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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БСТВ 
 
√ Бизнесът иска добра регулаторна среда и ефективна борба с картелите 
Възстановяването от срива в икономиката от миналата година протича на приливи и отливи, много неравномерно, 
особено в сектора на услугите. Причината е ясна: няма ссигурност колко време  и как ще се работи. За съжаление и в 
индустрията няма тази ритмичност, която имаше преди кризата. Не може да се правят средносрочни и дългосрочни 
планове заради ситуацията, което от своя страна се отразява и на инвестициите и на пазара на труда. Това заяви 
председателят на АИКБ в ефира на предаването «Студио Икономика» с водещ Нора Стоичкова. 
По отношение на компенсациите за бизнеса Васил Велев заяви, че само микропредприятията са получили пари, и то от 
порядъка на 190 млн. лв. за първата вълна от коронокризата. И добави, че тепърва започва изплащанието на 
компенсациите за средните предприятия. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Труд 
 
√ Социалният министър Деница Сачева предлага: Мярката 60/40 продължава до края на май 
Компенсации за работници в затворените бизнеси ще има до края на юни 
Бизнесът иска за база да се взима доходът за януари 
Мярката за запазване на заетостта, известна като 60/40, ще се удължи до края на май, съобщи за “Труд” социалният 
министър Деница Сачева. Предложението ще бъде обсъдено с работодателите и синдикатите в понеделник на заседание 
на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Няма да има промяна по условията за кандидатстване по мярката, 
уточни Сачева. Освен нея ще се продължи и схемата за компенсиране на работниците в затворените бизнеси. Тя ще 
продължи до 30 юни 2021 г. Хората в неплатен отпуск получават от държавата 75% от осигурителния си доход, напомни 
министърът. 
Право на подпомагане по 60/40 ще имат и фирмите, които вече една година са получавали пари по схемата. Промени в 
нея ще има от юни, като целта е тя да се фокусира върху най-пострадалите бизнеси.  
В предложението на социалното министерство е предвидено през април и май за база да се взима, както досега, 
осигурителният доход на персонала за октомври 2020 г. Ние ще предложим помощта да е на база дохода от януари тази 
година, обясни пред “Труд” Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. Имаше много промени 
от началото на годината, като например увеличението на минималната заплата, аргументира се Велев. 
Работодателите и синдикатите предлагат и други промени за компенсиране на бизнеса. Ако фирмата работи с пълен 
капацитет, то работодателят покрива 100% от разходите за труд. Когато обаче предприятието работи с намален 
капацитет или с намалено работно време, държавата да поема 75% от дохода на работниците за времето, в което не 
работят. Тази наша идея обаче сега се отлага и явно ще се обсъжда от юни, посочи Велев. 
884 млн. лв. са изплатени по мярката 60/40, като средствата са помогнали за запазването на 300 000 работни места, 
отчете в началото на март социалният министър Деница Сачева. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Безработица и пазар на труда – отражението на пандемията 
9 души се борят за едно работно място у нас 
9 души се борят за едно работно място у нас. Това показаха скорошни данни на Агенцията по заетостта. Конкуренцията е 
най-сериозна в Сливен и Търговище, а най-лесно е човек да намери работа в София и Русе. 
В рамките на 2020г. 414 хил. души са се регистрирали в бюрата по труда. За сравнение, броят им през 2019 г., е бил близо 
303 хил. 
На този фон Агенцията започва поредното си проучване за потребностите на работодателите в България от работна сила. 
Изследването ще бъде извършено сред статистическа извадка от 8000 различни по големина и статут работодатели, 
представители на всички сектори на икономиката от цялата страна. 

