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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Монитор 
 
√ Васил Велев пред "МОНИТОР": Безработните са много, но има дефицит за квалифицирани кадри 
У нас подкрепяме само затворените предприятия, фирмите със спад на продажбите останаха без помощ в 
пандемията 
За разлика от други сектори в индустрията се чувства възстановяване, казва в интервю председателят на УС на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
- Г-н Велев, как оценявате антикризисните икономически мерки, предприети от властите през последните 12 месеца, 
откакто страната е в условията на пандемия? 
- Мога да кажа това, което липсва в антикризисните мерки. На първо място не подкрепяме като държава компаниите с 
голям спад на продажбите. Временната рамка на Европейската комисия дава възможност държавите да поемат до 90% от 
постоянните разходи на предприятията със спад на продажбите с повече от 30 на сто, по външни причини, каквато е и 
настоящата криза, свързана с пандемията от коронавируса. Всички разбираме, че спадът не се дължи на лош мениджмънт 
или технологични причини, а на коронакризата. За това и държавите могат да поемат голяма част от загубите на бизнеса. 
30% спад е достатъчен да бъдат подкрепени постоянните разходи на бизнеса - за малки и микропредприятия до 90%, за 
големи - до 70%. 
У нас подкрепяме само затворените предприятия. На ресторанти и фитнеси се поемат 20% от загубените обороти, което 
най-често е в порядъка от 70 до 90 на сто от постоянните разходи. За свързаните бизнеси с тях, като охрана и доставчици 
или пък за авиотранспорт, свързан с туризма и съответно заведенията, където спадът е повече от 50% - не се помага, защото 
те юридически не са затворени, но нямат работа. Именно тези бизнеси, които не са затворени със заповед, са най-зле в 
момента, защото имат голям спад в приходите и не могат да си покрият постоянните разходи. 
- За кои постоянни разходи става дума? 
- Това са разходите, които се плащат независимо от това какви са продажбите на един търговец - за охрана, за 
електроенергия, за местни данъци и такси за битови отпадъци и други. Именно тези харчове убиват компаниите, защото в 
условията на пандемия и свито търсене те нямат достатъчно приходи. В случая не говорим за човешките ресурси. При тях 
и в двата случая, по различни схеми 75/0, което е по-добре, или 80/20 се финансират от програмите на социалното 
министерство. 
След поредния ни разговор с министъра на икономиката отново се разбра, че за помощ за бизнеса се разчита основно на 
средства по оперативната програма за подкрепа на конкурентоспособността, които са свършили. Не се търсят възможности 
за отпускане на пари от държавния бюджета, както това се прави в повечето други страни от Европейския съюз. 
Използването на пари от хазната дава по-голяма гъвкавост и отпускането става по-бързо. 
- На практика бюджетът не се пипа за икономически мерки, но за увеличаване парите на държавните чиновници се 
намират пари. 
- Да. Така се постъпва за чиновниците, които не са пострадали по никакъв начин от кризата. Обратното - голяма част работят 
от къщи, но заплатите им са с повече от 20% вдигнати за сметка на бюджетните разходи. Хората и бизнесът, които плащат 
данъци и пълнят хазната и с техните пари ще се връщат заемите, с които са вдигнати заплатите на чиновниците, за техните 
фирми подкрепата липсва. 
- Това ли е най-острият проблем? Според вас помощта за бизнеса дойде ли навреме? 
- Да, това е най-острият проблем - закъснението на обещаните помощи още от първата вълна на пандемията. До малките 
и средните предприятия те още не са стигнали, а вече сме в третата вълна на кризата. По тази причина фирмите отдавна 
са в тежко състояние. Въпросните компании чакат финансовата помощ, за да се разплатят с доставчиците си и с държавата 
за данъците. На практика в повечето случаи тези дълго чакани пари няма да могат да се ползват за нищо друго освен за 
плащане на дългове, но и те не пристигат. Само до преди дни малките предприятия още кандидатстваха за помощите. 
Тепърва ще се оценяват проектите им и след това ще тръгне процедурата по класирането, покана и сключването на 
договори. И ако някой е оцелял, след няколко месеца ще му се платят тия 50 000. За микропредприятията сумите от 3000 
до 10 000 вече са разплатени, но за малките и средните още не са пристигнали парите. Това е ситуацията. Когато сме 
пестеливи за икономиката и разточителни за администрацията, се получава тази картина. Откакто сме в пандемия 
работните места са намалели със 170 000, основно в туризма, преработващата промишленост и търговията. 
- Ако пандемията утихне, има ли надежда за нарастване на инвестициите в реалната икономика? Какви са 
предпоставките за това? 



2 

 

- За да дойдат инвеститори, трябва подходяща бизнес среда, освен добър данъчен модел, какъвто ние имаме. Необходимо 
е наличието и на квалифицирана работна ръка. Никой не инвестира в страна, където няма кой да работи. Машините не 
могат да работят сами. Не съм голяма оптимист. Не само квалифицирани специалисти липсват, но и работници в сферата 
на обслужването. Да не говорими за индустрията. 
- Броят на безработните ще продължава ли да расте? 
- За разлика от други сектори в индустрията се чувства възстановяване. За това сме свидетели на преливане на заетост от 
сектора на услугите и туризма към промишлеността. Проблем обаче е невъзможността тези хора веднага да започнат 
работа, защото трябва да бъдат преквалифицирани. Надявам се нивото на безработицата да започне да намалява с 
възстановяването на най-пострадалите сектори. 
- Наскоро бяха обявени мерки за осигуряване на квалифицирани кадри? Кога най-рано можем да очакваме ефекта от 
тях? 
- В сферата на образованието има нормално забавяне. Учениците, които са в седми клас сега, докато излязат на пазара на 
труда, ще минат 5 години. Същият срок важи и за сега започващите да следват във висше учебно заведение. За направените 
правилни реформи в образованието ефектът ще е видим в близко бъдеще. За това трябва да се акцентира и на обучението 
за възрастни, които отдавна са излезли от образователната система. Няма обаче голямо желание у самите безработни да 
се преквалифицират. 
Качеството на човешките ресурси е важно, а също и количеството. Ние нямаме нито количество, нито качество. За това 
говорим и за трудова имиграция. Трябват стимули за създаване на условия за връщане на квалифицираните българи, 
емигрирали в чужбина. Не на последно място са нужни и стимули за заселване у нас на хора от българските диаспори зад 
граница. На базата на добрите европейски практики е необходим и регулиран внос на чужди специалисти. В момента у нас 
липсват основно квалифицирани кадри на високо ниво, като напр. инженери, и на средното ниво - заварчици, оператори 
на машини с ЦПУ, майстори строители. 
- Казвате, че на първо време е нужно да внесем липсващите ни квалифицирани кадри. Откъде? 
- Основно от трети страни. За да има кой да работи и да пълни бюджета, защото не може всички да са чиновници. 
- Не са ли чиновниците прекалено много за малката ни страна? 
- Имаме много. Населението намалява, а администрацията расте и това не е от скоро. Прави се от 30 години. 
- Какво е мнението ви за състоянието на енергетиката в последните 10-15 години? Правят ли се там нужните 
реформи? 
- Там реформите стават много бавно. Време е да се постигне интеграция на нашия пазар на електроенергия в сегмента 
„Ден напред“ с европейския. В момента сме като остров и това позволява лесна манипулация на пазара в България. 
Причината, от една страна, е голямата концентрация на предлагането в БЕХ (държавната енергетика - б.а.), а от друга - в 
някои търговци, които КЗК никак не може да различи, че са едни и същи хора, действайки под различни фирми. Едно 
обединение няма да позволи да се манипулира малкият ни пазар на електроенергия. Това е едната реформа, която се 
отлага постоянно, уж по външни причини. Другата е свързана със „зеления преход“ и с въглищните тецове. Продължаваме 
да нямаме нотифициран механизъм за капацитет и съответно проведени търгове, за да може държавната помощ за т. нар. 
американски централи да е в рамките на европейското законодателство. Тя трябва да е 2 пъти по-малко, отколкото е в 
момента. 300-350 млн. лв. надплащаме (битови и стопански потребители на ток) всяка година спрямо това, което би 
следвало да бъде като държавна помощ. 
ВИЗИТКА: 
През 1977 г. завършва с отличие 133-то СОУ в София 
Носител е на редица награди в олимпиади по математика, физика, химия и биология 
През 1984 г. се дипломира във факултет „Автоматика“ на ТУ в София с отличие, златен медал и като първенец на випуска 
През 2008 г. завършва магистратура в Икономическия университет във Варна, специализирайки „Корпоративно развитие 
и управление“ 
Един от учредителите на АИКБ 
Председател е на Съвета на настоятелите на Технически университет - София 
Заместник-председател е на съвета на фондация „Еврика“ 
Ротационен председател е на Асоциацията на организациите на българските работодатели 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Бойко Борисов: Всеки българин ще получи пропорционално ваксини  
С лидерите на европейските страни в Европейския съвет обсъдихме най-пространно темата за COVID-19 и разбира се 
ваксинирането, което е най-важното в борбата с тази пандемия, заяви премиерът Бойко Борисов след заседанието. 
Ключовото, по което се обединихме и сме единодушни, че разпространението на ваксините трябва да бъде разпределено 
по начин, по който да помогне на всички държави членки, така че едновременно всички да можем да излезем от 
пандемията, уточни премиерът. 
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"Днешната ключова дума е заедност, солидарност, така че доволен съм от всички дискусии, но мисля, че всички 
държави членки разбраха колко е важно за пред света, за пред нашите сънародници, че всеки един от нас ще получи 
пропорционално толкова ваксини, колкото са необходими", заяви Борисов. 
Днес ни беше представена информация за "Спутник V". Ваксината тепърва предстои да се одобри, най-рано това ще се 
случи през юни, допълни премиерът. 
Премиерът Борисов отбеляза, че цифровият дигитален сертификат ще даде на хората възможност да се придвижват 
свободно в ЕС, а "зеленият цифров дигитален сертификат" ще е в услуга за по-лесно придвижване, ще предотврати и 
евентуално карантиниране. 
Относно отношенията на ЕС с Турция премиерът заяви, че към подобряване. 
"Винаги сме казвали, че отношенията ни с Турция и с Русия има водеща на роля на Организацията на обединените 
нации и диалогът е единственото правилно решение", посочи още той. 
Борисов заяви още, че европейските лидери са подкрепили българската прокуратура в разразилия се шпионски скандал. 
Голяма радост за лидерите на ЕС беше участието на американския президент Джо Байдън в заседанието, сподели Борисов. 
"Ключовата дума тук е да бъдем заедно, да бъдем солидарни, да си помогнем и за ваксините. Особено сме щастливи, 
че САЩ отново се връщат в Парижкото споразумение. Разбира се, обърнахме внимание на водещата роля на НАТО 
като глобален играч за нашата национална сигурност". 
 
