 
припомня приноса и жертвоготовността на хиляди българи, които са участвали в него. 
В заключение министър-председателят Бойко Борисов отбелязва отличните стратегически отношения между България и 
Гърция и приноса на двете съседни държави за напредъка на целия регион по пътя към Европейския съюз. 
 
√ България с най-голям спад на продажбите на микробуси  
България е на първо място сред страните от ЕС по спад на продажбите на нови микробуси с тегло под 3,5 тона. През 
февруари в страната са продадени само 430 броя от най-малките търговски превозни средства, което е спад с 22,2% на 
годишна база, обявиха от Европейската асоциация на производителите на автомобили. Най-близо до нас са Португалия и 
Испания със спад съответно от 17,8% и 17,7%. 
В началото на пандемията бързото нарастване на онлайн пазаруването повиши нуждата на бизнеса от малки 
транспортни средства. Затова спадът в продажбите им не беше драматичен, въпреки икономическата криза. Но през 
декември и януари имаше спад в онлайн продажбите. Явно много хора искат да се върнат към традиционния начин на 
пазаруване. А това се отразява на търсенето на микробуси. 
Общо за първите два месеца на годината продажбите на микробуси в страната са намалели с 12,6% до 868 броя. Най-
голям е спадът на регистрираните нови микробуси за двата месеца в Испания (-24%), Словакия (-19,1%) и Кипър (-18,8%). 
Общо за страните от ЕС през първите два месеца на годината има спад на продажбите на микробузи с 36%, но само през 
февруари има ръст от 0,4%. Най-добре през февруари се представят Ирландия ( с ръст от 50,9%), Швеция (+46,3%) и Литва 
(+39,6%).  
При големите камиони над 16 тона ситуацията на пазара е по-добра. През февруари в България има ръст на 
регистрираните нови големи камиони с 8% до 203 броя, а средният ръст за страните от ЕС е с 8,8%. Най-добре се 
представят Латвия (+105,7%), Кипър (+100%) и Литва (+63,9%). 
Продажбите на нови камиони между 3,5 тона и 16 тона в България през февруари нарастват със 7,1% до 212 броя. Но при 
автобусите има спад с 66,7%, като са продадени само два. 
Общо продажбите на нови търговски автомобили в България през февруари намаляват с 14,9% до 644 броя. За първите 
два месеца на годината спадът е с 10,5% до 1384 броя. Общо за страните от ЕС през януари и февруари има спад на 
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регистрираните търговски превозни средства с 3,3% до 297,6 хил. броя. Но само за февруари вече има ръст от 1,2% до 
156,4 хил. броя. 
 
√ Данъчен консулт на "Труд": Облагане на доходи от покупка и продажба на злато  
Много хора купуват злато с цел да го продадат при повишаване на цената му. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна 
консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на данъци в тези случаи. Допълнително 
разглеждаме облагането с ДДС при продажба на имот от фирма за над 50 хил. лв. 
I Инвестиции в злато 
Човек възнамерява да инвестирате собствени средства в инвестиционно злато. То ще бъде продадено при повишаване 
на цената му. Сделките, които ще извърши гражданинът, няма да са повече от една или две за данъчната година. Той 
няма да организира дейността с цел регулярни печалби и постоянен доход. Не е регистриран и като едноличен търговец. 
Поставени са следните въпроси: 
1. Облагаем ли е доходът, получен от продажба на инвестиционно злато? 
2. Подлежи ли на деклариране този доход и по какъв начин? 
3. Трябва ли да се съхраняват документи по сделките и да се представят при деклариране? 
На основание чл.13, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица не са облагаеми доходите от 
продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на: 
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на 
продажбата или замяната е по-малък от една година; 
б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; 
в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от 
търговия с чуждестранна валута; 
г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване 
или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.  
За данъчни цели доход от движимо имущество, предвиден в чл.13, ал.1, т.2 от закона, е реализиран доход от продажба 
или замяна на лично движимо имущество, използвано от лицето в личното му качество и за лични нужди или 
домакинство. 
Съгласно определението за инвестиционно злато в чл.160а, ал.1 от ЗДДС инвестиционно злато: 
1. е злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 
995 хилядни; 
2. са златни монети, включени в заповедта по чл.175, ал.5, за които са налице едновременно следните условия: 
а) чистотата им е равна на или е по-голяма от 900 хилядни; 
б) изсечени са след 1800 г.; 
в) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат; 
г) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в 
монетите, повече от 80 на сто; 
3. са златни монети, които не са включени в заповедта по чл.175, ал.5, но са включени в Списъка на златни монети, които 
отговарят на критериите, установени в член 344, параграф 1, точка 2 от Директива 2006/112/ЕС на Съвета от 28 ноември 
2006 г. относно Oбщата система на ДДС (специална схема за инвестиционно злато), публикуван до 1 декември на 
годината в серия "С" на "Официален вестник" на ЕС, валиден за календарната година, следваща годината на 
публикуване; за инвестиционно злато се считат и всички емисии на монети, включени в този списък за годината, за която 
се отнася списъкът;  
4. са златни монети, които не са включени в списъка по т.3 или в заповедта по чл.175, ал.5, но за които с документ, 
издаден от управителя на БНБ, е удостоверено, че са налице едновременно условията по т.2 за инвестиционно злато. 
Предвид на така даденото определение, не може да се счита, че инвестиционното злато е движима вещ за лично 
потребление или употреба в домакинството. 
Инвестиционното злато е инвестиционен актив и може да се определи, че притежава елементите на финансов актив. 
Доколкото в ЗДДФЛ няма дефиниция на понятието “финансов актив” на основание чл.46, ал.2 от Закона за нормативните 
актове, следва да се приложат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта – в 
случая за целите на ЗДДФЛ се използва дадената в §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО) легална дефиниция на “финансов актив” -  “финансов актив” е активът, определен в 
приложимите счетоводни стандарти, в това число компенсаторните инструменти по смисъла на чл.2 от Закона за 
сделките с компенсаторни инструменти. Когато лицето не е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, за 
целите на изречение първо, приложимите счетоводни стандарти са международните счетоводни стандарти, приложими 
в страната за съответната година. 
При условие, че покупката и продажбата на инвестиционно злато не е системна дейност и източник на регулярен доход и 
печалба, доходът от извършването на сделки, реализиран от физическо лице, ще попадне в облагане по реда на раздел V 
от ЗДДФЛ „Доходи от прехвърляне на права или имущество“. 
На основание чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на финансови активи е сумата от 
реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните 
през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Така определеният облагаем доход подлежи на облагане с 
данък върху общата годишна данъчна основа, който е 10%  и се декларира в приложение №5 към годишната данъчна 
декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. 
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Всички съставени и подписани от гражданина документи за възникналите правоотношения и изплатени суми следва да 
се съхраняват съгласно законовите срокове по чл.38 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс и представят пред 
контролните органи при поискване. 
II ДДС при продажба на имот за над 50 хил. лв. 
Дружество не е регистрирано по ДДС. То притежава незастроен поземлен имот (УПИ), придобит през 2014 г. Данъчната 
оценка на имота е 48 хил. лв. Имотът ще бъде продаден на цена над 50 хил. лв. Поставен е въпросът дружеството трябва 
ли да начисли ДДС при продажбата? 
Съгласно чл.82, ал.1 от ЗДДС, данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка. 
По смисъла на чл.86, ал.1 от ЗДДС, регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като: 
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред; 
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по 
чл.125 за този данъчен период; 
3. посочи документа по т.1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период. 
Съгласно чл.86, ал.2 от ЗДДС, данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден 
данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон - за 
данъчния период, през който данъкът е станал изискуем. 
Предвид посоченото, при продажбата на УПИ от нерегистрирано по ДДС лице не възниква задължение за начисляване 
на данък. 
Необходимо е предвид осъществяваната от дружеството дейност да се прецени дали след продажбата на имота ще 
възникне задължение за регистрация по ДДС. Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, което е 
установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 хил. лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 
последователни месеца преди текущия е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е 
достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-
дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от 
датата, на която е достигнат оборотът. 
Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова  Нексиа“ ООД 
(www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. 
Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната 
агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна 
финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки. 
 
√ Лидерите на ЕС ще обсъдят ваксинацията и ковид-сертификатите  
Европейският съвет ще обсъди днес онлайн развитието на пандемията от ковид, снабдяването с ваксини, както и 
отношенията с Турция и Русия. Не се предвижда да бъдат утвърдени решения, уточни високопоставен европейски 
дипломат, предаде БТА. 
Той отбеляза, че в срещата ще се включи президентът на САЩ Джо Байдън, но не се предвижда разговор с държавните и 
правителствените ръководители на страните от ЕС. Байдън и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел ще 
направят изявления, в които ще очертаят стремежа за съживяване на двустранното сътрудничество. 
Участниците в заседанието ще обсъдят въпроса с производството и доставката на ваксини, но засега няма да се 
произнасят по предложението на Европейската комисия за допълнителни ограничения на износа, нито за въвеждането 
на електронно удостоверение за преболедувалите и ваксинираните. Въпреки че седем държави от ЕС са поставили за 
обсъждане въпроса за разпределението на ваксините, Европейският съвет не е мястото за взимане на такива решения, 
посочи дипломатът. 
Предвижда се разговорът за стратегическите отношения с Русия да бъде отложен отново - за следващия път, когато ще 
бъде възможно физическото присъствие на европейските ръководители в Брюксел. По въпроса с Турция се очаква 
Европейският съвет да изрази готовност за сътрудничество с Анкара по теми от общ интерес като миграцията, 
икономиката, противодействието на пандемията. Очаква се ЕС да изрази загриженост от влошаването на обстановката с 
човешките права и върховенството на закона в Турция. 
В петък Европейският съвет ще обсъди хода на цифровизацията, както и международната роля на общата европейска 
валута. 
 