https://www.youtube.com/watch?v=gB9Le9A3l18
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Те ще бъдат поканени да попълнят on-line анкетен формуляр и да посочат какви умения, компетентости и професии 
трябва да притежават кандидатите за работа и персонала в техните предприятия. Успоредно с това работодателите могат 
да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична 
правоспособност. 
„Настоящото проучване за трети път ще се проведе в условията на пандемията от COVID-19. Очаква се социално-
икономическите последствия от нея отново да се отразят върху броя и вида кадри, от които работодателите считат, че ще 
имат нужда или ще се наложи да освободят в следващите месеци и години“, посочват от институцията. 
Коментар по темата на изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в 
предаването „Директно“. 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Парламентарни избори 2021: Продължава сертифицирането на машините за вота 
Този път машините за гласуване са около три пъти повече отколкото на последните избори, а в момента 3 институции ги 
проверяват и сертифицират, за да са годни за 4 април. Членовете на комисии ще бъдат обучени как да работят с тях, а от 
обществения съвет към ЦИК ще разясняват на гражданите - как да гласуват с машина, като разположат машини за 
демонстрация на ключови места в София.Машините трябва да бъдат напълно готови за употреба до 10 дни преди 
изборния ден. 
"Те ще бъдат тогава готови, когато в тях бъдат наляти условно бюлетините, които сме утвърдили и всяка една машина 
има собствена секция", заяви Димитър Димитров, говорител на ЦИК. 
120 машини са предвидени само за обучението на секционни комисии. Те няма да се използват за вота на 4 април. С 2 
машини ще разполага и общественият съвет към ЦИК за обучение на гражданите. 
"Буквално ще изкараме машина на улицата. Основната ни идея е да разположим две машини и да проведем кратък 
изборен ден в рамките на около два-три часа на входа на Народното събрание откъм Градската художествена галерия. 
Имаме идея и евентуално в молове, ако не бъдат затворени, или в подлезите на метрото", допълни Росица Матева - 
председател на Обществения съвет на ЦИК. 
"Те не могат да действат с онзи софтуер, който ще се ползва в деня на изборите - най-малко по елементарната причина, 
че не може да се качва бюлетината преди самият доставчик да я качи. Ще се използва демо-софтуер", добави 
говорителят на ЦИК Димитър Димитров. 
Разпечатката от машината прилича на дълга касова бележка. Резултатите от нея ще се преписват в голяма таблица на 
секционния протокол. Притесненията - че може да се допуснат грешки. 
"Наистина, ако трябва да напишете срещу името на всеки кандидат, те в някои случаи ще бъдат 300 или 280-270, 
броя на преференциите, вероятността да се разместят редове, да се пренесат и след това да има оспорване, не е 
никак малка и не е за подценяване", отбеляза Димитър Димитров. 
"Специално за преференциите сме предложили да бъдат направени по начин, по който в една таблица, в една точка, да 
бъдат записани преференциите от хартиеното гласуване, във втора таблица - от машинното гласуване и да има само една 
обобщаваща таблица след това", каза още Росица Матева. 
От обществения съвет все още очакват решението на ЦИК по своето предложение. 
 
√ Засилени проверки в търговските обекти в София 
Столичният инспекторат продължава проверките за спазване на мерките срещу COVID-19 в София. През март, 
съвместно с органите на реда, са извършени над 4800 проверки. Посетени са големи търговски центрове, вериги от 
хранителни магазини, както и по-малки супермаркети. 
При проверките са установени едва 15 нарушения. Те са за неправилно носене на маски или свършил дезинфектант. 
Проверяващите следят както за задълженията на търговците, така и за поведението на посетителите. Собствениците на 
магазини са задължени да създадат условия за спазване на дистанция, да осигурят дезинфектант, както и да имат график 
за дезинфекция на магазина. 
Посетителите пък трябва да носят предпазни средства, като проверяващите следят и за правилното поставяне на 
маските. 
В сила са и "зелените коридори" в които в търговските обекти трябва да бъдат допускани само хора над 65 години. 
Търговците имат задължението да осигурят пропускателен режим в този часови диапазон, но по закон право да изискват 
имат само служителите на МВР. 
 
 
 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/220268-bezrabotitsa-i-pazar-na-truda-otrazhenieto-na-pandemiyata
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√ С около 5 лв. ще поскъпне техническият преглед на колите след новото изискване за чип 
Oт 12 юли вcички aвтoмoбили в България задължително трябва да имат cтикeр c чип зa eкoлoгичнa групa, а това пък ще 
оскъпи техническия преглед на колите. 
Очаква се оскъпяването на техническия преглед да е с около 5 лв. повече. 
Новите екостикери ще дават информация за регистрационния номер, собственика и екологичния стандарт на колата. 
Оскъпяването на техническия преглед ще е негатив за собствениците, но ще даде и редица предимства - процесът ще е 
много по-бърз, дигитализиран и ще позволи извършване на реални, а не фиктивни прегледи, обясни пред БНТ 
автоекспертът Румен Дунев. 
Освен това, при кражба на автомобила, ТОЛ системата ще може да засича по чипа регистрационния номер, допълни още 
той. 
 