√ 44-ото Народно събрание вече е в историята 
44-тото Народно събрание, което започна работа на 19 април 2017 година, приключи работа. Това Народно събрание 
е първото, което изкарва мандата си докрай от 2009 година насам. Този парламент беше ръководен от двама 
председатели. В днешния последен ден по традиция председателите на парламентарни групи изразиха оценка за 
мандата на парламента. 
С 487 заседания, 24 от тях извънредни завърши работата си 44-тото народно събрание. Депутатите в бурни дебати и 
размяна на реплики за тези 4 години приеха 520 закона. 
В заключителното си обръщение от ГЕРБ призоваха за повече единство по-голям консенсус в следващия парламент. 
Подчертаха, че няма партия, която да е в състояние да управлява сама след изборите. 
Председателят на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова заяви: "Затова още от сега ще заявя, че от първите дни на 
следващия парламент ГЕРБ ще положи усилия за възстановяването на нормалния диалог, както между партиите 
така и между различните институции. Готови сме да подадем ръка и да работим за национално единение, дори с риск 
да платим политическата цена затова". 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова коментира, че едно от достойнствата на БСП в този парламент е, че са останали опозиция 
като не са приели предложението за участие във властта. 
"Обликът на всяко Народно събрание се дава от мнозинството. Мнозинството на ГЕРБ и ОП официално изплаващите 
мнозинства с други ПГ не официално, отхвърляха грубо и без аргументи нашите предложения", заяви Корнелия Нинова.  
Съпредседателят на ПГ на Обединени патриоти Искрен Веселинов заяви: "Обединени патриоти не просто участваха във 
властта, не просто посрещаха предизвикателствата и решавахме задачи, което обикновеното злободневие ни задава. Ние 
се опълчихме на инерцията и на натрупаните десетилетия негативни тенденции започнахме да ги преодоляваме. Считаме, 
че след нашето участие в управлението. България е по-независима, по-бранеща националните си интереси по-вярна на 
вековните традиции, които ни правят българи". 
Председателят на ПГ на "Воля" Веселин Марешки изтъкна: "Нямаме нито един депутат, дори със съмнение за корупция. 
Показахме какво значи да не ламтиш за постове, а да се бориш за залъка на народа си. Равносметката на "Воля" - работихме 
съвестно, всеотдайно, компетентно, без да се изтъкваме и без ревнуваме, когато припознавахте за свои нашите идеи. За 
много от тях обаче не ни подкрепихте, а сега сте ги превърнали в свои предизборни обещания". 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева заяви: След 4 април всички ние ще продължим да живеем 
заедно и нито проблемите, нито мечтите ни ще бъдат различни на 5 април. Нека не забравяме следния цитат от 
Евангелието на Лука - "Всяко царство, разделено против себе си, запустява. И всеки дом, разделен против себе си - пада". 
 
√ БАБХ: Заплахата от африканска чума е огромна, но свинското месо в България е безопасно  
Свинското месо в България е безопасно. Основната задача на БАБХ и на индустрията е да недопуска 
разпространението на африканска чума у нас. Това увери в "Денят започва" доц. д-р Цвятко Александров - зам.-
изпълнителен директор на БАБХ. 
Свенокомплексите в Русенско и Силистренско търпят загуби заради т.нар. диамантения печат, който не им позволява да 
продават месо в други държави в ЕС, тъй като в региона е имало африканска чума по свинете. 
Диамантеният печат се оказва проблем за българското свиневъдство. Факт е, че с диамантен печат може да се продава 
само на територията на България, коментира още доц. д-р Цвятко Александров. 
Агенцията по храните работи по това, този печат да отпадне и големите индустриални комплекси да могат да търгуват на 
европейския пазар и у нас. 
"Първата крачка е направена, част от рестрикциите отпаднаха за определени територии в страната. Вчера 
направихме запитване до Европейската комисия за всички комплекси без изключение да бъдат извадени от това 
становище, което определя този печат, така че очаквам развитие скоро и за останалите  свинекомплекси", заяви 
Александров. 
Той увери, че месото е напълно безопасно в България и с високо качество. 

https://bnt.bg/news/zabolevaemost-merki-vaksinacii-v-epicentara-na-tretata-valna-293539news.html
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"Свинекомплексите подобриха мерките за биосигурност и това е изключително качествено месо, от което никой не 
трябва да се опасява. Африканската чума, знаете в Румъния е с огнища, запхлахата е огромна, но Българската Агенция 
съвместно с индустрия показва стриктен контрол по отношение на недопускането на това заболяване у нас и 
въвеждането на нови рестрикции. Обръщам внимание, че африканската чума не е опасна за здравето на човека, а 
единствено за свиневъдството и икономиката", коментира още Александров. 
 
В. Монитор 
 
√ Вицепремиерът Николова: Страната ни е готова да посрещне чуждестранни туристи 
Страната ни е готова да посрещне чуждестранни туристи като една сигурна туристическа дестинация и ще се радваме 
изключително много, ако повече иракчани се възползват от традиционното българско гостоприемство. Това заяви 
вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на работна среща с посланика на Ирак у нас Н. Пр. 
Лина Омар. 
По думите на ресорния министър България и Ирак са две приятелски страни, които имат изградени дългогодишни 
традиции на ползотворно икономическо и културно сътрудничество, а това може да се превърне в предпоставка за 
партньорството им и в областта на туризма.  
Двете държави си взаимодействат активно с глобалните си международни партньори като Европейския съюз, 
Организацията за икономическо и развитие (ОИСР) и Световния съвет за пътувания и туризъм.  
Посланик Лина Омар пък бе категорична, че България е прекрасна страна и би искала всички иракчани да я посетят. Тя 
отправи покана към вицепремиера за посещение в Ирак и посочи, че визита на високо равнище ще допринесе за 
повишаване на динамиката във взаимоотношенията между двете страни. Тя подчерта, че в Ирак се провеждат изложения 
в различни области, след което  отправи покана за участие и на българския бизнес. 
 
√ ЕК: София и Скопие да удвоят усилията за решение по откритите въпроси  
Насърчавам Скопие и София да удвоят усилията за постигане на взаимноприемливо решение по откритите въпроси. Това 
заяви пред Европейския парламент еврокомисарят по въпросите на съседството и разширяването на ЕС Оливер Вархей. 
"Призовавам за въздържане от изявления и действия в нарушение на по-широките европейски интереси. Двустранните 
споразумения на Северна Македония (РСМ) с Гърция и България трябва да се прилагат добросъвестно от всички", посочи 
еврокомисарят. Той изрази надежда преговорите за присъединяване с РСМ да започнат до юли, предава БТА. 
По неговите думи реформите в РСМ трябва да продължат. Добросъседските отношения са основна част от пътя към ЕС, 
посочи Вархей. Той допълни, че пред Скопие остава още много работа за противодействие на корупцията и организираната 
престъпност, и за налагане на законността. 
Евродепутатът Илхан Кючюк ("Обнови Европа"/ДПС), докладчик по напредъка на РСМ, отбеляза постиженията по дългия 
и труден път на реформите и отстъпките по пътя към ЕС. Той посочи, че в доклада на ЕП за страната се съдържа призив  
партиите в РСМ да се въздържат от националистическа и провокативна реторика, както и настояване за допълнителни 
реформи - по-дълбоки и по-бързи. 
"Надяваме се РСМ и България да възстановят конструктивния диалог, за да постигнат устойчив напредък", заяви Кючюк. 
По неговите думи е необходимо да се постигнат отстъпки по план за мерки, които да бъдат оценявани постоянно 
съобразно двустранния договор и това да позволи начало на присъединителните преговори възможно най-скоро. 
"Когато доверието е нарушено, трябва да бъде възстановено и най-добрият начин е да се върнем към устоите на договора", 
заяви той. 
Андрей Ковачев (ЕНП/ГЕРБ) отбеляза, че присъединяването към ЕС е най-бързият начин да се преодолеят последиците от 
комунизма. Все още в РСМ е дискриминиран всеки, който заяви публично своя български произход. 
"Историческата истина е табу, а който я споделя, бива подлаган на натиск и обиди. Проблемът не е културно-исторически 
спор, а потъпкването на демократични права, като правото на свободно изразяване", поясни Ковачев. Той заяви, че над 
130 хиляди са българските граждани по произход в РСМ, като част от българската историческа общност, която до Титовия 
режим представлява мнозинство там. 
"Тези хора живеят в страх и са притискани да не се пишат като българи в предстоящото преброяване. Последен пример е 
участникът в Евровизия, чийто единствен грях бе, че сподели своя български произход и последва вълна от заплахи", 
добави Ковачев. 
Ангел Джамбазки (ЕКР/ВМРО) посочи, че в РСМ се извършва драстично нарушаване на основното човешко право - на 
самоопределение. Той даде примери със заплахи и натиск срещу хора, които открито са заявили българската си етническа 
принадлежност. В РСМ се горят български знамена, това е Северна Корея. Българското правителство защитава 
историческата истина, обобщи той. 
Александър Йорданов (ЕНП/СДС) заяви, че РСМ не изпълнява договора с България и продължава антибългарската 
кампания. Остава неосъден геноцидът над българите при комунистическия режим, продължава политиката на смяна на 
идентичността на починали българи, кражбата на българското културно-историческо наследство. Това са престъпления, а 
не спор за историята. В Скопие не се говори "македонски език", а език на омразата срещу българите и България, допълни 
той. България желае да приемем РСМ в ЕС, но след като тази страна се ваксинира срещу комунистическия вирус от 
миналото, добави Йорданов. 
Петър Витанов (СД/БСП) пък посочи, че изострянето на конфронтацията по въпроса за РСМ се ползва в България от крайно 
фашизирани националистически партии в предизборната кампания. По неговите думи в РСМ това дава повод за 
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допълнителен натиск над хората с българско самосъзнание. Ние сме за напредъка на РСМ, но той минава през 
добросъседски отношения, добави Витанов. 
Представителите на парламентарните групи на Социалистите и демократите (СД) и на Зелените призоваха преговорите за 
присъединяване да започнат. Според СД българското вето е безотговорно и трябва да бъде оттеглено. Предвижда се 
докладите за напредъка на РСМ и останалите страни от Западните Балкани по пътя към ЕС да бъдат гласувани по-късно от 
евродепутатите. 
 