√ Путин може да остане начело на Русия до 2036 г. 
С решение на Съвета на федерацията 
Руският президент се сдоби с право на още две раздавания 
Текстът на закона занулява мандатите на Владимир Путин 
Руският парламент прие закон, който дава на Владимир Путин правото да се кандидатира за още два президентски 
мандата, предоставяйки му възможност потенциално да остане държавен глава до 2036 г., предаде АФП.  
Нормативният акт има за цел да приведе “избирателното законодателство в съответствие с новите разпоредби на 
конституцията”, пише на сайта на горната камара на руския парламент - Съвета на Федерацията. Той бе приет вследствие 
на конституционния референдум от лятото на миналата година. 
Противоречивите законови промени позволяват на 68-годишния руски президент да остане на власт, след като на теория 
би трябвало да се оттегли в края на настоящия си мандат през 2024 година. 
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Винаги ще съществува ограничението от два последователни мандата, но “това ограничение не важи за онези, които са 
заемали поста на държавен глава преди влизането в сила на промените в конституцията”, пише в текста на закона, който 
на практика занулява мандатите на Владимир Путин. 
Избран за президент през 2000 г., Путин се оттегли в края на втория си мандат през 2008 г., тъй като нямаше право на 
трети последователен, а мястото му зае премиерът Дмитрий Медведев. След четири години като премиер Путин отново 
бе преизбран за президент през 2012 г., припомня АФП. Путин се оттегли в края на втория си мандат през 2008 г., тъй 
като нямаше право на трети последователен, а мястото му зае премиерът Дмитрий Медведев. След четири години като 
премиер Путин отново бе преизбран за президент през 2012 г., припомня АФП. 
 
Сега 
 
√ Сачева се оплака от последното ни място по помощи в кризата 
Междувременно обаче заехме последно място в друга класация - на усвоени пари по инструмента SURE 
 

 
Европейска комисия 

Данни за подпомогнатите работници и служители по инструмента SURE като дял от общия брой на заетите. 
 
Социалният министър Деница Сачева не приема изводите в доклада на Европейската фондация за подобряване на 
условията на живот и труд (Eurofound) за влиянието на пандемията върху заетостта и трудовия живот в ЕС и подготвя 
възражение за неласкавите констатации, става ясно от съобщение в профила на социалното министерство във "Фейсбук". 
Както "Сега" писа, докладът на европейската агенция показа съвсем различна картина от тази, описвана в предизборните 
срещи на управляващите. България изпъква в доклада със срив от 5.6% на заетите през второто тримесечие на 2020 г. в 
сравнение със същия период на 2019 г. По този показател по-зле от нас в ЕС е само Испания, където намалението в броя 
на заетите е 6.1%. Испания обаче, за разлика от нас, преживя много тежка първа вълна, докато нашето правителство 
нямаше причина да бави спасяването на работни места. Другото ни незавидно място е по отношение на размера на 
предоставената помощ. В доклада на Eurofound, който изследва действащите схеми в ключовите месеци от март до 
септември, нивото на заместване на дохода от държавните мерки в България е едва 60% - най-ниското в ЕС. За сравнение 
Австрия, Чехия, Полша, Швеция, Дания и Нидерландия са покрили между 90 и 100% от заплатите на засегнатите 
служители. 
"В констатациите в публикуваното на 11 март изследване, които се отнасят за България, са допуснати неточности. 
Министерството на труда и социалната политика ще изпрати писмо до европейската фондация с настояване данните за 
страната ни да бъдат коригирани", пише социалното министерство във "Фейсбук". Оттам отбелязват, че в резюмето на 
доклада е отбелязано, че данните за България са в процес на преразглеждане. 
Докато министърът успее да опровергае едно последно място обаче, страната ни зае друго последно място в сходна 
европейска статистика - по подпомогнати работници с инструмента SURE. Инструментът редовно присъства в хвалбите на 
правителството, но малцина имат представа какво е неговото предназначение, а още по-малко са получили достъп до 
средствата по него. Всъщност броят на подпомогнатите у нас е най-малкият в ЕС, показва справка, разпространена вчера 
от Европейската комисия. 
Инструментът предоставя финансова подкрепа под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от ЕС на 
държавите членки, за финансиране на национални режими на работа при непълно работно време и други подобни 
мерки за запазване на заетостта и подкрепа на доходите. Като специален негов приоритет бе определена групата на 

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/bulgariya-e-posledna-es-po-podkrepa-sreshtu-krizata
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517/3921384727908978/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517/3921384727908978/
https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max960-nocrop-watermark-conditional/public/2021/03/screenshot_2021-03-23_at_15.04.59.png?itok=_61bZ6Wr
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самостоятелно заетите лица, които останаха почти без подкрепа у нас. Досега Комисията е предложила финансова 
подкрепа в размер на общо 90,6 милиарда евро за 19 държави членки. 
Нашето правителство одобри присъединяването ни към SURE през декември. Тогава финансовият министър Кирил 
Ананиев отбеляза, че се очаква средномесечно между 4500 и 5000 работодатели да бъдат подкрепяни за запазване на 
около 140 000 служители и работници. Максималният размер на средствата, които ЕС може да отпусне на България по 
SURE, e 511 000 000 евро, с 15-годишен максимален среден срок до падежа. Срокът на разполагаемост на предоставената 
финансова помощ е 18 месеца, считано от 30 септември 2020 г. От справката на ЕК се вижда, че и този финансов ресурс 
остава недостъпен за самостоятелно заетите лица у нас, тъй като в статистиката липсват данни да са подпомогнати хората 
от тази група на трудовия пазар. 
БЕЗ АНАЛОГ В ЕВРОПА 
До европейските експерти не е достигнала информация за безпрецедентното решение правителството да наруши 
законите на страната, като прехвърли отговорността за здравното осигуряване на хората в принудителен неплатен отпуск 
на самите тях. Едва ли има друга страна, която в кризата да прехвърля свои задължения на най-пострадалите. В момента 
България е в третия си локдаун от началото на кризата. Ограниченията принудиха хиляди хора да стоят в неплатен 
отпуск, като за някои от тях този принудителен престой продължава 4-5 месеца. Законът за здравното осигуряване 
предвижда в такива случаи осигуровките да са за сметка на този, по чиято инициатива е неплатеният отпуск. 
Правителството на Бойко Борисов обаче реши, че ще ги прехвърли на самите хора, въпреки че те имат най-малка вина за 
положението си. 
 
√ Здравният министър жонглира безсрамно с жертвите на пандемията 
Министерството, което иначе не забелязва смъртността от COVID-19 у нас, тръгна да опровергава 
неопровержими данни 
Третият локдаун у нас закъсня фатално и данните за заболелите и хоспитализираните го доказват. България задмина 
всички рекорди на ужаса от миналата година, а по всичко личи, че още не сме видели най-лошото. Доколкото за 
премиера пандемията е събитие от състезателен характер, страната ни се набива на очи от първите места на няколко 
трагични класации. 
За първите две седмици на март смъртността у нас e 15.7 на 100 000 души - четвъртата най-висока сред 30 държави в 
ЕС/ЕИП (новите данни вероятно ще са по-лоши и ще бъдат обявени в четвъртък). Смъртността се увеличи за 2 седмици 
със 124%, което ни отрежда трето място в света по интензитет на нарастване. Сред 20-те държави, където пандемията в 
момента е най-силна, ние сме втори в света след Мексико по дял на смъртните случаи от заболелите с доказан COVID-19. 
Всичко това досега не заслужи вниманието на здравния министър проф. Костадин Ангелов, а колегите му в последните 
дни се кахърят повече за стоката на ресторантите, отколкото за болните и починалите. Последната констатация обаче - за 
второто ни място, най-сетне предизвика коментар от министъра. Във вторник от Ямбол, където отваряше място за нови 
болни с COVID-19, проф. Ангелов се възмути от статистиката, която е на американския институт "Джонс Хопкинс". 
"Сравняват се несравними показатели. Сравняваме България с държави, които имат много повече тестове, у нас са 
значително по-малко. Ако тестовете бъдат пропорционални, ние няма да бъдем на това място по смъртност", заяви 
министърът, без да оспорва самите числа. 
Изявлението бе последвано от уточнение на МЗ. "България е на 10-о място по починали лица с потвърден COVID-19 на 
100 000 души. Преди страната ни се нареждат Сан Марино, Чехия, Белгия, Черна гора, Словения, Великобритания, 
Унгария, Босна и Херцеговина и Италия. С 4% смъртност при потвърдените случаи на COVID-19 страната ни е  на 14-о 
място", изтъква министерството. В съобщението внимателно информацията на "Джонс Хопкинс" не е определена като 
неточна. Защото тя е съвсем коректна - "Джонс Хопкинс" е един от най-авторитетните източници на данни за пандемията 
от първите й дни. 
Този спор за статистиката е недостойно занимание - за близките на 12 307 жертви на пандемията у нас няма никакво 
значение дали сме на второ или на десето място. От опроверженията на МЗ обаче научихме няколко смущаващи неща: 
- Министърът държи да се знае кой е пред или след нас, но не коментира самите показатели, зад които само за 
последните 2 седмици стоят 1308 изгубени живота. Тези числа са красноречиво доказателство за провала на 
правителството в управлението на пандемията, въпреки че преди седмица Ангелов считаше, че е рано за равносметка. С 
хаотични действия властите подведоха и хора, и ресторанти, и други бизнеси, че от 1 март нататък данните няма да 
важат. А сега с 10-дневния локдаун държат всички в шах, докато обясняват, че вълната ще се надига още 2-3 седмици. 
- Ситуацията в момента, когато болници настаняват болни в коридорите и столовата, не буди тревога у управляващите, 
напротив. "Доволен съм, че при тези данни системата удържа на този натиск. И ще направим цялата организация такава, 
че да издържим, а не да сме държави като Гърция да искаме помощ, особено в реанимацията", каза проф. Ангелов във 
вторник. Сравнението с Гърция обаче трудно може да бъде в наша полза - жертвите на пандемията там са малко над 
7000. Идеята да искаме помощ отвън пък не звучи толкова екзотично, особено на фона на гафовете с ваксините и 
поредните липси на животоспасяващи лекарства като ремдесивир. А болниците удържат на натиска с цената на 
нечовешки усилия и нечовешки условия, при силно нарушен баланс в системата. От месеци например бившият здравен 
министър Петър Москов пита защо една шепа болници поемат цялата тежест на пандемията, след като имаме една от 
най-раздутите системи от лечебни заведения в Европа. 
- Скритата заболеваемост у нас не е тайна за никого, но е повече от странно, че министърът я признава без сянка от 
смущение, за да се хвали с т.нар. български модел. В неговите думи това звучи просто като статистически проблем, но 
тази скрита заболеваемост не само ускорява разпространението на заразата и част от нея продължава да бъде скрита, но 
води и до загуба на осигурителни права като болнични например - още един челен опит на великия български модел. 