√ Европейската агенция по лекарствата одобри ваксината на "Джонсън и Джонсън" 
Европейската агенция по лекарствата одобри ваксина на "Джонсън и Джонсън", която е в една доза. 
Това е четвъртата инжекция, която получава зелена светлина за използване в Евросъюза за лица над 18 години. Досега в 
общността са одобрени препарати на "Пфайзер", "Астра Зенека" и "Модерна". 
Ваксината на "Джонсън и Джонсън" вече е одобрена и в Съединените щати, Канада и Бахрейн, ускорена оценка е в ход и 
в Република Южна Африка. 
 
БНР 
 
√ Прогнозната цена на природния газ за април е 32,32 лв. за мегаватчас  
През следващите два месеца природният газ ще поскъпва, сочи прогноза на "Булгаргаз". От компанията изчисляват, че 
през април скокът трябва да е с 13 на сто, а през май се очаква ново увеличение от 6,5 процента. 
Цените са изчислявани към днешна дата и предстои да бъдат актуализирани, посочват още от дружеството. 
"Булгаргаз" предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди цена на природния газ за април 
в размер на 32,32 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на 
което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, гласи съобщение на компанията. 
По-рано днес от "Булгаргаз" информираха, че прогнозната цена на природния газ за май е 34,44 лв./MWh (без цени за 
достъп, пренос, акциз и ДДС). 
Прогнозната цена на газа отразява развитието на европейските газови пазари и котировките на алтернативните на 
природния газ горива към 10 март. Актуализираното предложение за утвърждаване на цената на природния газ от КЕВР 
ще бъде внесено от "Булгаргаз" ЕАД на 1 април, като се отчетат котировките на ценообразуващите компоненти към 31 
март, се посочва в съобщението на компанията. 
КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 март 2021 г. в размер на 28,64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и 
ДДС). 
За предходния месец февруари утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 30,39 лв./MWh. 
 
√ Вълчев издаде заповедта за онлайн обучение на учениците от 5 до 12 клас  
За учениците от 5-и до 12-и клас във всички училища и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на 
София-град, да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на 
информационните и комуникационните технологии, считано от 12 март до 26 март включително. 
Това се казва в заповед от вчера на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев относно организирането на 
обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 5-и до до 12-и клас в училищата в столицата. 
За изпълнението на заповедта на министър Вълчев информират от Регионалното управление на образованието в София-
град директорите на столичните училища. 
Заповедта на образователния министър е и във връзка със заповед на директора на Столичната регионална здравна 
инспекция. 
Към дистанционна форма на обучение се връщат от днес учениците от 5-и до 12-и клас в София, Силистра, в Бургаска и в 
Смолянска област. От вчера тази мярка е в сила в Благоевград, Враца и Ямбол. 
От понеделник на училище онлайн ще са вече и учениците от 5-и до 12-и клас в Пловдив, Перник, Добрич, Пазарджик и 
Сливен, от 5-и до 11-и в Кюстендил и от 6-и до 12-и клас във Варна. 
От понеделник се преустановява присъственото обучение на децата във всички детски градини и на учениците от 1-ви до 
12-и клас в Свищов. 
 