√ Кредитите продължават да поевтиняват 
Банковите такси по заемите с едва процент намаление 
Банковите кредити у нас продължават да поевтиняват. Последните данни от лихвената статистика на Българска народна 
банка (БНБ) показват, че в началото на 2021 г. има спад в средната лихва на почти всички заеми, независимо дали са в 
български лева, или в евро. 
През февруари 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0,30 на сто за година, 
като вече се равнява на 7,62%. При потребителските заеми в евро също се наблюдава спад, макар и в малко по-голям 
размер от 0,78% до средна лихва от 3,12 на сто. 
Ипотеките в лева запазват нивата си от лятото на 2019 г., когато лихвата падна под 3 на сто. През февруари тя е 2,79% или 
с 0,18% по-малко спрямо същия период на 2020 г. Намаление има и на месечна база - спрямо януари 2021 г. средният 
лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0,64 на сто, а по тези в евро – с 0,16 на сто. При 
жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0,02%, а по тези в евро – с 0,23%. При ипотечните заеми в 
евро лихвата е вече 3,51%, като отбелязва незначителен ръст от 0,01 на сто за година. 
Статистиките на централната банка у нас показват още, че годишният процент на разходите (ГПР), който е основен 
показател за цената на кредита, също спада. Припомняме, че в него се събират всички такси, които една търговска банка 
начислява, при тегленето на заемни средства. Това включва комисионни за одобрение, обработка или застраховане на 
кредита, такса за кандидатстване за кредит, за неговото усвояване или пък такса за задължителна пакетна програма. 
При левовите потребителски кредити ГПР пада с 1,27 на сто за година до 8,09%, а при тези в евро – с 1,09% до 3,37%. През 
февруари 2021 г. ГПР по ипотеките в лева намалява за година с 0,16% до 3,09%, а по жилищните кредити в евро нараства с 
0,01% до 3,90%. 
И все пак тези евтини кредити няма да се предлагат вечно. В последния брой на тримесечния си бюлетин „Икономически 
преглед”, експертите от БНБ предупредиха, че с края на банковия мораториум може да се очаква ръст на 
необслужваните кредити, което вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите 
заеми. Затова и през второто тримесечие на 2021 г. може да се очаква допълнително забавяне на темпа на растеж на 
кредитирането у нас. 
 
Investor.bg 
 
√ Продължава подкрепата за бизнеса по схемата чрез оборотен капитал 
Предстои да бъдат обявени параметрите за кандидатстване по последните противоепидемични мерки 
Продължава подкрепата по схемата чрез оборотен капитал за бизнеса, пострадал от рестриктивните противоепидемични 
мерки и затварянето на някои сектори. 
Всички кандидати, одобрени и получили подкрепа в първа фаза на програмата, ще получат съобщение от приходната 
агенция с покана за продължаване на подпомагането със средства за оборотен капитал поради преустановяване на 
дейността си за периодите февруари или февруари и март 2021 г., като затворени през февруари останаха ресторантите, а 
до края март баровете и нощните заведения, както и дейности от някои други бизнеси. Това обясниха от Националната 
агенция за приходите (НАП). 
В срок от 7 работни дни те ще трябва да представят допълнителна информация с цел определяне размера на 
подпомагането. Когато дружествата са кандидатствали за подкрепа с оборот за месец октомври 2020 г., те ще трябва да 
заявят съгласие за актуализиране на размера на получената помощ, съобразно изменението на закона, според който 
средствата се предоставят за всеки от месеците до отпадане на основанието за преустановяване на дейността, обясниха 
от НАП. 
От приходната администрация поясняват, че във втората фаза от програмата не са обект на подпомагане дейностите, 
преустановени за периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г. на основание заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на 
здравеопазването.  
Предстои да бъде обявен механизмът за подкрепа и параметрите за кандидатстване по трета фаза от проекта, която касае 
предприятията, засегнати от противоепидемичните мерки, въведени от 22 март 2021 г. В тази трета фаза на програмата ще 
се кандидатства отделно, уточняват от НАП. 
Припомняме, че до момента Националната агенция за приходите е раздала на бизнеса 75 млн. лв. по програмата за 
подкрепа с оборотен капитал. Финансирането е отпуснато на 6400 фирми, които стопанисват над 15 хил. обекта в различни 
икономически сектори, но по-голямата част от тази сума (70%) е отишла за дружества от ресторантьорския бранш. 
Програмата за подкрепа чрез оборотен капитал е с бюджет от общо 156 млн. лева, от които малко над 132 млн. лева са от 
Европейския фонд за регионално развитие, а останалите средства са национално съфинансиране. По нея се покриват 
текущи разходи, сред които и за заплати. Парите не могат да бъдат използвани за покупката на стоки за директна 
продажба. Пари по схемата не получават предприятия, които произвеждат, обработват и продават тютюн и тютюневи 
изделия. Максималният размер на подкрепата е до 150 хил. лева. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-e-poluchil-75-mln-lv-po-programata-za-oboroten-kapital-dosega-324361/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-e-poluchil-75-mln-lv-po-programata-za-oboroten-kapital-dosega-324361/
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Помощ по тази схема получават микропредприятия с персонал до 10 души и оборот или стойност на активите до 3,9 млн. 
лева, малки предприятия (до 50 души и до 19,5 млн. лева оборот) и средни предприятия (до 250 души и оборот до 97,5 
млн. лева или стойност на активите до 84 млн. лева). 
 
√ След заповед на премиера: Големите магазини все пак няма да отварят 
Решението е взето с оглед на равнопоставеност между отделните браншове 
Няколко часа след като властите разрешиха самостоятелните обекти в търговските центрове, до които има директен 
достъп, да могат да продължат своята дейност, спазвайки мерките, указанията са отменени. 
По нареждане на премиера Бойко Борисов министърът на икономиката отменя издадените по-рано днес Указания за 
големите търговски обекти, съобщават от икономическото министерство. 
Указанията се отнасяха до реорганизирането на дейността на самостоятелните обекти-магазини за нехранителни стоки в 
търговските центрове, до които има директен достъп (вход) от улица или паркинг и магазините с нетна търговска площ над 
300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки. 
Решението е взето с оглед на равнопоставеност между отделните браншове, както и заради краткия срок на предстоящо 
действие на взетите противоепидемични мерки със заповедта на министъра на здравеопазването, които са за периода от 
22 – 31 март.  
Хаотичните противоепидемични мерки все повече затрудняват бизнеса и объркват гражданите. 
Само 4 дни след като големите нехранителни магазини с площ над 300 кв. м. затвориха, днес се оказа, че отново могат 
посрещат клиенти, но при нови условия. 
Това беше обявено по време на редовния брифинг от министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Часове по-късно по 
разпореждане на Бойко Борисов забраната остава факт. 
Малко след като стана ясно, че големите нехранителни магазин ще могат да работят, ако преградят площта си, 
собствениците на заведения скочиха срещу разхлабването на мерките. Според собствениците на заведения по този начин 
властите защитават корпоративните интереси на големите чужди вериги за сметка на малкия и среден семеен бизнес. 
Според Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията при това решение не може да се 
говори за медицинска логика, а само за защита на чужди икономически и политически интереси. От организациите 
призоваха за незабавно отваряне и на всички фитнеси, танцови школи, дневни и нощни заведения, както и на всички 
останали бизнеси, помещения до 300 кв. м., а тези с площ над 300 кв. м. да работят при условията на големите магазини с 
ограничаване на търговските си пространства, както и за възобновяването работата на открито. Ресторантьорите отново 
призоваха за „пълно затваряне на всичко и изплащане на временни адекватни компенсации“, ако исканията им не бъдат 
чути. 
  
√ ЕП ускорява приемането на цифровите COVID сертификати 
Предстоят преговори със Съвета на ЕС за документа, който ще отблокира пътуванията в рамките на ЕС 
Европейският парламент (ЕП) ускорява процедурата за одобряване на цифровите сертификати за свободно пътуване, 
съобщават от пресслужбата на Парламента. 
С 468 гласа „за“, 203 „против“ и 16 „въздържал се“ евродепутатите са подкрепили използването на неотложната процедура 
съгласно чл. 163 от правилата за работа на ЕП. Тя дава възможност за по-бърз парламентарен контрол върху 
предложенията на Европейската комисия (ЕК)при пълно зачитане на нейните демократични прерогативи, посочва се в 
съобщението на ЕП. 
Цифровото зелено удостоверение, предложено от ЕК на 17 март, има за цел да улесни безопасното и свободно движение 
в рамките на ЕС по време на пандемията. Комисията предлага то да съдържа информация дали пътникът е бил ваксиниран 
срещу COVID-19, дали наскоро е получил отрицателен резултат от тест за COVID-19, както и информация за 
възстановяването от инфекция с COVID-19. 
Някои от говорителите в пленарна зала изтъкнаха необходимостта от строги гаранции за защита на личните и 
медицинските данни и подчертаха, че тези, които не са ваксинирани, не трябва да бъдат подлагани на дискриминация. 
На следващата пленарна сесия (26-29 април) Парламентът ще приеме своя мандат за преговори със Съвета на ЕС, който 
може да включва изменения на предложението на Комисията. 
Отговорната парламентарна комисия – тази по граждански свободи, може да поиска връщане на текстовете. Резултатите 
от преговорите между съзаконодателите ще трябва да бъдат одобрени както от Парламента, така и от Съвета на ЕС. 
 