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/kashata-zdravnite-osigurovki-za-lokdauna-stava-pulna
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.segabg.com/category-zdrave/kakvi-merki-sa-sila-ponedelnik
https://www.segabg.com/category-zdrave/kakvi-merki-sa-sila-ponedelnik
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
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√ Наказани за "НАПлийкс"? Забравете! 
Хакерите са на свобода, а приходната агенция упорито отказва да плати глобата за безпрецедентния теч на лични 
данни 
Над 6 млн. български граждани са засегнати от хакерската атака срещу приходната агенция 
Изрядните данъкоплатци очакват от държавата да им осигури най-вече три неща - сигурност, благоприятна среда за 
живот и чувство за справедливост. В скандала "НАПлийкс", който засегна милиони български граждани и фирми, обаче 
властта абдикира от задълженията си. Гигабайти лични данни - от ЕГН до размера на заплатата, бяха публикувани в 
публичното пространство. Този безпрецедентен гаф толкова впечатли чуждите ни партньори, че те направо спряха да 
обменят информация с НАП. Прокуратурата се развихри, обеща строги наказания, извърши куп арести. Шефът на НАП се 
ската, а финансовият министър Владислав Горанов горещо я защити. 
Две години по-късно,  
отговорните остават ненаказани 
Въпреки вината на Националната агенция за приходите, която не положи минимални усилия да защити чувствителната 
информация, съхранена в масивите ѝ, тя отказа да плати 5.1 млн. лева глоба от Комисията за защита на личните данни. 
Санкцията дори не е висока, ако се има предвид, че максималният размер за такъв вид нарушения може да достигне 20 
млн. лв., а в случая става дума за теч, който засяга критичната инфраструктура на България и почти всички нейни 
граждани. Приходната агенция обаче счита, че несправедливо е глобена за хакерската атака срещу сървърите ѝ и 
обжалва в съда. 
Делото потъна за година и половина и не се очертава да приключи в обозримо бъдеще. Назначената от Софийския 
районен съд съдебна експертиза дали НАП с бездействието си е застрашила личните ни данни се оказа непосилна 
задача. Въпреки че първоначално трябваше да е готова преди повече от година, това не се случи. Междувременно 
експерът се отказа, защото работата му била твърде комплексна и няма да се справи сам или ще му отнеме много време. 
На практика процесът влезе в задънена улица. 
Съдебният цирк с глобата на НАП демонстрира нагледно стила на сегашното управление. Държавните институции не 
действат в обществена полза, а в нечий друг интерес. Защото с плащането на санкцията ще трябва да се поеме и 
отговорност, а шефът на НАП Галя Димитрова категорично не желае да предприема подобни стъпки. 
Вината ѝ е доказана 
Лошото управление на НАП е създало условия за проникване на недоброжелатели в масивите с лични данни, 
констатираха вече няколко съдебни решения, които осъждат агенцията да заплати обезщетения заради хакерската атака. 
Веднага след скандала последваха колективни искове за нанесени вреди вследствие на информационния теч. Като 
резултат няколко различни съдилища потвърдиха вината на държавната институция. Само преди няколко месеца 
Административният съд в Благоевград прие като безспорно, че "при осъществяване на дейността си НАП, в качеството си 
на администратор на лични данни, не е приложила подходящи технически и организационни мерки, в резултат на което 
е осъществен неоторизиран достъп". Агенцията е осъдена да заплати общо 1310 лв. на засегнат гражданин. 
Чудно защо в този частен случай правосъдието си е свършило работата - достигнало е до решение, а делото в Софийския 
районен съд за глобата от 5.1 млн. лв. от КЗЛД не помръдва от старта. Фактът, че един съд установява по безспорен начин 
що за киберзащита има НАП, а друг не може вече година и половина, създава усещането за двоен стандарт, породен от 
размера на санкцията. Или иначе казано: за милиони няма закони. А прокуратурата веднага би добавила - "и за 
хакерите". 
Държавното обвинение отчита безспорен провал 
в търсенето на наказателна отговорност за пробива в сървърите на приходната агенция. Никой не е изправен пред съда. 
Служителят на фирмата за киберсигурност "Тад груп" Кристиян Бойков и търговският директор Георги Янков, както и 
собственикът на компанията Иван Тодоров отдавна са на свобода. Обвиненията срещу тримата послужиха единствено 
за реклама на Иван Гешев, докато беше кандидат за главен прокурор. 
Разследването за "НАПлийкс" беше превърнато в бутафория. Прокуратурата уж разполагаше с безспорни доказателства -
 публикувани бяха снимки, видео и други материали от наказателното производство, които да ни убедят, че Кристиян 
Бойков и неговите шефове от "ТАД Груп" са виновни. Наблюдаващият прокурор Евгения Щъркелова така пресоли 
манджата, че стана за смях след "разкритието", че обвиняемите застрашили националната сигурност, защото искали да 
хакнат пръскачките пред Народното събрание, за да намокрят височайшите гости.  
Нито едно от твърденията все още не е доказано. Няма никаква информация дали делото скоро ще стигне до съда, или 
ще бъде поредното, което остава на трупчета в държавното обвинение. И в този случай сме свидетели на неспособността 
на институциите да защитат обществения интерес като накажат виновните. Причините за бездействието могат да бъдат 
само две - натиск да не се прави нищо и абсолютна некомпетентност. Което и от двете да е, става дума за 
диагноза на системата 
Къде в демократичния свят се случва хакери да откраднат личните данни на цяла държава от собствените ѝ системи, а 
после да ги разпространят свободно в интернет, без това да коства нито един ръководен пост във властта, а виновните за 
кибератаката да са на свобода. Докато скандалът "НАПлийкс" бавно потъва в забвение, историята ще го запомни като 
ярко доказателство за разпада на държавността и липсата на законност. 
 
√ Полша преговаря с три страни за строеж на АЕЦ 
Варшава планира поетапно закриване на въгледобива и изграждане на шест ядрени блока 
Въгледобивът в Полша става все по-нерентабилен 
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Пoлшa вече вoди ceриoзни прeгoвoри c фрeнcки кoмпaнии зa изгрaждaнeтo нa ядрена eлeктрoцeнтрaлa. Рано е да се 
говори за окончателен избор на партньор, но „Фрaнция нecъмнeнo е №1 в ядрeнaтa eнeргeтикa в Европа“, коментира 
вицeпрeмиeрът Ярocлaв Гoвин, цитиран от инфoрмaциoннa aгeнция RЕX. 
Варшава продължава разговорите и с други страни,включитeлнo Япoния и Южнa Кoрeя и САЩ. Прeз oктoмври 2020 г. 
бeшe пoдпиcaнo и Cпoрaзумeниe зa пoлcкo-aмeрикaнcкo cътрудничecтвo в ядрeния eнeргиeн ceктoр.  
Cпoрeд плановете на правителството изгрaждaнeтo нa първaтa AEЦ трябвa дa зaпoчнe прeз 2026 г., а първият реактор - да 
заработи през 2033 г. Амбициите на Варшава са до 2043 г. да влязат в експлоатация шecт енeргoблoкa c oбщa мoщнocт дo 
9 гигaвaтa. 
Още миналата есен миниcтъpът нa ĸлимaтa и oĸoлнaтa cpeдa Mиxaл Kypтиĸa обяви, че стpaнaтa иска да нaмaли cвoятa 
зaвиcимocт oт въглищaтa, от които сега се произвеждат 75% oт eлeĸтpoeнepгиятa. 
Варшава дълги години беше противник на ядрената енергетика. Но нагласите постепенно се промениха и вече са съвсем 
различни по ред причини, вкл. и заради зеления курс на ЕС към по-чиста Европа. Пoлшa е сред най-гoлeмитe 
пpoизвoдитeли и потребители на каменни въглища и затова мнозина я слагат до Великобритания като „най-
замърсяващата дъpжaвa нa континента".  Съдът на ЕС обвини страната, че cиcтeмнo нapyшaвa нopмитe зa вредни емисии 
във въздуха. 
"Bъглищaтa ca нaшeтo чepнo злaтo",  обясняваше преди време пpeмиepът Maтeyш Mopaвeцĸи. Енергийният микс на 
Полша изглежда така: 75% от енергията идва от горене на въглища, 13% - от слънце, вятър и вода, 7% - от природен 
газ. Но добивът на "черно злато" от изчерпващите се находища става все по-труден, по-скъп и все повече разчита на 
субсидии от държавата. Дори с дотаците към 2017 г.  цeнaтa нa eдpo нa eлeĸтpoeнepгиятa в Πoлшa нapacнa дo нaй-
виcoĸитe в Eвpoпa цeни, 53,72 eвpo. A в нaчaлoтo нa тaзи гoдинa Полша се оказа държавата в ЕС с най-скъпия ток.  Тези 
процеси имат и тежки "странични ефекти". Високите цени на електроенергията са удар по местната промишленост - 
наскоро например АrсеlоrМіttаl обяви, че по тази причина затваря един от заводите си за лeeнe нa cтoмaнa. Възможна е 
верижна реакция на оттегляне на индустриални инвеститори.  
Ето защо под натиска на природазщитниците и на пазарната логика пpaвитeлcтвoтo ce дoгoвopи с миньорските индикати 
за постепенно съкращане до пълен отказ от въглищните мини през 2049 г. 
Пред заплахата да разчита на огромен внос на ток Варшава направи рязък завой към ядрената енергетика.  Обнoвeнaтa 
eнepгийнa cтpaтeгия нa Πoлшa дo 2040 г. пpeдвиждa изграждане на ядрени мощности oт 6 дo 9 гигaвaтa, като плановете 
са първият блок да заработи през 2033 г. Наред с това ще бъде построена и  мaщaбнa мpeжa oт ĸpaйбpeжни вятъpни 
eлeĸтpoцeнтpaли, ĸoито ĸъм 2040 гoдинa тpябвa дa гeнepиpaт oт 8 дo 11 гигaвaтa eлeĸтpичecтвo.  
ПОЗНАТА ИСТОРИЯ 
През далечната 1983 година Полша, тогава част от соцлагера,  започва да строи АЕЦ "Жapнoвиeц" - проект за чeтиpи 
eнepгoблoĸa по руска технология на 50 ĸм ceвepoзaпaднo oт Гдaнcĸ. 
Централата подобно на нашата "Белене" така и не стига до финал.  На изоставената площадка и днес могат да се видят 
сградите и остатъци от построеното - пoддъpжaщa инфpacтpyĸтypa и направен на 40% първи peaĸтopeн блoĸ. Ocтaнaлoтo 
oбopyдвaнe e paзпpoдaдeнo, ĸopпycът нa eдин от реакторите е изпpaтeн във Финлaндия, ĸъдeтo ce изпoлзвa зa 
тpeниpoвĸa и oбyчeниe нa aтoмни cпeциaлиcти, дpyгият блoĸ e изпpaтeн в Унгapия.  
Площадката на АЕЦ "Жарновиец" се разглежда като едно от местата, където може да се разположат новите ядрени 
мощности.  
 