√ Дидие Рейндерс: Работим по създаването на Covid сертификат, това не е паспорт  
Еврокомисията ще предложи идната седмица новите сертификати за Covid-19 да комбинират информация за 
ваксинацията, възстановяване от болестта и резултати от тестовете, за да се избегне дискриминация между гражданите, 
коментира висш служител на комисията, цитиран от Ройтерс. 
"Работим по създаването на сертификат, това не е паспорт", каза еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс. 
Южноевропейските държави, които разчитат на приходите от туристическия бранш, се надяват, че подобни "паспорти" 
ще помогнат на летния сезон тази година, отбелязва Ройтерс. 
 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101434306/fandakova-predlaga-onlain-obuchenie-za-uchenicite-ot-5-do-12-klas
https://bnr.bg/horizont/post/101434306/fandakova-predlaga-onlain-obuchenie-za-uchenicite-ot-5-do-12-klas
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√ ЕЦБ запази без промяна водещите си лихви, както и програмата за стимули 
Банката ускорява покупките на активи, за да ограничи растящата доходност на еврооблигациите  
Европейската централна банка остави без промяна основните си лихви и размера на "Пандемичната програма за 
извънредни покупки" (PEPP), но посочи, че ще укори през следващото тримесечие покупките на активи по тази програма, 
известна като "количествени улеснения". 
По този начин се оправдаха очакванията на финансовите пазари. 
На днешното си второто за 2021 година редовно заседание ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите за 
рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. Тя остави без промяна 
депозитната лихва от -0,5%, което означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще 
продължава да бъде налагана "наказателна" лихва от 0,5 на сто. 
Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, 
докато не се отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 
2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна 
динамика. 
Управителният съвет на ЕЦБ ще продължи да извършва нетни покупки на активи по програмата PEPP, чийто общ размер 
остава 1,85 трлн. долара, най-малко до края на март 2022 г. и във всеки случай докато не прецени, че кризата с 
коронавируса е отминала. Въз основа на успоредна оценка на условията за финансиране и на перспективата за 
инфлацията Управителният съвет очаква през следващото тримесечие покупките по програмата PEPP да се извършват със 
значително по-висок темп, отколкото през първите месеци на тази година. 
Това решение на ЕЦБ е факт с оглед на повишаващата се през последните седмици доходност на облигациите (както в 
еврозоната, така и в САЩ), което може да постави под въпрос възстановяването на еврозоната. Чрез ускорените покупки 
на държавни еврооблигации по програмата PEPP, ЕЦБ ще се стреми да спре всяко по-нататъшно повишаване на 
доходността на тези облигации и всяко едно неоправдано нарастване на разходите за дългово финансиране. 
Трябва да се има предвид, че растящата доходността на държавните облигации е в резултат най-вече на подобна по-
силно изразена тенденция при американските ДЦК, а не отразява подобрени икономически перспективи в еврозоната. 
Управителният съвет на ЕЦБ също така ще прилага гъвкавост при покупките съобразно с пазарните условия и с оглед на 
това да не допусне затягане на условията за финансиране, несъвместимо с предотвратяването на низходящото 
въздействие на пандемията върху прогнозния тренд на инфлацията. Освен това гъвкавият във времето подход към 
покупките, за всички класове активи и всички държави, ще продължи да подпомага гладкото функциониране на 
трансмисионния механизъм на паричната политика. 
Ако бъде възможно да се поддържат благоприятни условия за финансиране с поток на закупените активи, който не 
изчерпва общия размер на нетните покупки за целия хоризонт на PEPP, не е задължително този общ размер от 1,85 трлн. 
евро да се използва докрай, посочи ЕЦБ. Също така, общият размер може да бъде рекалибриран, ако това е необходимо, 
за да се запазят благоприятни условия за финансиране, така че да се преодолее негативното сътресение от пандемията 
върху тренда на инфлацията. 
ЕЦБ взе решение да запази месечни темп от 20 млрд. евро при покупките на активи по програмата за закупуване на 
активи (APP). Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата APP да 
продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят стимулиращото въздействие на основните лихвени 
проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава. 
Управителният съвет на ЕЦБ също така ще продължи да предоставя значително количество ликвидност посредством 
операциите си по рефинансиране. По-специално, третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране 
(TLTRO III) остава привлекателен източник на финансиране за банките, подпомагайки кредитирането на предприятията и 
домакинствата. 
Централната банка на еврозоната е готов да приспособи всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури 
устойчиво доближаване на инфлацията към целевото равнище в съответствие със стремежа си към симетрия. 
 
√ ЕЦБ прогнозира стабилен икономически растеж на еврозоната от 4% през 2021 г. 
Европейската централна банка представи новите си макроикономически прогнози за еврозоната, като леко повиши 
очакванията си за растежа на БВП през тази година при прогноза за по-висока инфлация. 
ЕЦБ вече очаква БВП да нарасне с 4% през 2021 г. (при декемврийска оценка за повишение с 3,9%), след което растежът 
да се ускори слабо до 4,1% (но под 4,2% предходна прогноза) през 2022 г. и да се забави до 2,1% през 2023 г. (без 
промяна спрямо предходната прогноза). 
Според централната банка рецесия в еврозоната през 2020 г. е била по-малко дълбока от първоначалното, като БВП се е 
свил с 6,9%, а не със 7,3% според декемврийската прогноза. 
По отношение на инфлацията обаче ЕЦБ очаква индексът на потребителските цени (CPI) да нарасне през тази година с 
1,5% вместо с досега очаквания 1,0%, след което да се забави до 1,2% през 2022г. и да нарасне с 1,4% през 2023г. 
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Прогнози на ЕЦБ за БВП и инфлацията в еврозоната 

 
 