БНР 
 
√ Приемат заявки от работодатели, искащи подкрепа при наемането на безработни 
Започва приемането на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на 
безработни, съобщиха от Агенцията по заетостта. 
Работодателите могат да подават документи в бюрата по труда в цялата страна до втори април включително, за да ползват 
преференции по различни насърчителни мерки за заетост и обучение. 
Финансовата подкрепа се предоставя в рамките на Националния план за действие по заетостта за тази година, който 
предвижда субсидиране на заетостта на поне 1965 новоназначени безработни и над 200 наставници. 
Предвижда се ежемесечно да се изплащат до 630 лева за заплата и дължимите осигурителни вноски на всяко наето 
безработно лице за стаж или чиракуване, или което е с престой в Бюрото по труда над шест месеца на възраст до 24 години 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/golemite-nehranitelni-magazini-otvoriat-no-pri-namalena-plosht-324652/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/angelov-70-ot-intenzivnite-legla-sa-zaeti-no-bolnicite-se-spraviat-324610/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-predloji-sertifikat-za-vaksiniranite-i-preboleduvalite-covid-324064/
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или над 50-годишна възраст с основно и по-ниско образование, безработни майки с деца до пет години и други уязвими 
групи. 
Насърчителните мерки предлагат варианти за работа както на пълно, така и на непълно работно време. 
Продължителността на осигуряваната заетост е различна в различните мерки и варира от 3 до 12 месеца. 
Извън стартиралата процедура работодателите могат да кандидатстват и за други преференции и финансови средства за 
наемане на работа на определени групи безработни, а също и за провеждане на професионално обучение и обучение по 
ключови компетентности на заети в микро, малки и средни предприятия. 
 
√ Под 2% от земеделската земя у нас се обработва по биологичен начин 
Едва 8,5% от земеделската земя на територията на Европейския съюз  се обработва по биологичен начин, сочат данните в 
Новия план за развитие на биологичното производство, представен от Европейската комисия. 
Амбициозната цел на Брюксел е до 2030 г. биологичните площи да достигнат 25 на сто от обработваемата земя в Европа. 
Това обаче е трудно осъществимо, казват експертите, според които реалистичната прогноза е нарастване до 15-18%. 
Комисията насърчава държавите членки да разработят национални планове за биологично действие. 
На този етап различията между държавите са фрапиращи, като най-много биоплощи има в Австрия - над 25 на сто, а най-
малко в Малта -0,35 %. 
Под 2 на сто от общата земеделска земя са площите, обработвани по биологичен начин в България. 
В новия програмен период ще има екосхеми, подкрепени с бюджет от 38-58 млрд. евро за периода 2023-2027 г., като 
точният размер все още се дебатира. 
 
√ Зам.-кметът на София и съветникът на община Милано обсъдиха последствията от Covid 
Генералният консул на България в Милано г-жа Таня Димитрова организира онлайн среща между заместник-кмета на 
Община София г-жа Ирина Савина и съветника на община Милано г-н Кармине Паченте. На нея бе обменен опит между 
българската и италианската страна за политическото, икономическото и социалното управление на последствията от 
кризата, причинена от Covid-19. 
По време на разговора, г-н Паченте е пояснил как са били препрограмирани структурните европейски фондове отпусната 
от Европейската комисия, които за Италия възлизат на около 11 милиарда евро, се казва в официалното комюнике на 
Генералното ни консулство. 
От тях например, Община Милано е разпределила финансова помощ за таксиметровите шофьори, за хората в 
неравностойно положение, за подобряване на мобилността в града с изграждане на велосипедни алеи и др. 
Очаква се италианското правителство да представи Националния план за възстановяване пред Европейската комисия до 
края на месец април тази година, като Италия ще е първата страна по размер на европейски фондове в отговор на кризата 
от пандемията. 
От страна на Столична Община, г-жа Савина е споделила, че България очаква около 6 милиарда евро парична помощ, които 
да бъдат инвестирани в екологични проекти, в железопътната инфраструктура и в подкрепата на най-уязвимите категории 
в резултат на пандемията. 
Община Милано и Община София имат два текущи европейски проекта с българско и италианско участие. 
 
√ Бюлетините вече се доставят до областните администрации в страната 
От вчера бюлетините за гласуване в страната вече се доставят до областните администрации, информираха от ЦИК. Най-
късно на 31 март те ще се разпределят в София и близките населени места. 
Изцяло онлайн са протекли обученията на районните избирателни комисии, отново дистанционно те ще обучат и 
секционните, това се прави за първи път заради пандемичната обстановка и действащите ограничения. 
По изключение присъствено обучение ще има на членове на секционни комисии, но само за тези, които не боравят с 
компютър или нямат подходящ апарат на телефона. Това ще става на малки групи при необходимата дистанция. 
Проблеми на този етап се очакват при сформирането на секциите в Covid отделенията. 
„И нашите усилия тези отделения да бъдат обслужени от персонал в болницата не среща този отговор, който очакваме, от 
персонала, който се занимава с Covid отделенията. Хората са претоварени и едва ли могат да поемат допълнителна смяна 
и допълнителни ангажименти. Ще се опитваме да го решаваме в рамките на лечебното заведение“, каза говорителят 
Димитър Димитров. 
В последния възможен момент ЦИК ще решава и дали изборният ден в чужбина там, където има вечерен час, гласуването 
ще приключва по-рано. 
„Министерството на външните работи провежда разговори с тези държави да може да бъде разрешено на членовете на 
секционните избирателни комисии да ползват извънредния си статут на такива и да не се включват в този вечерен час“, 
каза говорителката Таня Цанева. 
 
√ Лидерите на ЕС изразиха готовност за продължаване на сътрудничеството с Турция 
Лидерите на страните членки на ЕС изразиха готовност съюзът да продължи сътрудничеството с Турция по въпросите на 
миграцията, опазването на границите, здравеопазването и борбата с тероризма. 
През юни се очаква Европейският съюз да реши дали задълбочи връзките си с Турция и се надява дотогава Анкара да 
продължи с усилията за успокояване на напрежението в Източното Средиземноморие. 
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Европейският съвет възложи на Европейската комисия да изготви предложение за продължаване на финансирането на 
споразумението за миграцията, като се предвижда допълнителни средства да бъдат осигурени за сирийските бежанци, 
подслонени в Турция, Ливан и Йордания. 
Съюзът изрази очакване Турция да продължи да прилага споразумението и да възобнови обратния прием на мигранти, 
достигнали Европа през нейна земя. 
Същевременно президентът на Съединените щати Джо Байдън изрази вчера в телефонен разговор с премиера на Гърция 
- Кириакос Мицотакис надежда за стабилност в Източното Средиземноморие. 
Байдън е изразил признателност пред Мицотакис за „нарастващото сътрудничество в отбраната“. Двамата са се 
договорили за „координация по въпроси ат взаимен интерес, включително енергийната сигурност, Китай, Русия и 
Западните Балкани“. 
 
Капитал 
 
√ Проучване на ЕК откри разлики в качеството на продукти под една марка 
Сравнението показа, че в 10 от 20 храни и напитки има различия, но те не следват географски модел 
Проучване на Европейската комисия потвърди, че едни и същи стоки имат различно качество в отделните страни от съюза. 
Изследвани са 20 продукта (виж карето), като при 10 от тях са открити вкусови разлики. Различията се забелязват ясно там, 
където съществуват големи разлики в състава на храните и напитките. Резултатите са от втората част на сравняването на 
качеството на хранителни продукти в ЕС, предлагани на пазара под една и съща марка на различни пазари. Проучването е 
проведено от Съвместния изследователски център (СИЦ) - вътрешната научна служба на Европейската комисия, 
предоставяща независими, базирани на научни изследвания съвети в подкрепа на изготвянето на политиките на ЕС. 
Първата част на проучването 
беше публикувана през юни 2019 г. и беше фокусирана върху разликите в състава на хранителните продукти в отделните 
европейски държави. Проверката установи различия в съставките за около една трета от изпитваните храни, които не се 
видими от информацията върху опаковката, а се отнасят до съставките. Целта на втората част на проучването е да се 
установи дали тези разлики в състава могат да бъдат доловени от човешките сетива. 
Потребителите определят вкуса, безопасността, удобството и производствения процес (например органични практики, 
хуманно отношение към животните и др.) като важни фактори за качеството на храната. Повече от четири на всеки десет 
анкетирани участващи през 2020 г. в проучване на Eurobarometer, твърдят, че вкусът (45%) е най-важният фактор при 
закупуването на храна, последван от безопасността на храните (42%) и разходите (40%). 
Изводи 
Във второто европейско проучване са включени 20 продукта, закупени от 5-10 държави членки на съюза, включително и 
България. Пробите са взети през септември 2020 г., а тестването е започнало на 12 октомври и е продължило до края на 
ноември 2020 г. 
За 10 от 20-те оценени хранителни продукта са открити забележими вкусови различия на националните версии на един и 
същ продукт. Изследването обяснява този резултат с по-големите разлики в състава им - например съдържание на 
портокалов сок в оранжада, на прасковен сок в студен чай, на кафе в горещата разтворима напитка, на мазнини в майонеза, 
на захар в зърнени закуски, на сол в крема сиренето. В същото време по-малки разлики в съдържанието водят по-рядко 
до значителни разминавания във вкуса - например мазнини в картофените чипсове или какао в млечна напитка на прах. 
Докладът показва, че някои от проверените стоки в България са с различно съотношение на влаганите съставки, както и че 
се използва например фруктоза вместо захар. В газирани напитки, продавани в страната, се влага арабска дъвка, докато в 
страни от Западна Европа тази съставка липсва. Установени са и разлики в проверена марка кафе, като в България 
продаваното изделие при варене отделя повече пяна. 
Тъй като изпитващите са специално обучени за такива изследвания, е вероятно обикновеният потребител да не улавя 
непременно същите разлики, правят уговорка от ЕК. Дали разликите могат да бъдат установени от експертите, зависи не 
само от това доколко различията в състава са големи или малки, но и от видовете използвани съставки. Например може 
да се открие разлика между различните синтетични подсладители в оранжадата, докато различните естествени 
подсладители в газираните безалкохолни напитки не са усетени. Освен разликите в рецептите други фактори също могат 
да повлияят върху вкусовите характеристики на храните (например хрупкавост). В същото време проучването отбелязва, 
че потребителите не формират решението си да закупят даден продукт само върху сетивното преживяване, а могат да 
бъдат повлияни и от други фактори - например цени. 
Експертите правят също уговорката, че качествата на суровините, както и производствените процеси - особено ако се 
извършват в различни заводи с различно оборудване - не може да се контролират до такава степен, че да се произвеждат 
само еднородни продукти. Изследването завършва с условието, че резултатите са получени от сравнително малък брой 
проби и следователно не трябва да се обобщава. 
Второто европейско проучване е част от инвестиция в размер на близо 5 млн. евро от бюджета на ЕС за повишаване на 
знанията по въпроси, свързани с разликите в качеството, и за подпомагане на дейности за изграждане на капацитет на 
органите за защита на потребителите и сдруженията в целия Евросъюз. 
 