√ Меркел си посипа главата с пепел и отмени локдауна за 1 април 
Правителството тегли 240 млрд. евро заем  
"Поемам цялата отговорност, това беше моя грешка". С тези дума канцлерката Меркел отмени строгия локдаун, който 
въведе предния ден, съобщи "Билд". Според предишното решение в Германия трябваше да спре да работи всичко от 
Велики Четвъртък - 1 април, до Великден включително.  
Щеше да има изключение само за хранителните магазини, и то само на 3 април. Пътуванията, ваканциите в чужбина, 
църковните служби с миряни продължават да са забранени. Позволява се гостуване при близки, но само ако възрастните 
са до петима. Сега се отменя затварянето от 1 април, който е работен ден, а след това следват традиционните почивни за 
Великден. Очакваше се милиони купувачи да залеят супермаркетите заради дългото затваряне. Оказа се, че и 
юридически не може да бъде уредено толкова лесно работният ден да стане неработен.  
От 8 март там отвориха и други магазини освен хранителните, но работят при строги правила за дистанция, на някои 
места посещението става с предварително онлайн записване. Заведенията продължават да не работят.  
Засега не са отменени мерките, които трябва да продължат до 18 април. След решението за тежкия локдаун, 
продиктуван от страха от тежка трета вълна на пандемията, в Германия се надигна вълна от недоволство. Най-
разтревожен беше бизнесът. Това принуди канцлерката да направи ново заседание с премиерите на провинциите. 
Резултатът е, че затварянето беше отменено. 
"Като си удряш главата в стена, резултатът е само един - печели стената. Това разбрах.", заяви Меркел на кратка 
пресконференция. Тя помоли гражданите за извинение. "За да бъде съвсем ясно - идеята за великденски локдаун беше 
продиктувана от най-добри намерения. Ние наистина трябва да успеем да спрем третата вълна. Но въпреки хубавата 
идея стана ясно, че за толкова кратко време не може да бъде реализирана", заяви канцелкарката.  
Германското правителство се разтревожи, когато въпреки тримесечното затваряне от Коледа досега, заразените отново 
започнаха да се увеличават. Преобладава британската мутация на вируса, която е по-заразна и по-смъртоносна. В 
момента Германия отчита 101 заразени на 100 000. В България са близо 600 на 100 000. 
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Вчера германското правителство одобри рекорден заем в рамките на тази година, съобщи финансовото министерство, в 
опит да преодолее икономическия удар от пандемията от коронавирус. В рамките на бюджетните корекции, подписани 
вчера от кабинета на канцлера Ангела Меркел, най-голямата икономика в Европа ще заеме общо 240,2 милиарда евро 
през 2021 г., с една трета повече от първоначално планираното. 
 
√ САЩ към Германия: Ще се противопоставим докрай на Северен поток-2 
Американският държавен секретар обяви пред немския си колега, че няма да има компромис  
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен е подчертал пред германския си колега Хайко Маас, че САЩ се 
противопоставят на изграждането на газопровода „Северен поток 2“, предава БНР като се позовава на говорителя на 
Държавния департамент Нед Прайс. 
По този начин САЩ засега опровергават очакванията на Германия, че може да има някакъв компромис, включително 
чрез вноса на повече втечнен газ или финансова помощ за Украйна. 
„Президентът Байдън ясно заяви, че смята тръбопровода за лоша идея, лоша за Европа, лоша за САЩ и в крайна сметка в 
противоречие с целите на ЕС за сигурността му“, заявил Блинкен на среща и с генералния секретар на НАТО Йенс 
Столтенберг. 
Ден по-рано Държавният департамент и Блинкен подгряха участието си в присъствена двудневна среща на външните 
министри на страните-членки на НАТО отново със Северен поток-2. 
"В крайна сметка, този проект противоречи на собствените цели за енергийна сигурност на ЕС. Той е в състояние да 
подкопае интересите на Украйна, Полша, редица други близки партньори или съюзници“, обяви американският 
държавен секретар и даде да се разбере, че ще има още санкции. „И съм убеден, че ще имам възможността да повторя, 
че законите на САЩ изискват да санкционираме компаниите, участващи в усилията за завършване на тръбопровода“, 
добави той. 
Германия се стреми към приключване на проекта въпреки опозицията на САЩ, които се опасяват, че Русия може да 
използва тръбата като инструмент да отслаби страните от ЕС, увеличавайки зависимостта от Москва.  
"Сега" припомня: 
Само преди две седмици бе обявено, че корабът "Фортуна" е възобновил полагането на тръбите на газопровода 
"Северен поток 2" в датски води. На практика това означаваше, че нито санкциите на САЩ, нито няколкото откази на 
фирми, включително гераманска, швейцарска, датска, норвежка, са успели да спрат проекта.  
Още няколко дни по-рано германското правителство обяви, че приема за сведение и резолюцията на Европейския 
парламент, призоваваща за спиране на строителството на газопровода "Северен поток 2" поради ареста на Алексей 
Навални. Това  заяви говорителят на кабинетът Стефан Зайберт. Ден по-рано пък канцлера Ангела Меркел заяви на 
пресконференция, че позицията й по "Северен поток 2" не се е променила. Тя отново нарече американските санкции 
срещу този проект неподходящи, но изрази готовността си да преговаря с новата администрация на САЩ по темата за 
газопровода. 
Депутатите от Европейския парламент приеха резолюция във връзка с ареста на Навални, в която настояват Европейският 
съюз "незабавно да възпрепятства завършването на проекта" Северен поток 2 ", както и" разумно да засили 
"ограничителните мерки срещу Руската федерация във връзка с задържането му. 
На практика обаче Германия не е съгласна да спре проекта на каквото и да е основание. Независимо от силният натиск на 
САЩ и поредицата, включително и реални санкции, то проекта продължава. Наскоро приключи работата в 
изключителната икономическа зона на Германия. 
"Северен поток-2" е тръбопровод под Балтийско море на стойност 10 милиарда евро и ще удвои доставките на руски 
природен газ до Германия, най-голямата икономика в Европа. Той отдавна е в полезрението на САЩ, и по-специално на 
администрацията на вече бившият американски президент Доналд Тръмп, която яростно критикуваше европейските 
държави за тяхната енергийна зависимост от Русия. 
"Северен поток 2" предвижда полагане на две тръби с общ капацитет 55 млрд. куб. метра годишно от руското 
крайбрежие през Балтийско море до Германия. Той също така ще премине през териториалните или изключителни 
икономически зони на Финландия, Швеция и Дания. 
Проектът се изпълнява от компанията Nord Stream 2 AG, чийто едноличен акционер е руската държавна корпорация 
"Газпром". Европейските партньори - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - финансираха половината от 
строителството, с до 950 милиона евро всяка. 
Против "Северен поток 2" са Украйна, която се страхува да загуби приходи от транзита на руски газ, САЩ, които активно 
рекламират своя втечнен природен газ в ЕС, както и Полша, Латвия и Литва, които смятат проекта за политически. 
 
Мениджър 
 
√ България ще има Национална водородна концепция  
Българското правителство ще изготви Национална водородна концепция. Това бе решено на заседание на Министерски 
съвет. 
България ще се присъедини към координираните усилия на другите държави в ЕС за насърчаване на водородните 
технологии и развитие на водородната икономика. Целта е да се намери решение на проблеми като въглеродната и 
енергийната интензивност на българската икономика, а също за създаването на нови устойчиви работни  места в духа на 
европейските зелени и дигитални амбиции, посочват от пресцентъра на Министерски съвет 

https://bnr.bg/post/101441624/blinkan-podcherta-pred-berlin-che-sasht-sa-protiv-severen-potok-2
https://segabg.com/hot/category-foreign-country/uchastukut-na-severen-potok-2-germanski-vodi-e-zavurshen
https://segabg.com/hot/category-foreign-country/uchastukut-na-severen-potok-2-germanski-vodi-e-zavurshen
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Работата по стратегията ще бъде координирана от министъра на икономиката съвместно с министрите на енергетиката, 
транспорта и образованието. 
В плана за изработване на стратегията ще бъде включен и председателят на наскоро създадената Държавна агенция за 
научни изследвания и иновации.   
  