На пресконференция след края на днешното редовно заседание на ЕЦБ шефът на централната банка Кристин Лагард 
посочи, че рисковете за икономическите перспективи са станали по-балансирани, но в краткосрочен план са останали в 
посока надолу (за по-слаб от очакваното икономически растеж) с оглед на негативната ситуация поради пандемията от 
коронавирус и мерките за нейното ограничаване. 
Тя каза, че фискалните стимули, усилията за масова ваксинация и очакваното облекчаване на мерките, свързани с 
коронавирусната пандемия "подкрепят очакванията за стабилен икономически скок през 2021 г.". Шефът на ЕЦБ 
отбеляза, че възстановяването на глобалното търсене, обединено с фискалните мерки, ще подпомогне икономическата 
активност на единния блок, подчертавайки обаче, че продължаващата коронавирусна пандемия и свързаните с него 
мерки за ограничаване ще продължат да тегнат над икономиката. 
Лагард посочи, че временни фактори и растящите енергийни цени ще доведат до по-висока потребителска инфлация, 
отколкото се очакваше през тази и следващата година. 
Инфлацията обаче ще остане под целевото ниво на ЕЦБ за малко под 2% през следващите години, докато на 
икономиката ще са необходими няколко години, за да се върне отново до предпандемичното си ниво, както към 
четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП на еврозоната остава с 4,9% под нивото си от преди коронавирусната пандемия, 
посочи още Кристин Лагард. 
Централният банкер отново подчерта, че ЕЦБ не провежда политика, свързана с конкретен обменен курс на еврото. ЕЦБ 
обаче "наблюдава много внимателно" динамиката на лихвените проценти поради тяхното въздействие върху 
икономическата активност и перспективите за ценова стабилност в еврозоната. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101435118
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Макроикономически прогнози на ЕЦБ (през март 2021 г. и през декември 2020 г.) 

 
 
 
√ Лагард: ЕЦБ засилва изкупуването на облигации през второто тримесечие на годината  
Европейската централна банка планира да засили изкупуването на облигации през второто тримесечие на годината по 
Пандемичната програма за спешни покупки. Това обяви президентът на банката Кристин Лагард. 
Програмата остава в обем от 1 трилион и 850 милиарда евро до март 2022 година или колкото време е необходимо, за 
да се овладеят икономическите последици от кризата с коронавируса. 
Водещите лихви на EЦБ останаха непроменени - на рекордно ниските си нива. 
Повишени бяха обаче очакванията за инфлацията в еврозоната - до 1,5 на сто тази година. 
Сред факторите за покачването на инфлацията в Еврозоната е краят на временното намаляване на ДДС в Германия, но 
най-вече поскъпването на петрола, коментира Кристин Лагард. Помолена да коментира пакет от близо два трилиона евр, 
гласуван от Съединените щати, Лагард заяви: 
"Мисля, че ние вземаме под сериозно внимание нежеланото увеличение на доходността по правителствените 
облигации, което наблюдаваме през последните седмици. Част от него може да отдадем на очакванията за инфлация и 
ръст на икономиката в Съединените щати. Много бих искала ние да бъдем по-бързи на фискалния фронт тук, в 
Еврозоната". 
Франкфурт прогнозира свиване на икономиката на Еврозоната през първото тримесечие, но ускоряване след това до 
ръст от 4 на сто от тази година. 
 
√ Великобритания отлага граничните проверки на стоки от ЕС с 6 месеца  
Великобритания обяви, че отлага въвеждането на гранични проверки на някои стоки от ЕС, за да даде на фирмите повече 
време да се подготвят за новите правила след Брекзит, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 
Британското правителство заяви, че отлага пълния граничен контрол с шест месеца до 1 януари заради смущенията, 
предизвикани от пандемията от Covid-19. 

https://bnr.bg/post/101435182/ecb-prognozira-stabilen-ikonomicheski-rastej-v-evrozonata-ot-4-prez-2021-g
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Великобритания излезе от икономическия контрол на ЕС в края на 2020 г. и съгласно споразумението за търговските 
отношения след Брекзит трябва да се въведат митнически и други проверки в търговията с ЕС. 
Британският министър за отношенията с ЕС Дейвид Фрост заяви, че шестмесечното отлагане "ще даде на търговците 
време да си стъпят отново на краката при отварянето на икономиката след една тежка година". 
Това съобщение идва след обявеното миналата седмица решение на Великобритания да отложи проверките на някои 
стоки, внасяни в Северна Ирландия от други части на Обединеното кралство. 
 