√ Oще права за потребителите: Две години гаранция и ремонт в разумен срок 
Парламентът въведе и потребителска защита при цифровото съдържание и услуги 
От догодина потребителите ще имат още повече права за стоките и услугите, които са закупили. 
Опциите при рекламациите са ремонт в "разумен срок", замяна или възстановяване на парите частично или изцяло.  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/results-eu-wide-comparison-quality-related-characteristics-branded-food-products-part-2-sensory
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Цифровите услуги и съдържание също ще подлежат на рекламации. 
Българските потребители ще имат винаги право на двегодишна гаранция при покупка на стоки, независимо дали 
продавачът е решил или не да предоставя такава. При рекламация ще може да се изисква ремонт в "разумен срок" и 
замяна, а в някои ситуации и частично или пълно възстановяване на парите. Ако дадена стока не съответства на мостри 
или реклами, то това също е предмет на рекламация. А купувачите на цифрови услуги и съдържание също ще подлежат на 
защита. Така ще изглеждат новите права на потребителите, след като парламентът прие законови промени, въвеждащи 
текстове от европейски директиви. Те вече са обнародвани в Държавен вестник, но ще влязат в сила от 1 януари 2022 г. 
Задължителна гаранция и край на "вечните" ремонти 
След влизането в сила на текстовете, което ще стане на 1 януари 2022 г., всяка закупена стока ще има двегодишна гаранция 
независимо дали продавачът предоставя такава или не. Правилото ще важи и за стоки, които предстои да бъдат 
произведени или изработени след сключване на договора за покупка, а изключенията от него са само няколко: живи 
животни, вещи, продавани от съдебни изпълнители или от други органи, които са ги отнели в полза на държавата, както и 
стоки втора употреба, обявени на публичен търг. 
Същевременно се разширяват и възможностите за предявяване на рекламация. Освен при дефекти и несъответствия 
потребителят ще има право на такава и когато закупената стока не изглежда като мострата или се различава от данните в 
реклами или публични изявления на продавача. А когато купувачът открие несъответствие, ще има право да изиска от 
търговеца замяна или ремонт "в разумен срок" във всички случаи, освен когато "това се окаже невъзможно или би довело 
до непропорционално големи разходи за продавача". Именно тук идва и втората опция: при отказ или невъзможност за 
ремонт и замяна купувачът ще има право да развали договора или да поиска пропорционално намаление на цената. Тази 
възможност важи и в случаите, когато несъответствието на стоката е "толкова сериозно, че оправдава незабавно 
намаляване на цената или разваляне на договора". Всъщност за първи път се въвежда понятието за ремонт на дефектни 
стоки в "разумен" срок. А според закона той е един месец освен за онези стоки, съдържащи цифрови елементи. Важно 
условие е още, че ако ремонтът на дадена стока изисква демонтажа й, то това става за сметка на търговеца, а не на клиента. 
По линия на рекламациите потребителите ще имат и още няколко права. Двегодишната гаранция на стоките ще се 
удължава с времето, през което те са били на ремонт. А ако стоката е закупена например на разсрочено плащане, клиентът 
ще може да откаже внасянето на оставащите суми, докато търговецът не изпълни задълженията си по рекламацията. 
Законът въвежда правила и за т.нар. търговска гаранция, която продавачът може да предостави допълнително извън 
минималния двегодишен срок на потребителя, включително и срещу заплащане. Това най-често се прави при битовата 
техника за дома. Според правилата, в случай че в рекламни материали търговецът е "обещал" по-добри условия, отколкото 
потребителят е получил, то тогава клиентът има право да изиска обещаните. 
Потребителски права и при цифровото съдържание 
Другата голяма промяна в законодателството е свързана с това, че за първи път се въвежда потребителска защита при 
покупка на цифрово съдържание или услуги, като тя ще важи и за "безплатни" цифрови услуги, при които обаче 
потребителят е предоставил своите данни на продавача. Така при покупка на цифрово съдържание то трябва да бъде в 
най-новата версия при сключването на договора, а продавачът е длъжен да информира и предоставя на купувача всякакви 
актуализации, свързани със сигурността. Тук има няколко защити за купувача. В случаите, когато той не получи уговореното 
в договор съдържание, ще може да го изисква от търговеца "без необосновано забавяне". Потребителят си запазва 
правото и да развали договора, ако това не е изпълнено или ако за самия потребител е било важно да получи услугата в 
определен срок, който не е спазен. Подобно на стоките, купувачите на цифрови услуги също ще могат да отправят 
рекламации - те ще могат да поискат търговецът да ги приведе в съответствие с договора "в разумен срок" или да поиска 
разваляне на договора или частично възстановяване на пари. 
Предвид естеството на самите цифрови услуги е предвидена и допълнителна защита, когато те се ползват за 
продължителен период от време. Така например търговецът има право да изменя услугата само ако това е предвидено в 
договора и не води до разходи за потребителя. А в случаите, при които изменението влошава достъпа или качеството, 
клиентът ще има право да поиска разваляне на договора в едномесечен срок. 
Как се решават спорове 
Колкото до решаването на спорове между потребители и търговци, то тук няма да има съществена промяна. Контролният 
орган по новите правила ще бъде Комисията за защита на потребителите, към която могат да бъдат подавани жалби. Те 
не трябва да са анонимни. Друг вариант е ползването на услугите на т.нар. Органи за алтернативно решаване на спорове 
между потребители и търговци, които в България са 16 и са одобрени от икономическия министър. 
 
В. Труд 
 
√ Богдан Кирилов: Към края на юни у нас очакваме да са доставени малко над 4,5 млн. дози COVID ваксини 
"Ефективността на ваксините не може да бъде 100%" но най-важното - тези ваксини за коронавирус, първите четири с 
разрешение, предотвратяват тежките случаи, тежкото протичане на болестта и хоспитализациите", каза директорът на ИАЛ 
Богдан Кирилов пред БТВ. 
По думите му това е най-важният и основен акцент в настоящата ваксинационна кампания. "Данните за положителни 
резултати на COVID-19 след ваксина се анализират и от Националния ваксинационен щаб. Това е очаквано, наблюдава се 
и в клиничните изпитвания", допълни още Кирилов. 
Относно въпросите дали напълно ваксиниран може да пренася заразата, Кирилов коментира, че продължават 
проучванията в тази посока. "Вече има данни за няколко ваксини, че намаляват в значителна степен пренасянето на 
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заразата, но към момента няма категоричност. Затова е изключително важно да се постигне процент на ваксинирано 
население, което да позволи да се ограничи пандемията", допълни Кирилов.  
"Изпълнението на Националния ваксинационен план зависи от доставените количества ваксини. По разчетите на 
производителите с актуализирани доставки, към края на юни очакваме у нас да са доставени малко над 4,5 млн. дози, 
което значи, че ще има количества за над 2 млн. население", каза Богдан Кирилов. По думите му има положителна 
тенденция сред населението спрямо ваксините. "Към октомври и ноември желанието за ваксиниране беше около 20%, 
голям беше делът на колебаещите се. В рамките на няколко месеца виждаме, че тенденцията се обърна и към момента 
около 40% от хората категорично искат ваксина", уточни Кирилов. Относно временно спиране на препарата на 
"АстраЗенека" Кирилов смята, че това е бил правилният ход. "Беше важно хората в такъв момент да бъдат спокойни и 
убедени", допълни той. 
Богдан Кирилов каза, че се надява срещите на европейско ниво на тема ваксините да доведат до резултат. До края на 
следващата седмица ще имаме доставки и от трите разрешени препарата - днес трябва да пристигнат 16 375 дози 
"АстраЗенека, другата седмица - 31 500 от "Пфайзер" и 51 600 дози от "Модерна". Очакват се и още 150 хиляди дози от 
страна на "АстраЗенека" в рамките на следващата седмица. Сумирано - очакваме около 250 хиляди дози в страната до края 
на месеца", допълни Кирилов. 
Директорът на ИАЛ допълни, че през април очакваме по-големи доставки на иРНК ваксини - "Пфайзер" и "Модерна". 
"Имаме потвърждение от "Пфайзер" за 250 хил. дози, които да се доставят през април. Очакваме над 80 хиляди от 
"Модерна" и около 300 хил. от "АстраЗенека". Делът на иРНК ваксините през април ще е по-висок", допълни Кирилов. 
Въпреки това той не се нае да каже със сигурност дали това означава, че хората ще имат избор на ваксина или не. 
 