√ Челопеч и Козлодуй - отново лидери по заплати в страната  
Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2019 г. е в община Челопеч  - 2431 лв. На второ място по този 
показател и община Козлодуй  - 2133 лв. средна заплата, следвана от Раднево 1826 лв. и Пирдоп - 1785 лв.  
Столична община е едва на 5-та позиция с 1 753 лв., а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово 1 732 лв., Девня  -1614 
лв., Елин Пелин - 1469 лв. и Панагюрище - 1431 лв. 
Това показват данни от проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ) в рамките на втората година на 
инициативата на Института за разпространение, визуализация и анализ на общински данни - "265 истории за 
икономика", съобщиха от ИПИ. 
За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели - водещи са общините в 
Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в 
общините с много големи предприятия в енергийния сектор, посочват икономистите на ИПИ. 
Силно се представят индустриалните общини в периферията на най-големите икономически центрове. В топ 20 по 
заплати в страната влизат общините Елин Пелин, Божурище, Костинброд и Ботевград от широката периферия на София; 
общините Девня, Суворово и Белослав в непосредствена близост до Варна и община Марица до Пловдив. Успешният 
модел на трите водещи центъра в страната - София, Пловдив и Варна, стъпва на развитие на услугите в рамките на града - 
водени от бурния растеж в дигиталната сфера, и силна индустрия в периферията, която се ориентира към по-високата 
добавена стойност и носи добри заплати, коментират икономистите. 
Положителните процеси преди пандемията водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 
2016-2019 г. Средната заплата на наетите в над половината от общините в страната бележи ръст между 30 и 40 на сто за 
три години. Начело отново са малки общини, като в топ 3 влиза община Крумовград, където средната заплата нараства с 
58 на сто за периода 2016-2019 г. Според ИПИ това е провокирано от инвестициите в добивната индустрия и ефекта при 
доставчиците и свързаните дейности, и по-конкретно в сферата на строителството. Големите общини - София, Пловдив и 
Варна, също бележат добър ръст - в рамките на 30-35 на сто, принос за което има и ръстът на наетите и заплатите в 
дигиталната сфера. 
 
√ Екоминистърът: Всичките ни язовири са пълни  
В момента всички язовири в страната са пълни. Водата е достатъчно за цялата година, като ще има и за следващата. Това 
заяви в ефира на Нова телевизия министърът на околната среда и водите Емил Димитров.  
"Сега, когато идва снеготопенето, изпускаме част от тях, но много внимаваме, за да може като дойде водата да ги 
донапълним. Изпускаме постоянно "Панчарево", "Среченска бара", "Йовковица", "Пчелина", "Боровица". Язовирите 
"Копринка" и "Жребчево" са пълни на около 70%", поясни Димитров.  
По думите му, тази година нито земеделците, нито енергийните, нито питейнобитовите язовири могат да имат криза, 
защото са пълни. "Това беше моят ангажимент към премиера. Във всички има достатъчно вода, така че да има за цяла 
година. Имаме гарантирано за 3 години вода в язовир "Тича" за гражданите. Имаме сателитна камера, която дава 
язовирите отгоре. Наблюдаваме около 7-8 язовира едновременно. Тази година очакваме огромно снеготопене. 
Опитваме се да ги изпразним, но не може да ги изпразним само заради снеготопене. Вода се икономисва с по-малко 
загуби, разумно управление, изпускане на ВЕЦ-ове", каза още екоминистърът. 
Министър Емил Димитров коментира още, че ако Борисов отново стане премиер, няма проблем той отново да стане 
министър. "За мен не е било самоцел да бъда министър. Поех поста, за да изкарат мандат", посочи той. Запитан какво ще 
прави, когато му свърши мандата, той отговори: "Ще трябва и да си почина – имам семейство, имам и майка, за която 
трябва да се грижа".  
 
√ Защо никой в Европа не коментира рисковете на бъдещата инфлация?  
Автор: Ханс-Вернер Син, професор по икономика в Университета в Мюнхен и бивш президент на икономическия 
институт Ifo 
Нарастващият риск от инфлация в САЩ и Европа започна да разпалва дебати между икономистите. Големите опасения 
са, че след като пандемията от COVID-19 бъде преодоляна благодарение на ваксините, ще станем свидетели на 
експлозивен ръст в потреблението. А оттам – и на инфлация, стимулирана от безпрецедентно големите пакети държавни 
помощи. 
Но колкото и да е странно, целият икономически дебат в момента е фокусиран върху ситуацията в САЩ, пише в свой 
анализ Ханс-Вернер Син, професор по икономика в Университета в Мюнхен и бивш президент на влиятелния 
икономически институт Ifo, цитиран от "Гардиън".  Според него през последните години в рамките на Еврозоната 
съотношението на паричната база към БВП е нараснало значително повече, отколкото в САЩ. 
През януари 2021 г. това съотношение е било 43% в Еврозоната или близо два пъти над това в САЩ – 24%. За сравнение 
през 2008 г. в началото на глобалната финансова криза това съотношение беше близо еднакво – съответно 12% и 11%. 
Оттогава паричната база в еврозоната нарасна 3,5 пъти, а в САЩ се удови. 
Засега тези пари не могат да предизвикат инфлация, защото дългосрочните лихвени проценти са близо до нулата и 
икономиката е в ликвиден капан. Голямата част от тези пари се съхраняват в банките, вместо да се използват за сделки. 

https://nova.bg/news/view/2021/03/24/320443/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B8-%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8/
https://www.theguardian.com/business/2021/mar/24/why-is-no-one-in-europe-talking-about-dangers-of-rising-inflation
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Това е класическа ситуация, която се използва за пример защо монетарните стимули са неефективни. Тази парична 
политика е метафора за конец – може да се дърпа, но не и да се бута, при това само, ако е добре вързана. 
Сегашната ситуация може да изглежда безобидна. Но всъщност не, защото ако съвкупното търсене се повиши след 
пандемията и е стимулирано от различните икономически пакети, то следва „конецът“ да се издърпа, а лихвените 
проценти да се увеличат, за да се ограничат инвестиционните сделки на машини и строителни материали. 
Такава реакция в еврозоната обаче е малко вероятно да видим, защото ще трябва да е придружена от обратно 
разпродаване на активите, които бяха придобити, за да се случи разширяването  на паричната база. 
От началото на финансовата криза през 2008 г. до януари тази година Европейската централна банка и централните 
банки на страните от еврозоната придобиха такива активи за 3,8 трлн. евро. От тях активи за над 3 трлн. евро са всъщност 
държавни облигации или такива, издадени от квази-правителствени институции. 
Политическата съпротива за обратно продаване на тези активи е толкова голяма, че това няма как да стане в близо 
бъдеще. 
Защото такива продажби ще сринат пазарната цена на тези активи, което ще доведе до загуби за търговските банки, 
които също държат много подобни активи. 
Ако този процес започне, то балонът, създаден от политиката на ниски лихви на ЕЦБ, ще се спука и ще допринесе за 
редица фалити. 
Освен това средиземноморските страни от еврозоната, чийто държавен дълг достигна невъобразими нива, ще имат 
огромни затруднения да вземат нов държавен дълг, с които да покрият растящите си нови разходи. В такъв случай 
еврозоната рязко ще се окаже без никаква защита срещу сериозно повишаване на инфлацията. 
Някои икономисти контрират тези притеснения, като посочват, че парите от централните банки са по-малко важни от 
парите на търговските банки. И наистина връзката между инфлация и парично предлагане се отнася само до паричните 
агрегати М1, М2 и М3, които включват освен физическия наличен кеш, депозитите и други бързоликвидни активи. 
И тъй като тези парични агрегати се увеличаваха с умерен темп от началото на финансовата криза 2008 г. (ако не броим 
последните няколко месеца), човек може и да си помисли, че няма инфлационен риск. 
Но това би било преждевременно заключение. 
Потенциалните пари в банките зависят от минималните изисквания за резерви и съотношението на изходящите парични 
потоци. Огромните спестявания, които банките държат в своите сметки в централните банки дори не се покриват от 
паричните агрегати М1, М2 и М3. В тази връзка тези агрегати скриват реалния риск от инфлация, който вече е  повече от 
очевиден от обема на самата парична база. 
Ако икономиката се възстанови и икономическите пакети стимулират потреблението, то цените ще започнат да растат и 
ЕЦБ ще има много големи затруднения да ги овладее, след като не разполага с ефективна инфлационна „спирачка“. 
 
√ 31% от компаниите са обект на кибератака поне веднъж на ден  
Лошата киберсигурност е "ясна и настояща опасност". За това предупреждава публикуван от Световния икономически 
форум (WEF) доклад, в чието създаване участва и Acronis, глобален лидер в киберзащитата и член на Центъра за 
киберсигурност на Световния икономически форум . 
Новите принципи на Световния икономически форум за управление на киберриска разкриват, че бордовете на 
директорите трябва да играят по-активна роля в защитата на организацията от киберрискове. Създаден от WEF, 
Националната асоциация на корпоративните директори, Алианса за интернет сигурност и PwC, докладът е резултат от 
едногодишното сътрудничество за намиране на единен, глобален и трансграничен подход към киберриска. 
Организациите навсякъде по света са изправени пред огромно увеличение на киберриска. Изследването на Acronis 
разкрива, че 31% от компаниите са обект на кибератака поне веднъж на ден - тенденция, която се очаква да нарасне, 
защото киберпрестъпниците  използват изкуствения интелект и автоматизацията, за да увеличат сложността и 
ефективността на атаките. Също така, Acronis намери доказателства, че в повече от 1000 компании в световен мащаб е 
имало изтичане на данни след нападение от рансъмуер през 2020 г. - тенденция, която се очаква да се ускори в бъдеще. 
Новите принципи за управление на борда в доклада за киберриска  показват как директорите могат да подобрят своето 
разбиране за кибер рискове и бързо да го  включат в планирането на цялостната стратегия на компаниите си. 
“При липсата на базово разбиране и управление на киберриска на равнище борд на директорите, пропуските в 
сигурността се повишават,” каза Daniel Dobrygowski, Началник на управлението на Центъра за киберсигурност на 
Световния икономически форум. “Тези принципи предоставят така необходимите базови знания за директорите във 
всяка индустрия или географска област. Киберсигурността не е просто технологичен проблем. Това е икономически и 
стратегически въпрос, който е от решаващо значение в настоящата среда.” 
Със знанията и опита на Acronis и други лидери в киберсигурността, екипът, ръководен от експерти, идентифицира 6 
принципа: 

1. Киберсигурността е стратегически бизнес фактор 
2. Разбиране на икономическите двигатели и въздействието на киберриска 
3. Съгласуване управлението на киберриска с нуждите на бизнеса 
4. Гарантиране, че организационната политика подкрепя киберсигурността 
5. Включване на експертна политика по киберсигурност в управлението на борда 
6. Насърчаване на системната устойчивост и сътрудничество 

“Форумът предоставя прозрения за лидерите по целия свят, като нито един въпрос не заслужава повече внимание, 
отколкото управлението на риска в киберпространство,” каза Сергей Белоусов, главен изпълнителен директор и 
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основател на Acronis. “Като лидер в киберзащитата, Acronis допринася с експертиза и изследвания на проектите на 
форума и изпълнява насоките му за управление на риска в нашите продукти.” 
 