√ МВФ: Пакетът със стимули за 1,9 трлн. долара ще увеличи БВП на САЩ с 5-6% за три години  
Предварителен анализи на Международния валутен фонд показва, че одобреният от Конгреса на САЩ нов пакет със 
стимули на президента Байдън на стойност 1,9 трлн. долара може да повиши брутния вътрешен продукт на страната с 5-
6% в тригодишен срок. 
Говорителят на МВФ Гери Райс добави, че е необходим допълнителен анализ, за да се стигне до окончателна оценка на 
позитивния ефект от стимулиращите антикризисни мерки. 
Повечето държави трябва да се възползват от увеличеното търсене на стоки и услуги в САЩ в резултат на новия 
стимулиращ план. 
Според Гери Райс обаче, при ниските разходи за финансиране в долари съществува риск от внезапно затягане на 
финансовите условия, които могат да се прехвърлят към развиващите се пазари. "Рискът от внезапно затягане на 
финансовите условия трябва да се управлява внимателно", допълни той. 
МВФ също така предупреди централните банки да бъдат бдителни относно внезапен скок на лихвените проценти и на 
по-затегнати финансови условия, които могат да се разпространят в нововъзникващите пазари, въпреки че пакетът от 
стимули за 1,9 трилиона щатски долара на САЩ ще бъде от полза за повечето държави. 
"Федералният резерв и други централни банки трябва внимателно да управляват политиките и комуникациите, за да 
избегнат неоправдано затягане на финансовите условия", посочи говорителят на МВФ. 
 