√ Русия и Турция се договориха за прекратяване на огъня в Северна Сирия  
Министрите на отбраната на Русия и Турция Сергей Шойгу и Хулуси Акар проведоха разговори, по време на които се 
договориха да предприемат мерки за предотвратяване на нарушения на прекратяването на огъня в Северна Сирия, 
предаде Reuters. 
Акар отбеляза, че Турция ще работи по въпроса заедно с руската страна, за да поеме контрола над терористичните 
групировки в северната част на сирийската страна.   
Тази седмица медиите писаха, че руският посланик в Турция Алексей Йерхов е бил призован в турското външно 
министерство поради влошаване на ситуацията в сирийската провинция Идлиб. Както се съобщава, турското външно 
министерство е споделило на руския дипломат загриженост относно проблема със сигурността, възникнал в 
Северозападна Сирия поради засилените атаки. 
 
Икономически живот 
 
√ С 13% да поскъпне природният газ, предлага КЕВР 
На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на 
“Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец април 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен 
газ на крайните снабдители 
В доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 април 2021 г. да бъде в размер на 32,09 лв./MWh  (без цени 
за достъп, пренос, акциз и ДДС). В момента цената на суровината е 28,64 лв./MWh, което означава, че от април ще бъде 
с 13% по-скъпа. 
Изпълнителният директор на дружеството Николай Павлов посочи, че цените на алтернативните на природния газ горива 
– мазут и газьол,  формиращи петролната компонента в ценообразуващите формули, нарастват значително през второто 
тримесечие на годината и са с около 28% по-високи в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. 
При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за 
вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между “Булгаргаз” ЕАД и ООО “Газпром экспорт”, 
условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен 
курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. 
 
√ България подкрепя Макрон за развитие на ядрената енергетика в ЕС  
България в лицето на Министерството на енергетиката е получила покана от Министерството на климата и околната среда 
на Полша за присъединяване към Съвместното писмо за отчитане ролята на ядрената енергия в климатичната и 
енергийната политика на ЕС, изготвено по инициатива на Вишеградската четворка. 
Това се казва в отговор от пресцентъра на МЕ на запитване на ИЖ по повод публикациите, че група от седем европейски 
лидери, начело с френския президент Еманюел Макрон, призовава Европейската комисия да спре да ограничава ядрената 
енергетика и да обмисли начини за включването ѝ в правилата на ЕС за зелено финансиране. 
Конкретните два въпроса на ИЖ са: 

• Беше ли поканена България да се присъедини към групата на седемте държави от ЕС в подкрепа на ядрената 
енергетика? 

• Каква е позицията на страната ни по отношение на предложението на тези седем страни-членки? 
От писмото на енергийното ведомство става ясно, че по време на видеоконферентна среща, както и в телефонни 
разговори, от МЕ е потвърдена принципната подкрепа за писмото. А именно – за България ядрената енергия играе важна 
роля за осигуряване на национална, регионална и европейска енергийна сигурност, като същевременно осигурява 
достъпна енергия за потребителите и е ключов елемент в прехода към нисковъглеродна икономика. 

https://ikj.bg/novini/sedem-strani-ot-es-bez-balgaria-poiskaha-podkrepa-za-yadrenata-energetika/
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Поради кратките срокове за съгласуване обаче, не е било възможно официалното включване на България към страните, 
подписали писмото, става ясно от отговора на енергийното ведомство. 
Но се подчертава, че независимо от това, България многократно е изразявала позиция в защита на ядрената енергетика и 
подкрепя посланията в гореспоменатото писмо. 
 
√ Силен спад на търговията в ЕС през 2020-та  
През 2020 г. търговията на Европейския съюз e силно засегната от пандемията на коронавируса, като се наблюдават 
значителни спадове както за износ (-9,4%), така и за внос (-11,6%) в сравнение с 2019 г. 
Делът на потоците в рамките на ЕС и извън ЕС в общата търговия със стоки варира значително в държавите-членки на ЕС, 
отразявайки до известна степен историческите връзки и географското местоположение, коментират от Евростат. 
Сред държавите-членки на ЕС най-високият дял на търговията в рамките на ЕС през 2020 г. както за внос, така и за износ е 
регистриран в Люксембург. За разлика от тях Ирландия е държавата в ЕС с най-голям дял на търговия както за внос, така и 
за износ с трети страни, което не е изненадващо, тъй като първият й търговски партньор е Обединеното кралство. 
През 2020 г. Холандия е входната точка на ЕС, внасяйки голям дял от стоки от трети страни. За разлика от тях Кипър внася 
голям дял от стоки от държавите-членки на ЕС, докато най-големият дял на износа е извън ЕС. 
Статистиката сочи, че първите пет най-сериозни търговски партньора на България при вноса на стоки са Германия, 
Румъния, Италия, Турция и Русия, докато изнасяме най-много отново за Германия, Румъния и Италия, но на четвърто място 
е Гърция, а пета е Турция. 
Съвсем различна е общата картина за ЕС. Страните от съюза изнасят най-много за Китай, САЩ и Обединеното кралство, 
вносът е предимно от същите държавни, но в променен ред – САЩ, Обединеното кралство и Китай. 
През 2020 г. балансът на търговията със стоки в ЕС е положителен от 217 млрд. евро. Разглеждайки тенденцията във 
времето, след регистриране на малък дефицит през 2011 г., търговският баланс на ЕС впоследствие отчита непрекъснат 
излишък, достигайки връх от 264 млрд. евро през 2016 г. Излишъкът намалява през 2017 и 2018 г., след което отново се 
увеличава през 2019 и 2020 г. 
Разглеждайки последното десетилетие, темпът на растеж на износа, след като отчете особено високи стойности (12% през 
2011 г. и 9% през 2012 г.), остана положителен до 2019 г., преди рязко да намалее през 2020 г. Темпът на растеж на вноса 
достигна своя връх през 2011 г. (12%), последвано от малки колебания между 2012 и 2015 г., преди да нарасне значително 
през 2017 и 2018 г. и да затвори десетилетието с рязък спад през 2020 г. 
 
Мениджър 
 
√ МВР ускорява издаването на нови лични карти заради изборите 
Звената "Български документи за самоличност" на МВР ще съдействат на хората, които нямат валидни документи, да 
упражнят правото си на глас на парламентарните избори.  
В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде 
ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за 
самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.  
При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 02 април 2021 г., по искане на 
гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.  
За да бъде издадено удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане в СДВР, Областните дирекции на 
МВР и Районните управления при СДВР/ОДМВР за дните от 30 март 2021 г. до 3 април  2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 4 
април 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. 
В случай, че работното време на съответното звено "Български документи за самоличност" е различно, удостоверенията 
ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 03.04.2021 г. (събота) 
и на 04.04.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в 
които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет 
страницата на СДВР и ОДМВР. 
Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават 
само след приемане на заявление за издаване на лична карта. Те ще послужат само пред секционната избирателна 
комисия и са валидни  за изборния ден 4 април 2021 г.  
В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да 
се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. 
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация 
  
√ До 10 години Индия ще изпревари Япония като третата по големина икономика в света 
Индия ще изпревари Япония като третата по големина икономика в света през 2031 г., а не както беше предварителната 
прогноза през 2028 г. Прогнозата е на Bank of America, като оттам посочват, че изместването на датата с три години е 
вследствие на въздействието на Covid-кризата, пише eleconomista.es.  
Сега анализаторите посочват, че Индия трябва да достигне номиналния БВП на Япония в доларово изражение през 2031 
г., и то, ако расте с 9% годишно, като се предположи, че реалният ръст на БВП е около 6%, средната инфлация е 5%, а 
обезценяването е 2%. Ако растежът достигне 10%, тогава Индия може да изпревари Япония още през 2030 г., сочат 
прогнозите на инвестиционната банка. 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11122605/03/21/India-superara-a-Japon-como-la-tercera-economia-mas-grande-del-mundo-en-2031.html
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Индия претърпя икономическа криза поради продължителното миналогодишно блокиране, което имаше за цел да 
ограничи разпространението на коронавируса. Милиони работни места бяха загубени, много от тях завинаги. Докато 
икономиката се възстановява, рейтинговата агенция S&P заяви, че Индия е изправена пред трайна загуба от около 10% от 
икономическата продукция в сравнение с нейната предпандемична траектория. 
И все пак структурните двигатели на икономическия растеж се засилват, според доклада на Bank of America. Те включват 
задълбочаване на финансовата зрялост и появата на масови пазари поради увеличените приходи. 
Morgan Stanley е оптимист по отношение на възстановяването в Австралия, Индия и Сингапур след коронавируса. 
Намаляването на раждаемостта означава, че има по-малко хора, които да издържат с напредването на възрастта. Известен 
също като намаляващ коефициент на зависимост, тази тенденция позволява на страните да насочват оскъдните ресурси 
към други области, които могат да ускорят развитието. 
Bank of America заяви, че увеличаването на предлагането на работна ръка ще намали коефициента на зависимост на Индия 
след десет години. Очаква се това да спомогне за поддържането на високи нива на спестявания и инвестиции. Според 
доклада на банката, квалифицираната работна сила в Индия ще расте, тъй като мащабните загуби на работа и доходи, 
свързани с COVID-19, ще се обърнат, след като нещата се нормализират, отчасти от увеличената заетост в сектора на 
услугите. 
 