√ СЗО: Коронавирусът все повече ще се разпространява в Европа  
Разпространението на коронавирусната инфекция се засилва в повечето страни от Европа и в близките седмици 
тенденцията ще се запази. Това заяви в интервю за ТАСС директорът на европейското регионално бюро на СЗО Ханс 
Клуге. 
„Тенденцията за близките четири седмици според нас е броят на заразените и на смъртните случаи за денонощие да 
нараства. Това обаче може да се промени, ако ваксинирането се извършва по-бързо и ако хората използват по-масово и 
по-отговорно предпазни маски”, посочи представителят на СЗО. 
Третата пандемична вълна вече е в Европа и се развива с различно темпо в различните страни от ЕС, призна 
Европейската комисия. По думите на Клуге, ваксинирането трябва да бъде ускорено, за да се справят медиците с 
пролетния пик на заразата. 
„Имаме забележителни данни от Израел. Те естествено са предварителни, но виждаме, че когато 60% от населението са 
ваксинирани, всички показатели започват да се подобряват - по-малко стават заразените, настанените в болници и 
починалите. Това са много добри новини и виждаме същите предварителни данни, идващи от Великобритания. 
Посланието тук е, че ваксините работят и ваксините спасяват човешки животи”, каза той. 
Директорът на бюрото не се наема обаче да предскаже кога ще приключи пандемията. „Аз съм и оптимист, и реалист, не 
виждам песимистичен сценарий. Но ще отбележа, че няма и стопроцентово оптимистичен сценарий. Защото 
оптимистичен сценарий означава пандемията да свърши, а не знаем дали краят наближава или все още е далеч.”, 
отбеляза Клуге, цитиран от БТА. 
По данни на европейското бюро на СЗО всяка седмица коронавирусът убива над 20 000 души в региона - днес жертвите 
са повече, отколкото по същото време миналата година. Най-сериозна е ситуацията в онези части от Европа, които 
успешно се справиха с COVID-19 през първата половина от 2020 г. В Централна Европа, на Балканите и в балтийските 
страни заболеваемостта, броят на хоспитализираните и смъртността сега са сред най-високите в света. 48 от общо 53 
страни и територии информират, че са открили там будещия тревога британски щам B.1.1.7, който постепенно започва да 
преобладава в Европа, добавя ТАСС.  От началото на пандемията, жертвите на Стария континент са над 1 милион души, а 
броят за заразените и то, според официално регистрираните и докладвани случаи отдавна надмина първоначалните 
прогнози. 
 
√ Женското предприемачество генерира двойно повече приходи от "мъжките" стартъпи  
Стартъпите, основани от жени, генерират близо 2 пъти повече приходи, в сравнение с тези, основани от мъже. 
Това показва анализ на European Women in VC. Според данните, съотношението приходи спрямо привлечени инвестиции 
е 96% по-голямо, когато компанията е основана изцяло от жени, в сравнение с онези дружества, които са изцяло 
основани от мъже. 
„Въпреки тези категорични данни през последните години не сме станали свидетели на увеличение във финансирането 
на основани от жени – предприемачи стартъпи“, коментира Триин Каск, член на Естонското общество на основателите на 
компании. 
Анализът показва, че през 2020 г. „женските“ компании са привлекли едва 1% от всички инвестиции, смесените 
компании – 4,8%, а дружествата, основани изцяло от мъже – цели 94%. Данните сочат, че през последните 5 години в 
Централна и Източна Европа няма големи динамики и нивото се запазва постоянно сравнително ниско. 
Единственото изключение е през 2018 г. когато специално в балканските страни е отчетен значителен ръст в 
привличането на финансиране от страна на стартъпи, основани от жени. Тогава техния дял спрямо всички инвестиции в 
стартъпи в региона достигат 30% от общата сума.   
Интересно е да се отбележи, че според анализа, компаниите, стартирани от жени, почти никога не са подкрепени 
финансово от бизнес в семействата им или от частен фонд за управление на активи. Вместо това най-често жените 
предприемачи осигуряват финансиране за идеите си от акселераторски програми или фондове за рисков капитал.   
Стартиращите компании, в които има поне една жена сред основателите са предимно в три сектора, като водеща е 
модата: 50% от всички стартъпи в сектора имат жена сред основателите. Това е и секторът с най-голям дял привлечени 
средства – 44 млн. евро от всички 60 млн. евро инвестиции в компании за мода са били привлечени от дружества, които 
имат поне една жена сред основателите си. 
Другите два бранша са правни услуги (33% от всички компании имат поне 1 жена сред основателите) и дейности за деца 
(31%). По-надолу в класацията са набиране на работа (24%) и храни (20%). Най-малко жени сред основателите на 
компаниите има в секторите за производство на микрочипове (6%), телекоми (7%) и охрана (7%). 
 
√ Най-голямата компания за въглища в света ще инвестира 600 млн. долара в соларна енергия  
Най-голямата компания за добив на въглища в света Coal India Limited (CIL) ще инвестира в изграждането на соларен парк 
с мощност 3000 мегавата, предаде Би Би Си. 
За сравнение, АЕЦ „Козлодуй“, която генерира над 50% от електроенергията в България, има два блока, всеки от тях с 
мощност по 1000 мегавата. 
Проектът на CIL, който ще се работи в сътрудничество с държавната индийска компания NLC за добив на изкопаеми 
горива и термална енергия, е на стойност 1,26 млрд. долара, като всяка компания има 50% участие. Той трябва да бъде 
готов до края на 2024 г. 

https://ceereport2021experiorvc.unconventional.vc/12/
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CIL също така планира да участва в търгове за изграждане на други проекти за възобновяеми енергийни източници. Това 
бележи значителна промяна в посоката на компанията, която произвежда над половината от въглищата на Индия. 
„Ние сме наясно, че ще загубим своя бизнес с въглища през следващите 2 или 3 десетилетия. За сметка на това 
слънчевата енергия ще добива все повече популярност“, коментира Прамод Агарвал, председател на компанията пред 
Ройтерс. 
CIL вече затвори 82 мини през последните 3 години и уволни над 18 хил. работници. Компанията планира да продължи 
да съкращава персонал от мините си. 
Към момента Индия използва около 1 млрд. тона въглища годишно, което я прави най-големия потребител в света след 
Китай. CIL произвежда над 700 млн. тона годишно, което е повече от цялото производство на въглища в САЩ. 
Индия е част от Парижкото споразумение и си постави за цел до 2030 г. да намали вредните си емисии с 35% в сравнение 
с нивата от 2005 г. Страната се надява да има общо 175 хил. мегавата ВЕИ мощности, като тази цел е 450 хил. мегавата до 
края на десетилетието. 
 
√ Най-големите банки са инвестирали 3,8 трлн. долара в изкопаемите горива след Парижкото споразумение  
Големите банки по света продължават да осигуряват финансиране на компании за изкопаеми горива в размер на 
трилиони долари, пише Си Ен Би Си. Според публикувания от различни климатични организации доклад „Banking on 
Climate Chaos 2021“, 60 от най-големите търговски и инвестиционни банки са вложили общо 3,8 трлн. долара в бизнеса с 
изкопаеми горива в петгодишния период след подписването на Парижкото споразумение през декември 2015 г. 
„Този доклад служи за проверка на действителността при банките, които смятат, че „неясните цели като „нулеви нетни 
емисии: ще спрат климатичната криза“, коментира Лорн Соткман, старши анализатор в Oil Change International – една от 
органзиациите, участвали в създаването на доклада. „Нашето бъдеще върви в посоката, в която текат парите, а през 2020 
г. тези банки са инжектирали милиарди в по-нататъшния климатичен хаос“, добавя Соткман. 
На годишна база общото финансиране на бизнеса с изкопаеми горива е спаднало с 9% през 2020 г., но според доклада 
това се дължи на ограничителните мерки срещу COVID-19, които се отразиха на търсенето. 
Докладът също така установява, че „финансирането на изкопаеми горива ... от 60-те най-големи търговски и 
инвестиционни банки в света е било по-високо през 2020 г., отколкото през 2016 г. - първата пълна година след 
подписването на Парижкото псоразумение“. Важно е да се отбележи, че бившият президент на САЩ Джо Байдън оттегли 
страната от пакта през 2017 г., а настоящият държавен глава Джо Байдън върна Америка към споразумението още в 
първия си ден на поста. 
Според доклада трите банки, които са осигурили най-голямо финансиране за сектора на изкопаемите горива през 2020 г. 
са  JPMorgan Chase с  51,3 млрд. долара, Citigroup с 48,4 млрд. долара и Bank of America с 42,1 млрд. долара. 
Представител на JPMorgan Chase заяви пред Си Ен Би Си, че банката не може да коментира доклад от трета страна, но 
добави, че компанията има свои инициативи, свързани с борбата с климатичните промени, включително ангажимент за 
осигуряване на финансиране от 200 млрд. долара в зелени проекти до 2025 г. 
Главният директор по устойчивостта на Citi Вал Смит публикува отговор в блога на финасовата институция, в който 
обяснява, че компанията работи c настоящите си ĸлиeнти oт ceĸтopa нa изĸoпaeмитe гopивa за преминаване към 
публично отчитане на eмиcиитe нa пapниĸoви гaзoвe и постепенно прекратяване на финансирането за компании, които 
не спазват стандартите за намаляване на въглеродните емисии. 
 „Като най-глобалната банка в света ние осъзнаваме, че сме свързани с много въглеродно интензивни сектори, които в 
продължение на десетилетия задвижваха световното икономическо развитие. Нашата цел е да постигнем нетни нулеви 
емисии до 2050 г., което прави ключова работата ни с нашите клиенти, включително тези от сектора на изкопаемите 
горива, за преход на техния бизнес и на енергийните системи към нулева въглеродната икономика“, пише тя. 
От Bank of America не са отговорили на исканията за коментар. 
Докладът „Banking on Climate Chaos 2021“ идва на фона на данните, че глабалните икономики са далеч от постигането на 
намалението на емисиите, заложено в Парижкото споразумение през 2015 г. 
Това е 12-тето поредно издание на доклада, чиито обхват се разшири значително през последните годни. В неговото 
създаване са взели участие седем организации с нестопанска цел: Rainforest Action Network, Bank Track, Indigenous 
Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance и Sierra Club. 
В доклада се пояснява, че банките получават предварителен достъп до него и имат възможност да коментират оценките 
на техните политики и финансиране. 
 