Standartnews.com 
 
√ Новите мерки или баланс на ръба на бръснача  
*Собственици на затворени заведения и магазини в молове искат да знаят ще получат ли обезщетение 
*Смъртонстта и заразените се покачват рязко, но българите не са готови за пълен локдаун, каза министър Ангелов  
Онлайн обучение за учениците от 5 до 12 клас, задължително носене на маски на открито при струпване на много хора, 
вечерен час за заведенията, в това число и тези в хотелите и игралните зали - те ще работят до 22 ч., вместо до 23. 
Забранява се живата музика и диджеите в ресторантите, сватбите, и други масови тържества с повече от 10 човека.  
Това са новите мерки на частичен локдаун, които ще бъдат наложени в градовете с най-висок ръст на заразените с 
коронавирус. Решението за тях се взима не на национално ниво, а от Регионалните здравни инспекции /РЗИ/ по места. 
По-строгите мерки се въвеждат в София, Варна, Бургас, Враца, Шумен, Благоевград, Плевен, Ямбол, Сливен, Хасково, 
Пловдив. Те ще важат от петък /12 март/ или понеделник /15 март/ до 26 март. 
В градовете с най-висок ръст на новозаразените като Плевен, който е номер 1 в страната с близо 600 на 100 000 души, 
както и в Благоевград, локдаунът ще е още по-строг - затварят се също моловете, фитнесите, кината, театрите, галериите. 
Това е следващата стъпка, която се обмисля и в останалите градове, ако случаите продължават да нарастват. 
В Пловдив например, големите търговски центрове няма да се затварят, но пред входовете им ще има полицейски 
постове, които да следят за струпвания и спазване на мерките. В Града по тепетата се забраняват посещенията на 
непълнолетни в заведенията и моловете, те ще могат да влизат само с придружител. Същото важи и за Бургас. 
В София се преустановява присъственото обучение във висшите училища и в центровете за извънкласни занимания. 
Забранява се провеждането на организирани екскурзии, фестивали и събори, а на бизнеса се препоръчва да насърчава 
работата от къщи.  
Новите мерки, както обикновено, предизвикаха полюсни реакции  
"Родители за безопасно образование" поискаха цялостно затваряне на училищата, а в педагогическите социални мрежи 
се появиха саркастични въпроси: "Как вирусът ще разбере кой е в четвърти и кой е в пети клас, за да не го хване?"  
"Защо се спира плановият прием в болниците, а ресторантите остават отворени", питат други.  
"Не виждаме логика в намаляването на работното време и отказваме да приемем подобна неоснователна санкция", 
скочиха пък ресторантьорите. "Противопоставяме се остро на всякакви идеи, прокрадващи се сред членовете на НОЩ, 
РЗИ, министъра на здравеопазването и всякакви знайни и незнайни математици и вирусолози - ново затваряне, отлагане 
на откриването на нощните клубове на 1 април, въвеждането на забрани на локален принцип, намаляване на работното 
време или каквито и да е други безумни идеи и рестрикции", написаха в отворено писмо от двете организации на 
заведенията. 
Напрежението ескалира в Плевен където се затварят трите мола.  
Собственици на заведения и магазини в града излязоха на протест, а под прозорците на РЗИ полетяха торти и пасти. 
Протестиращите поискаха обяснение как ще бъдат обезщетени за тези над 2 седмици, през които ще останат затворени. 
„Когато РЗИ затваря бизнеса, нямаме право на компенсации от държавата”, припомни Огнян Георгиев. От РЗИ се 
аргументираха, че са взели решението за моловете, защото учениците като минат онлайн, това е мястото, където отиват. 
А директорът на РЗИ-Плевен д-р Стоян Минчев обеща заповедта да бъде изпратена до министерството на икономиката с 
мнение потърпевшите да бъдат включени в социалните програми. 
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В Благоевград също са гневни - там излязоха собственици на фитнес зала и на търговски обект тип "мол" и също поискаха 
ясна, точна и конкретна информация кой ще ги компенсира за загубите, които търпят. Областният управител Бисер 
Михайлов и състезателят по културизъм Георги Георгиев се разбраха 5 дни да се наблюдават резултатите за заболелите и 
ако има резултат от мерките, фитнес залите на територията на областта да бъдат отворени отново. 
"Важно е бизнесът да работи, важно е психическото и физическото здраве на хората. От друга страна трябва да намерим 
баланса, да не претоварим здравната система и да бъдем съпричастни с лекарите.  Ще следим резултатите и ще взимаме 
решения дали да облекчаваме мерките", каза Бисер Михайлов. Георгиев пък заяви, че са готови да тренират и с маски, 
но да могат да бъдат в зала. По-рано от Българската асоциация за здраве и фитнес изпратиха декларация, в която 
заявяват, че спазват всички санитарно-хигиенни условия, клиентите им са малко и не са съгласни, че вирусът циркулира 
повече в залите за спорт. Както и че щабовете, РЗИ и "гравитиращите около тях вирусолози" нямат адекватна представа 
за реалното състояние в спортните центрове. 
Вчера на редовния брифинг на Националния оперативен щаб бяха изложени аргументи защо трябва да се затягат 
мерките и защо това се прави на локално, а не на национално ниво 
"Ситуацията у нас в определени области започва да става много сериозна. Всичко случващо се беше очаквано предвид 
новия британски щам", заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов. 
"Започнахме годината с положителни проби под 4%, сега вече са над 20 на сто от направените тестове. Имаме училище в 
страната с 13 болни преподаватели и старчески дом със 17 болни, отказали имунизация преди месец", каза главният 
здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.  
"Нарастването на заболеваемостта е с 38%, сега сме на нивото от 5 ноември 2020 г. /б. ред. локдаун със затвяране на 
ресторанти и молове бе въведен на 23 ноември/.  
Имаме много стръмно покачване на смъртността  
- тя нараства с 53 на сто на седмична база. Рязко се увеличават хората, които трябва да бъдат приети в болници и в 
интензивни отделения. Трябва да се вземат мерки, защото капацитетът на болниците ще се изчерпи. А ако това се случи - 
много хора няма да получат адекватна грижа", посочи и шефът на ВМА ген. Венцислав Мутафчийски. 
В същото време имало селища, където не са виждали болен. Затова бил избран регионалният подход. "Дете ми каза 
вчера колко му липсва забавачката, на по-големите им липсва училището. Моловете са важни, защото българите се 
оказаха много социални. Трябва да намерим баланса за бизнеса, за психическото и за физическото здраве на хората", 
изтъкна Ангелов.  
Той посочи още, че българското общество не е готово за пълен локдаун, дори да има медицински аргументи за това. 
"Ако го направим - няма да ни разберат. Ние сме пример за държава, в която хората нямат доверие в институциите. Ако 
хората не вярват, как да въведем по-строги мерки, като няма да ги спазват? Нужно е да се гарантира, че предписаното ще 
се изпълнява. Трябва медицински разум", добави той. 
И разказа как са му изпратили клипче за празнуването на 8 март във варненско заведение, където 
имало 90 човека, никакви мерки не се спазвали, а хората танцували мърху масите 
"Как да им обясним, че е опасно? В България живеят 6,5-7 млн. души, нямаме толкова полицаи, та да има до всеки", каза 
още той. Но добави, че е приятно изненадан от спазването на мерките в заведенията. "Ако 1 на 100 не ги спазва - от това 
не могат да се правят кардинални заключения", каза още той. Министър Ангелов обаче увери, че не се страхува да 
поиска налагането на радикални мерки, ако се наложи. "Ние сме във война. Следим какво прави противника и решаваме 
на момента", каза той.  
В отговор на въпрос  
Ангелов обяви за лъжа твърденията, че премиерът не му позволява да затегне мерките на национално ниво. 
Относно липсата на ваксината "Пфайзер", от която през седмицата имаше доставка, проф. Ангелов заяви, че дозите се 
пазят за членовете на секционните избирателни комисии. Но вече било потвърдено, че и там има измами - хора се 
записвали само да се ваксинират, а после се отписвали. А планираното имунизиране до 5 март на всички участници в СИК 
се е провалило по различни причини. 
Министърът отрече тиражирането на информацията, че ваксината "Астра Зенека" не е подходяща за хора над 65 г. "Води 
се търговска война между компаниите", каза професорът. 
И посочи, че той се е ваксинирал с "Пфайзер", защото тогава е имало от нея, а семейството му ще се имунизира с "Астра 
Зенека". Кога ще има възможност за избор на ваксина от записалите се за имунизация - не е ясно. "И аз искам да имаме 
от всички ваксини по 500 000, ама не идват. Каквото получим, това изпращаме", каза Ангелов. 
 