√ Как Европа се превърна във водещия технологичен регулатор в света 
Макар че не Европейският съюз не може да се похвали с много технологични гиганти, той определено има опит с 
регулацията на сектора, пише Силвия Амаро за Си Ен Би Си. 
27-членният блок играе водеща роля в създаването на правила, които регулират поведението на технологичните 
компании. Няма изгледи това да се промени. В момента ЕС работи по редица нови регулации, които могат да принудят 
гигантите от Силициевата долина като Google да променят начина, по който правят бизнес. 
„Този потенциал на ЕС за оформяне на бизнес модели може да бъде огромен. Едно от най-забележителните неща е, че 
той има извънтериториален аспект: фирмите, които следват европейските регулации обикновено ги спазват на световно 
ниво по оперативни причини“, коментира Джеръми Гез, доцент по икономика в бизнес училището H.E.C в Париж. 
Такъв бе случаят с Общия регламент за защита на данните (известен като GDPR), въведен през 2018 г. Тази ключова мярка 
даде на гражданите повече контрол върху това какво могат да правят фирми с техните лични данни и послужи за 
вдъхновение на законодатели извън блока, включително в Бразилия и Австралия. 
Мярката също така предизвика дискусии за защита на данните в САЩ. Макар че все още няма закон за защита на личните 
данни на федерално ниво, през 2020 г. в Калифорния влезе в сила закон за поверителност на потребителите (CCPA), който 
наподобява GDPR. 
„В известен смисъл, европейското право може да се превърне в универсално. Китайските технологични гиганти, които 
искат да пробият на европейския пазар, също ще трябва да спазват тези разпоредби. Това обяснява защо ЕС се превръща 
в най-добрия технологичен регулатор в света“, казва още Гез. 
Европейският съюз обаче не разчита на стари лаври. През декември блокът представи нов план, които може да принуди 
технологичните гиганти да носят отговорност за съдържанието, публикувано в техните платформи. Планът също така 
предвижда гарантиране на по-справедлива пазарна конкуренция предвид доминиращата роля на някои от тези компании. 
Законодателен акт за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари (Digital Services Act и Digital Markets Act), 
както са известни новите наредби, могат да се превърнат в закон още следващата година. Един от потенциалните ефекти 
от това ще бъде елиминирането на т.нар лични преференции – процесът, при които магазините за приложения на Apple и 
Google дават преференции на програмите, разработени от тях. 
„Този пакет ще промени играта напълно. Той ще създаде единна регулаторна рамка и ще положи основните на нова 
управленска структура в ЕС, която ще има нужните механизми за налагане на санкции“, коментира Десислава Савова , 
партньор в адвокатска кантора Clifford Chance. 
Компаниите, които имат операции в ЕС ще трябва да се съобразят с новите правила. 
Европейската комисия също така работи и по планове за регулиране на изкуствения интелект, които придобива все по-
голяма роля в технологичния сектор. 
Политическа и обществена подкрепа 
„В ЕС съществува истинска готовност и широка политическа подкрепа за задаване на глобалните стандарти в 
технологичната регулация. Това прави блока лидер при определянето на стандартите,  вместо участник, които опитва да 
догони други юрисдикции.“, казва Савова. 
ЕС често е критикуван за това, че е „бавна политическа машина с твърде много институции“. Когато става въпрос за 
технологичните регулации обаче всички тези институции са на една и съща позиция. 
Освен това, много често политическите действия отговарят на исканията на обществото, като европейците са сред хората, 
изразяващи най-голяма подкрепа за по-строгото регулиране на работата на технологичните гиганти. 
В анкета, публикувана през декември 2019 г., 74% от респондентите, които са граждани на ЕС, са заявили, че искат да знаят 
как техните лични данни се използват от социалните мрежи. Анкетата също така показва, че хората на възраст между 15 и 
54 години искат да имат по-голям контрол върху начина, по който се използват личните им данни. 
Марио Маринело от базирания в Брюксел мозъчен тръст „Брьогел“, смята, че това се дължи на културни специфики. 
Опасенията около защитата на личните данни нараснаха през последните години на фона на различни скандали, 
включително сагата около компанията „Кембридж Аналитика“, която използва потребителски данни за да повлияе на 
президентските избори в САЩ и референдума за членството на Великобритания в ЕС. 

https://www.cnbc.com/2021/03/25/big-tech-how-europe-became-the-worlds-top-regulator.html
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Гез казва още, че ЕС не разполага със същата военна мощ като САЩ или финансова сила като Китай, но има огромен 
вътрешен пазар, състоящ се от потребители, които отделят все повече внимание на поверителността в интернет. 
Защо ЕС иска да регулира технологичния сектор 
„ЕС регулира технологичните платформи за да адресира тяхното въздействие както върху обществото, така и върху 
конкуренцията“, коментира Нейтън Фър, доцент от бизнес училището INSEAD. 
Той обаче добавя, че ЕС също така трябва да се запита „защо има толкова малко европейски платформи въпреки 
икономическата сила на континента“ и какво трябва да направи, за да промени тази тенденция. 
Европейски представители и технологични експерти често са питали защо регионът не е дом на настина глобален 
технологичен гигант. Има не малко големи европейски технологични компании, включително Spotify, Zalando, Skype и 
Krampf, но не и мастодонт, които да има същата доминираща роля като Apple и Amazon. 
Въпреки това, чрез регулирането на големите играчи, ЕС може да играе важна роля на международната сцена. 
„Това е израза на геополитическата сила на Европа в свят, в които тя иска да запази някакво влияние“, казва Гец. 
 
√ Борсите в Европа отново са на червено 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в четвъртък, след като 
инвеститорите се разделиха с акциите си в секторите на търговията на дребно и енергетиката за сметка на книжа, считани 
за по-безопасни по време на икономическа несигурност, на фона на новите ограничителни мерки срещу 
разпространението на COVID-19 в Еврозоната, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,45 пункта, или 0,11%, до 422,94 пункта. Немският показател DAX отчете 
спад от 16,74 пункта, или 0,11%, до 14 593,65 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 16,28 пункта 
от стойността си, или 0,24%, достигайки до 6 696,61 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 12,2 пункта, или 
0,21%, до 5 935,09 пункта. 
Нагласите на световните пазари бяха помрачени от разпродажбата на акциите на китайските технологични компании на 
фона на притесненията, че те могат да бъдат делистнати от борсите в САЩ. 
Европейските пазари регистрират слаби резултати през тази седмица въпреки изненадващо силното възстановяване на 
бизнес активността през март. 
„В известна степен негативните развития около COVID-19 трябва да бъдат компенсирани от демонстрираната устойчивост 
в промишления сектор и възстановяването на цикличните акции“, коментират анализатори от Barclays. 
„Няма обаче съмнение, че възстановяването в ЕС ще бъде с много по-бавно темпо от това в САЩ, имайки предвид спънките 
около пандемията и значително по-малкия пакет от икономически стимули“, добавя те. Анализаторите очакват брутният 
вътрешен продукт на Еврозоната да нарасне с 3,9% през 2021 г. 
На корпоративния фронт, акциите на H&M поевтиняха с 3,05% ,след като поне един онлайн търговец в Китай премахна 
продуктите на компанията от сайта си, следвайки недоволство в социалните мрежи заради изразено от шведската фирма 
безпокойство във връзка с информацията за  „принудителния труд“ в китайския западен регион Синцзян. Акциите на Adidas 
поевтиняха с 3,73% по същата причина. 
Спад в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса се оцветиха в червено в сряда на фона на разпродажбата в 
технологичния сектор, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете минимален спад от 3,09 пункта, или 0,01%, до 32 420,06 пункта, след като по-рано 
бе напреднал с над 300 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 изтри 21,38 пункта от стойността си, 
или 0,55%, достигайки ниво от 3 889,14 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 265,81 
пункта, или 2,01%, до 12 961,89 пункта, като акциите на Apple, Facebook и Netflix поевтиняха съответно с 2%, 2,92% и 2,67%, 
а тези на Tesla – с 4,82% 
Книжата на компаниите, които зависят най-много от отварянето на икономиката, потънаха в червения сектор. Акциите на 
операторите на крузини кораби Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean и Carnival поевтиняха с 4,85%, 2,77% и 1,89%, след 
като Центровете за контрол и превенция на заболяванията CDC обявиха, че правилата, ограничаващи круизните пътувания, 
ще останат в сила до 1 ноември. Цените на книжата на авиопревозвачите Delta и United Airlines паднаха с 0,06% и 0,97%. 
Разпродажбите в технологичния сектор дойдоха въпреки спада на доходността по 10-годишните американски държавни 
ценни книжа с 3 базисни пункта до 1,61%. Това е трети пореден ден на понижение на доходността, след като миналата 
седмица тя достигна 14-месечен връх. 
Сред малкото позитивни резултати през деня бяха тези на енергийния сектор, който напредна с 2,5% на фона на 
възстановяването на цените на петрола в сряда. Финансовият сектор също се повиши с около 0,7%. 
В сряда председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл и финаносвия министър Джанет Йелън се явиха за 
втори ден на онлайн изслушване пред Конгреса. Говорейки пред банковата комисия към Сената, Пауъл заяви, че очаква 
икономиката на САЩ да регистрира значителен растеж през 2021 г. на фона на възстановяването от пандемията. 
„Най-вероятно тази година ще бъде много, много силна. Разбира се, има рискове от възходи и падения, но годината би 
трябвало да бъде много силна от гледна точка на растежа“, добави той. 
Междувременно акциите на Intel поевтиняха с 2,27%, въпреки че технологичния гигант обяви, че ще инвестира 20 млрд. 
долара в дво нови завода за произовдство на чипове. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в 
четвъртък, като китайските пазари записаха загуби на фона на притесненията, че месните компании може да бъдат 
делистнати от борсите в САЩ.   
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 3,47 пункта, или 0,1%, до 3 363,59 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite изтри 0,35 пункта от стойността си, или 0,02%, завършвайки сесията при ниво от 2 
166 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 18,53 пункта, или 0,07%, до 27 899,61 пункта. Технологичните 
компании, които имат двойно листване в САЩ и в Хонконг, записаха големи загуби. Листнатите в Хонконг акции на Alibaba, 
Baidu, JD.com и NetEase поевтиняха с 3,91%, 9,65% и 3,57% и 2,25%. 
Движенията идват ден, след като Комисията по ценни книжа и борсите (SEC) на САЩ започна да прилага закон, който бе 
прокаран от администрацията на бившия президент Доналд Тръмп. 
Според закона SEC ще може да посочва компании, които трябва да предоставят документи, доказващи, че те не са 
собственост или контролирани от чуждо правителство. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 324,36 пункта, или 1,14%, до 28 729,88 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 11,98 пункта, или 0,4%, до 6 790,6 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 напредна с 11,8 пункта, или 0,17%, до 6 790,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете спад от 1,59 пункта, или 0,32%, до 492,70 пункта. BGBX40 се понижи с 0,43 пункта, или 0,39%, до 110,63 пункта. 
BGTR30 изтри 2,11 пункта от стойността си, или 0,40%, достигайки ниво от 528,44 пункта.. BGREIT регистрира спад от 0,30 
пункта, или 0,21%, до 145,44 пункта.  
 