√ Еврото се стабилизира над прага от 1,18 долара  
Курсът на еврото се стабилизира над прага от 1,18 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1817 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1825 долара. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на блокадата на Суецкия канал  
Цените на петрола се понижиха с около 2% в ранната търговия в четвъртък заради забавянето на доставките на петрол и 
газ по Суецкия канал след инцидент с голям контейнеровоз, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 1,17 долара, или 1,82%, до 63,24 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 1,27 долара, или 2,08%, до 59,91 долара за барел. 
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Цените, които се сринаха по-рано тази седмица заради притесненията около затягането на ограничителните мерки срещу 
разпространението на коронавируса в Европа и забавянето на ваксинацията, удължиха загубите си в четвъртък, след като 
закъсал 400-метров кораб блокира движението по Суецкия канал. 
Данните за търсенето на бензин в САЩ и за бизнес активността в Еврозоната подкрепиха пазарите, но в крайна сметка 
бяха засенчени от нарастващите притеснения за световното търсене на петрол 
„Тези позитивни данни не дадоха отговор на въпросите за търсенето, зададени по-рано тази седмица. Макар че фокусът 
е върху Европа, ние виждаме ръст на броя на заразените с COVID-19 и на места като Индия и Бразилия – развиващи се 
икономики, които играят ключова роля за устойчивия ръст на търсенето на петрол“, коментира Вивек Дар от 
Commonwealth Bank commodities. 
Имайки предвид притесненията около търсенето и спадащите цени, очакванията са По-рано този месец групата на 
Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, начело с Русия, известна като ОПЕК+, да обявят 
отменяване на съкращенията на добива от месец май по време на срещата си на 1 април. 
 
√ Понижения на борсите в Европа въпреки рекордния ръст на бизнес активността в Еврозоната  
Водещите европейски борсови индекси записаха понижения в ранната търговия в сряда, след като опасенията около 
новите строги ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса засенчиха подобрение на бизнес 
активността в Еврозоната през март, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,03 пункта, или 0,24%, до 422,28 пункта. Немският показател DAX 
отчете спад от 81,13 пункта, или 0,55%, до 14 580,89 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 21,27 
пункта от стойността си, или 0,32%, достигайки ниво от 6 677,92 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 18,65 
пункта, или 0,31%, до 5 926,65 пункта. 
Според предварителните резултати от проучването на агенция IHS Markit, индексът PMI, измерващ общата бизнес 
активност в региона на единната валута, нараснал до 52,5 пункта през март спрямо 48,8 пункта през февруари. 
Очакванията бяха за ръст до 49,1 пункта. Това е най-високото ниво на показателя от края на 2018 г. и първият случай, в 
който той прескача границата от 50 пункта (разделяща растежа от свиването) от пет месеца насам. 
Този резултат се дължи на силния ръст в промишления сектор, където PMI индексът скочи до 62,4 пункта през март от 
57,9 пункта през февруари. Това е най-високото ниво на промишления индекс от старта на проучването на агенция Markit 
през 1997 г. 
Същевременно с това индексът PMI, измерващ активността в сектора на услугите, нарасна до 48,8 пункта през март 
спрямо 45,7 пункта през предходния месец. 
Макар че тези данни предоставиха известно облекчение на инвеститорите, подновените блокади в Европа заради 
третата вълна на пандемията от коронавируса и сравнително бавното разпространение на ваксини доминираха 
нагласите на пазарите. Очакванията са, че те могат да се отразят и на окончателните данни на Markit както за март, така и 
за април. 
„Вярваме, че това е просто временна пауза, а не край на ралито на фондовите пазари“, коментира Мишел Морганти от 
Generali Insurance Asset Management. 
„Управлението на пандемията не е лесно. Въпреки това продължаваме да смятаме, че възстановяването през втората 
половина на годината ще бъде доста силно“. 
На корпоративния фронт, акциите на Commerzbank поевтиняха с 0,27%, след като вторият най-голям кредитор в 
Германия заяви, че очаква да регистрира нетна загуба за 2021 г. 
Позитивни резултати бяха регистрирани в сектора на разработката на чипове, където акциите на ASM International, ASML 
и Infineon Technologies поскъпнаха съответно с 7,33%, 5,24%, и 1,89%, след като американския гигант Intel съобщи, че ще 
инвестира 20 млрд. долара в нови фабрики за производство на полупроводници. 
Цената на книжата на френския търговец на дребно Carrefour нарасна с 2,54%, след като компанията съобщи, че ще 
придобие третия по големина търговец на хранителни стоки в Бразилия Grupo BIG в сделка, която се оценява на 1,3 
млрд. долара. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси регистрираха понижения във вторник, следвайки поевтиняването на акциите 
на компаниите, които могат да загубят най-много от забавянето на възстановяването на световната икономика, предаде 
Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 308,05 пункта, или 0,94%, до 32 423,15 пункта, след като книжата на 
Caterpillar поевтиняха с 3,44% Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 изтри 30,07 пункта от стойността си, 
или 0,76%, достигайки ниво от 3 910,52 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи със 
149,84 пункта, или 1,12%, до 13 227,7 пункта. 
Акциите на компаниите от сектора на търговията на дребно и на тези от туризма се оцветиха в червено на фона на новите 
ограничителни мерки в редица страни. Цените на книжата на операторите на круизни кораби Carnival и Norwegian cruise 
lines паднаха със 7,82% и 7,16%, а тези на авиопревозвачите American Airlines и United Airlines – с 6,55% и 6,81%. Акциите 
на модната компания Gap поевтиняха със 7,72% 
Резултатите идват на фона на изявлението на Световната здравна организация (СЗО), че повечето региони по света 
отчитат ръст в броя на заразените с COVID-19 на фона на появилите се нови варианти на вируса. В понеделник 
германският канцлер Ангела Меркел и регионалните лидери се съгласиха да удължат строгите ограничителни мерки в 
страната до 18 април, след като заразените с COVID-19 се удвоиха в рамките на един месец. В събота близо една трета от 
Франция влезе в едномесечен локдаун. 
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„Въпреки постигнатия напредък, третата вълна на пандемията остави голяма част от населението уязвимо както от 
медицинска, така и от икономическа гледна точка“, коментира Бард Макмилън, главен инвестиционен директор на 
Commonwealth Financial Network. 
„Зарастването на тези рани ще отнеме време. Ваксинацията ще постави разпространението под контрол, но това също 
изисква време“, добави той. 
В момента САЩ поставят около 2,5 млн. ваксини срещу COVID-19 на ден, но броят на новите случаи на заразени с вируса 
нараства в 21 щата, където ограниченията за бизнеса бяха разхлабени. 
Спад в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижени в сряда, 
следвайки лошото представяне на Уолстрийт и подновените опасения около ограничителните мерки срещу 
коронавируса, пише Nasdaq.com. Размяната на санкции между Китай и ЕС също притесни инвеститорите. 
Търговците подходиха предпазливо към сесията в сряда, след като председателя на Федералния резерв на САЩ Джером 
Пауъл заяви пред Конгреса във вторник, че възстановяването на американската икономика далеч не е приключило и че 
трябва да бъдат предприети още мерки за ограничаване на икономическите щети от пандемията. 
Финансовият министър на САЩ Джанет Йелън заяви от своя страна ,че макар да има знаци за възстановяване, 
американската икономика има 10 млн. работни места по-малко в сравнение с пиковата стойност на показателя преди 
пандемията. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 590,4 пункта, или 2,04%, до 28 405,52 пункта. 
Акциите на гигантите SoftBank, Fast Retailing, Toyota и Honda поевтиняха съответно с  4,45%, 3,53%, 2,22% и 1,61%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 44,45 пункта, или 1,3%, до 3 367,06 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 30,96 пункта от стойността си, или 1,41%, достигайки ниво от 2 166,75 
пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 579,24 пункта, или 2,03%, до 27 918,14 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi записа спад от 8,39 пункта, или 0,28%, до 2 996,35 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 успя да се задържи в зеления сектор, регистрирайки ръст от 33,4 пункта, или 0,5%, до 6 
778,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 0,34 пункта, или 0,07%, до 492,34 пункта. BGBX40 напредна с 0,20 пункта, или 0,18%, до 110,84 
пункта. BGTR30 се понижи с 0,49 пункта, или 0,09%, до 529,47 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,63 пункта, или 0,43%, 
до 146,05 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ 44-ото Народно събрание ще проведе последното си заседание  
44-ото Народно събрание ще проведе своето последно заседание, с което ще приключи неговата работа. То е 
обикновено, сформирано според резултатите от извънредните парламентарни избори, проведени на 26-и март 2017 
година. Първото му заседание се провежда на 19-и април 2017 година. 
До днешното последно заседание се стигна без дебати - "за" гласуваха 109 народни представители, 40 се въздържаха и 
само един депутат беше "против". 
Този парламент влиза в историята с няколко неща - първо, с преместването си в нова сграда, нещо което се подготвяше 
от години. 44-ият парламент е първият от 2009 година насам, който изкара пълния си четиригодишен мандат. 
Народното събрание е провело за изминалите четири години общо 487 заседания, на които са били приети 497 закона и 
са внесени 829 законопроекта. Депутатите не са били изрядни. Натрупаните "неизвинени отсъствия" от заседания са 
5163, а при разгорещяване на дебатите са били налагани и наказания - общо 28. Това са порицания, забележки и 
отстраняване от заседания. 
Последното пленарно заседание ще завърши по традиция с обща снимка на всички депутати. 
 
√ Борисов ще вземе участие във видеоконферентна среща на членовете на ЕС  
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва днес и утре във видеоконферентна среща на членовете на 
Европейския съвет. Държавните и правителствени ръководители на страните от Европейския съюз ще направят преглед 
на епидемичната обстановка във връзка с COVID-19. 
Те ще обсъдят и трансатлантическите отношения с президента на САЩ Джо Байдън. В дневния ред са включени и 
единният пазар, цифровата трансформация, положението в Източното Средиземноморие, отношенията с Русия и 
международната роля на еврото. 
В началото на срещата лидерите ще направят преглед на внедряването на ваксините, на актуалната епидемичната 
обстановка и ще продължат усилията си за координиране на действията в отговор на пандемията. 
В рамките на заседанието членовете на Европейския съвет ще разгледат положението в Източното Средиземноморие и 
ще обсъдят отношенията с Русия. 
Днес вечерта държавните и правителствените ръководители ще обсъдят възстановяването на трансатлантическите 
отношения и бъдещето сътрудничество с президента на САЩ Джо Байдън, който ще се присъедини към 
видеоконференцията. По-рано през седмицата американският държавен секретар Антъни Блинкен участва в среща на 
министрите на външните работи на страните от НАТО, която се проведе в Брюксел. 



23 

 

По време на втория ден от заседанието на Европейския съвет лидерите ще разговарят за ключовите приоритети за 
единния пазар, промишлената политика и цифровата трансформация. Те ще разгледат въпроса за „Цифровия компас", 
включително целите, определени за 2030 г., и ще направят преглед на работата по данъчното облагане на цифровата 
икономика. 
 
√ Русия започва производство на "Спутник V" в Германия  
Руската фармацевтична компания Р-Фарм планира да произвежда ваксината срещу коронавирус "Спутник V" , 
разработена в Москва, в южната германска провинция Бавария, започвайки още през юни, предаде ДПА. 
"Полагаме всички усилия, за да може (производството) да започне през лятото", заяви изпълнителният директор на Р-
Фарм Александър Биков. Той добави, че лабораторията в баварския град Илертисен вече е оборудвана и ще може да 
произвежда милиони дози месечно. Европейската агенция по лекарствата (EMA) все още не е одобрила официално 
руската ваксина за употреба в ЕС. "Очакваме решението на EMA, защото то е правната основа, от която се нуждаем, за да 
започнем производството", уточни Биков. 
След това страните членки на ЕС биха могли да се снабдяват със "Спутник V" от Илертисен. През април са планирани две 
проверки на EMA в Русия, посочва ДПА. 
Източник от германското правителство заяви в понеделник, че Берлин настоява за одобрение на "Спутник V на 
европейско равнище. Канцлерът Ангела Меркел е изразила принципно съгласие да се обсъди използването на руската 
ваксина за имунизиране на германското население, припомня ДПА. 
 
√ Байдън планира да увеличи данъците за американските компании  
Администрацията на президента Джо Байдън се отнася положително към увеличение на данъците за американските 
компании, но иска това да стане в рамките на световно споразумение, договорено от Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). Това каза министърът на финансите Джанет Йелън при изслушване в Сената, предаде 
Франс прес.  
Йелън направи този коментар в отговор на въпроса дали евентуално вдигане на данъците за компаниите от 21 на сто на 
28 на сто, за което настоява администрацията на демократите, би подкопало конкурентоспособността им. "Мисля, че 
това би било важно да се направи в рамките на световно споразумение", допълни Йелън. 
Според нея едни продуктивни преговори в ОИСР биха могли да доведат до създаването на режим, при който да има 
минимален данък за облагане на компаниите в света. Става дума да се сложи край на неконструктивната надпревара да 
се намаляват постоянно корпоративните данъци в името на конкурентоспособността, каза още Йелън. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Епидемията КОВИД-19 продължава да се разраства - как ще се справим - говори председателят на БЛС д-р Иван 
Маджаров; 

- Вечерен час за подрастващите в Бургас и маски на открито - НА ЖИВО - каква е обстановката в морския град; 
- Как обитателите на дом за възрастни с деменция се заразиха с коронавирус месец след втората доза ваксина; 
- На живо: Ще продължи ли издирването на изчезналия сноубордист в Рила и какви са шансовете да е оцелял; 
- Конституционният съд реши - отнемането на шофьорски книжки за неплатени глоби е незаконно - какво следва - 

говорят експертите; 
- За важните битки на националния отбор по футбол и за решаващата борба за президентския пост във футболната 

ни централа - в студиото визепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев; 
Нова телевизия - Здравей България 

- Мъж загина след стрелба в офис на фирма за бързи кредити в Стара Загора. На живо от мястото на инцидента; 
- Вечерен час и задължителни маски на открито в Бургас. Още за мерките в морския град; 
- България избира новите депутати - лидерите на партиите в ефира на NOVA. В студиото - Красимир Каракачанов 

от ВМРО; 
- Няколко денонощия в една от най-натоварените болници в страната. Красимир Боев с разказ от първо лице; 
- Настаняват във фургони болните от COVID-19 в Силистра. Всички легла в местната болница са заети; 
- Мнима козметичка изнудва деца в интернет. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 14-те с COVID-19 в Опанец след 2 дози "Пфайзер" - може да не са спазили мерките, докато ваксината още не 
била активна; 
в. Труд - НЗОК пуска пътека за преболедували; 
в. Телеграф - Падат 50 дела за отнети книжки; 
в. Монитор - За учебната 2021/2022 г.: Бум на медицинските специалности във вузовете; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – 5 000 лв. награда за всеки почетен софиянец; 
в. 24 часа - Шпионският скандал с Русия -тема №1 на първата среща на живо на НАТО в Брюксел; 
в. Труд - Още 52 млн. лв. за родители в пандемията; 
в. Труд - Купуват нови влакове за третата линия; 
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в. Телеграф - Шефът на НАТО: Съпричастни сме с България; 
в. Телеграф - Обзор се разведе с Несебър официално; 
в. Монитор - Мощна подкрепа от НАТО и ЕС за разбиването на шпионската мрежа; 
в. Монитор - От началото на 2021 г.: Над 70 фирми фалираха за два месеца; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Росен Йорданов, криминален психолог: Ударите на полицаите от Казанлък по задържания дрогиран шофьор 
са гняв срещу липсата на наказания; 
в. Труд - Докторът по национална и международна сигурност Тихомир Стойчев, пред "Труд": Гущерът се научи да 
имитира, че си реже опашката; 
в. Телеграф - Фотографът Георги Георгиев, който засне с дрон стихията в Исландия: Лавата се стичаше към нас, кратерът 
рухна за 15 секунди; 
в. Монитор - Проф. Георги Рачев, климатолог: Това е най-студеният март от 20-30 години насам; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - 4 начина да се събират по 100 милиона от пътни глоби; 
в. Труд - Македонски въпрос няма, а народ без история загива; 
в. Телеграф - Балонът май пак се надува; 
в. Монитор - Келепирът като национален спорт. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 25 март 
София 

- От 10.00 ч. ще се проведе последното пленарно заседание на 44-ото Народно събрание. 
- Oт 10.00 ч. в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе брифинг за актуалната епидемична обстановка 

и въведените противоепидемични мерки. 
- От 10.00 ч. в плаформата Google Meet Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира 

национална научно-приложна конференция на тема "Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и 
перспективи". 

- От 10.00 ч. ще се проведе поредното онлайн издание GrowBreakfast. 
- От 13:00 ч. ще се проведе онлайн семинар за журналисти за сърдечносъдовия риск. 
- От 14.00 ч. ще се проведе редовният брифинг на Централната избирателна комисия. 

*** 
Варна 

- От 14.00 ч. в електронна среда чрез системата BLACKBOARD на университета ще се проведе заседание на Общото 
събрание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов" - Варна. 

*** 
Добрич 

- От 10.50 ч. в платформа Google Meet ще се проведе онлайн среща - дискусия на тема „Дигитално или 
традиционно рисуване" с ученици от Професионална гимназия по туризъм „Пейо Яворов". 

- От 14.00 ч. във „Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще се проведе Асана на седмицата. 
- От 16.00 ч. ще се проведе онлайн публично обсъждане за нов дълг в Добрич. 

*** 
Ловеч 

- От 9.00 ч. ще започне чин на освещаване и първа архиерейска св. Златоустова литургия в нов храм „Св. 
Благовещение" в село Соколово. 

*** 
Пловдив 

- От 19.00 ч. в изложбена зала „2019" ще се състои музикален спектакъл. 
*** 
Стара Загора 

- От 9.00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на Общински съвет - Стара Загора. 
- От 19.00 ч. ше се проведе онлайн обучение „Как да грешим успешно?". 

*** 
Търговище 

- От 9.00 ч. в зала „Христо Самсаров" в Общината ще се проведе заседание на Общински съвет - Търговище. 
- От 11.00 ч. в двора на Славейковото училище ще се проведе образователна инициатива за Благовец. 
- От 18.00 ч. в НЧ „Напредък - 1864" ще се състои Отчетно-изборно събрание на читалището. 

*** 
Шумен 

- От 18.35 ч. в концертна зала „Проф. Венета Вичева" ще се състои симфоничен концерт. 

 

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