Cross.bg 
 
√ Байдън с първа пресконференция: За Путин, Си, Ким, мигрантите и нов президентски мандат 
Президентът на САЩ Джо Байдън обяви днес на първата си официална пресконференция в Белия дом - повече от два 
месеца след като встъпи в длъжност - че възнамерява да се бори за преизбиране през 2024 г., предадоха световните 
агенции."Отговорът е "Да". Възнамерявам да се кандидатирам за преизбиране. Такова е моето очакване", каза Байдън. На 
78 години той вече е най-възрастният действащ президент в историята на САЩ и ще е на 82 години в началото на 
хипотетичния си втори мандат, отбелязва Асошиейтед прес. 
Мнозина очакват 56-годишната вицепрезидентка Камала Харис да бъде кандидатът на демократите на президентските 
избори през 2024 г. Тя вече се пробва на първичните избори на партията миналата година, припомня Франс прес. 
Демократът Байдън отклони въпрос дали очаква да се изправи отново срещу републиканеца Доналд Тръмп, когото победи 
на изборите през ноември, за да заеме мястото му в Белия дом. "О, изобщо не мисля за това. Нямам идея", каза той, 
попитан кой според него може да е кандидат на републиканците на президентските избори през 2024 г. 
Новият президент на САЩ си постави за цел през първите 100 дни от мандата му в страната да бъдат поставени 200 
милиона дози ваксина срещу COVID-19. 
Ваксинационната кампания в Съединените щати започва бавно, но по официални данни в страната вече са поставени 130 
милиона дози. 115 милиона от тях са били приложени за 65-те дни от влизането на Байдън в Белия дом. 
САЩ са най-тежко засегнатата от пандемията държава, с най-голям брой заразени (повече от 30 милиона при население 
от около 330 милиона души) и починали (близо 546 хиляди). Новият американски президент дойде на власт с обещание 
да се заеме сериозно с проблема, който до известна степен бе подценяван от неговия предшественик на поста Доналд 
Тръмп. 
Байдън омаловажи притока на мигранти на южната граница на САЩ. "Това се случва всяка година" и не е политически 
въпрос, увери той. 
Байдън каза това на фона на критиките на републиканците, че е насърчил хиляди хора без документи, включително голям 
брой непълнолетни без придружител, да се опитат да влязат в Съединените щати, като е смекчил миграционната политика 
на Тръмп, отбелязва АФП. 
Новият президент на САЩ увери, че не иска конфронтация с Китай. "Ще има ожесточена надпревара, но ние ще настояваме 
Китай да спазва международното право", посочи Байдън, цитиран от АФП. 
Той отбеляза, че е прекарал много часове с Си Цзинпин, докато е бил вицепрезидент на Барак Обама, и изрази своята 
убеденост, че според китайския президент демокрацията няма бъдеще, предаде Ройтерс. 
Си "е едно от онези момчета, които, подобно на (руския президент Владимир) Путин смятат, чe авторитаризмът е 
(системата) на бъдещето и че демокрацията не може да функционира в един все по-сложен свят", увери Байдън. 
Американският президент отбеляза, че китайският му колега "няма демократична - с малко "д" - кост в тялото си, но той е 
умно, умно момче". 
Съединените щати остават отворени за дипломация със Северна Корея, въпреки проведените тази седмица от нея ракетни 
опити, даде да се разбере Байдън. В същото време той обеща да отговори в случай на ескалация. 
Байдън призна, че ще е трудно Съединените щати да изпълнят договорената от Тръмп цел да изтеглят всички свои войници 
от Афганистан до 1 май. 
"Нямам намерение да останем там още дълго време", отбеляза в същото време президентът на САЩ и добави, че е малко 
вероятно все още да има американски военни в тази страна догодина. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- В ковид зоната - борбата за живот от първо лице - директно от Пирогов 
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- Заболеваемост, мерки, ваксинации - в епицентъра на третата вълна - главният държавен здравен инспектор доц. 
Ангел Кунчев 

- Почти седмица след началото на акцията в Рила - какво затруднява работата на планинските спасители - говори 
директорът на ПСС Емил Нешев 

- Скритият интернет: Какво се крие в тъмната мрежа? 
Нови условия за премахване на старите автомобили в София - ще има ли повече места за паркиране? 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Как спасиха пациенти с коронавирус след повече от седмица в кома? 
- Ще получим ли oт Европа договорените количества ваксини? Гост е директорът на Изпълнителната агенция по 

лекарствата Богдан Кирилов. 
- В рубриката "Чети етикета": По-солен чипс и разлика в етикетите. Защо продължава да има двоен стандарт на 

храните в Европа? 
- От снимачката площадка на "Съни бийч" - какво да очакваме от втория сезон на хитовия сериал? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- България избира новите депутати. Лидерите на партиите в ефира на NOVA. Мая Манолова от „Изправи се! Мутри 

вън!". 
- ГЕРБ и БСП с взаимни обвинения за саботаж на изборите заради сложните протоколи. В студиото - Красимир 

Ципов от ГЕРБ и Крум Зарков от БСП. 
- Три години след фаталната катастрофа на магистрала „Тракия" и многократно намалена присъда за шофьора 

убиец. Близките на бременната Северина и приятеля й продължават да търсят справедливост. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Бензинът поскъпва заради кораба, запушил Суецкия канал 
в. Труд - Банките ни рендосват двойно с лихвите 
в. Телеграф - Пръстов отпечатък сменя банковата карта 
в. Монитор - Лихвите по потребителските кредити рекордно ниски 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Ваксините са безопасни и за бременни 
в. 24 часа - ГЕРБ обвини за сложните протоколи БСП. Те: Вие си приехте кодекса 
в. Труд - Паспортните служби отворени на 3 и 4 април 
в. Труд - Брюксел скастри София и Скопие за споровете 
в. Телеграф - Бойко Борисов пред Европейския съвет: Забавянето на ваксините вече е политически проблем 
в. Телеграф - Отвориха магазините за половин ден 
в. Монитор - Лихвите по потребителските кредити рекордно ниски 
в. Монитор - Полицията укротява по три скандала на пътя седмично 
Водещи интервюта 
в. Сега - Таня Цанева: Има опасения за хаос при броенето на бюлетините 
в. 24 часа - Д-р Борис Таблов анестезиолог - реаниматор: Напуснах Слави - бях против посланията, че няма COVID и всичко 
е политическа измама 
в. Труд - Доц. д-р Атанас Мангъров, пред "Труд": Българите са болни заради касовата медицина 
в. Телеграф - Цели фамилии пълнят болниците 
в. Монитор - Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): Безработните 
са много, но има дефицит за квалифицирани кадри 
Водещи анализи 
в. Сега - Щирлиц се крие в парламента 
в. Сега - Таз година завод за първа доза, догодина - за цяла доза ваксини 
в. Сега - Защо поевтиня шпионажът? 
в. Сега - ГЕРБ загроби над милиард в държавните мегафирми 
в. 24 часа - Инфлацията напира през петрол трета вълна и зелена сделка. Колко ще е? 
в. Труд - Агентурата рекламира фирмата 
в. Телеграф - Въженцето не спира ковид 
в. Монитор - За юмруците и края на псевдоавторитетите 
 
√ Предстоящи събития в страната на 26 март 
София 

- От 10.30 часа в сградата на президентството на „Дондуков" 2 ще се проведе експертна дискусия за състоянието и 
перспективите за развитие на отношенията между България и Република Северна Македония. 

- От 9.30 часа в храм „Св. Николай Софийски" ще бъде отслужена Архиерейска Преждеосвещена св. Литургия. 
- От 10.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн дискусия на тема „Възможности -> трудови умения -

> заетост -> достоен живот: социалните предприятия в търсене на най-добрите решения за хората". 
- От 10.30 ч. Съюзът на тракийските дружества ще положат венци и цветя на Паметника на Антим Първи в столицата. 
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- От 11.00 ч. представители на Съюзът на тракийските дружества ще положат венци и цветя пред Паметника на 
Одринци. 

- От 11.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн дискусия, посветена на водните инвазивни чужди 
видове. 

- От 12.30 ч. в Тракийския дом ще бъде валидирана пощенска картичка по повод Деня на Тракия. 
- От 13.00 пред паметника на Капитан Петко войвода ще бъдат положени венци и цветя по повод Деня на Тракия. 
- От 13.30 часа на Youtube страницата на Капитал ще се проведе онлайн дискусията „Къде е България по пътя на 

изпълнение на глобалните цели за елиминиране на хепатит В и С?". 
- От 17.30 часа на паркинга при спирка на линия 3 на метрото „Университетска болница" ще се състои събитие, 

посветено на кампанията за разнасяне на храна по домовете на нуждаещи се и болни хора. 
- От 18.00 часа в храм „Покров Богородичен" ще бъде отслужено Малко повечерие с Богородичен акатист - втора 

статия. 
*** 
Бургас. 

- От 16.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн среща, посветена на възможностите за артисти да 
кандидатстват с лични проекти за финансиране към Министерството на културата. 

*** 
Добрич. 

- От 9.00 часа в Бизнес залата на Общината ще се проведат консултации с представители на политическите партии 
и коалиции за съставите на подвижните секционни избирателни комисии и за избиратели, поставени под 
задължителна карантина или задължителна изолация. 

- От 10.00 часа във фейсбук страницата на Младежкия център ще се състои инициативата „Работилница „У дома" 
част от „#ЗаедноСъсСилви". 

- От 12.50 часа чрез платформата Google Meet ще се проведе онлайн дискусия на тема „Дигитално или традиционно 
рисуване" с ученици от Професионална гимназия по туризъм „Пейо Яворов". 

*** 
Дупница. 

-  От 10.00 часа в залата на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Ловеч. 

- От 9.00 часа в храм „Св. Троица" ще бъде отслужена Архиерейска Преждеосвещена св. Литургия 
От 17.00 часа в „Св. Троица" ще бъде отслужено Малко повечерие с Богородичен акатист - втора статия. 

*** 
Сандански. 

- От 17.00 часа в храм „Св. вмчк Георги" ще бъде отслужена Архиерейска вечерня. 

 

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