√ ББР влезе във фонд "Три морета" 
ББР излъчи двама представители в ръководството на Инвестиционния фонд „Три морета“ 
Изпълнителните директори на ББР Николай Димитров и Панайот Филипов ще представят България в Инвестиционния 
фонд на инициативата „Три морета“. Те бяха избрани на Общо събрание на Фонда. Николай Димитров ще бъде член на 
Надзорния съвет, а Панайот Филипов  - на Управителния съвет на Инвестиционния фонд, който ще осигурява част от 
необходимото финансиране за засилване на сътрудничеството между страните – членки в региона на Черно, 
Адриатическо и Балтийско море.През декември 2020 г. ББР стана акционер клас „А“ във Фонда с парична вноска от 20 
млн. евро. Целта на инициативата „Три морета“ е подобряване на транспортната, енергийна и дигитална свързаност в 
региона. Очакванията са тя да се превърне в реален инструмент за социално и икономическо сближаване в Европа, за да 
бъдат компенсирани разликите в развитието на отделните региони на ЕС. 
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√ Време е за края на 60/40 
Петър Ганев, Институт за пазарна икономика 
Извънредното положение от 13 март 2020 г. постави голяма част от икономиката на страната в условията на форсмажор. 
И макар индустрията да не беше забранена/карантинирана в нито един момент, паниката в Европа доведе до временно 
затваряне на фабрики, ограничения пред стокообмена и т.н.  
Нарушените вериги на доставки означаваха, че български предприятия ще претърпят тежък удар в първите месеци на 
кризата. Още в първите 10 дни на извънредното положение вече имаше десетки примери за предприятия, които 
временно спират работа. Класическият пример би било предприятие от аутомотив индустрията, което произвежда 
компоненти за автомобили и в което работят хиляди души. Този тип предприятия са част от веригата на доставки в 
аутомотив индустрията и са напълно зависими от поръчките на големите заводи в Европа. Когато поръчките там 
изчезнат, предприятието тук затваря - дори няма нужда да имаме карантинни мерки в страната, ударът от Европа се 
пренася моментално и у нас. 
Отчитайки, че кризата е наистина извънредна - не класическа финансова, а причинена от непознат вирус, въпросът е 
какво да се прави спрямо работниците в тези предприятия? Всички тези работници могат или да се наредят на вече 
рекордните опашки пред бюрата по труда и да получат своето обезщетение за безработица, или да има временна 
програма, която да ги запази на работното им място. Последното потенциално позволява на предприятията по-бързо да 
рестартират своята дейност след нормализиране на ситуацията - точно това се случи с аутомотив заводите у нас, между 
другото.  
Така се появи популярното "60 на 40", което всъщност, в различни форми, видяхме в цяла Европа.Няколко неща следва 
да отбележим за родното "60 на 40". Първо, в нито един момент не е имало задълбочена дискусия или някаква форма на 
консенсус по въпроса дали подобна програма е приложима във всяка криза. В един бъдещ свят без коронавирус, ако 
стане криза - както беше у нас през 2009-2010 г., трябва ли ни такава програма? Този тип финансови кризи често са 
резултат от натрупването на скрити рискове и надуването на балони, тоест те по своята същност са и корективен 
механизъм - наказват определено поведение и водят до трансформация, в т.ч. в типа заетост на работната сила. 
Изкуственото запазване на заетостта в сектори или предприятия, ударени тежко от "класическа" криза, може да бъде 
много опасно - все едно да пазим зомби заетост в строителството през 2009 и 2010 г., когато новите работни места ще 
бъдат на съвсем друго място. 
Мярката 60/40 у нас беше въведена не просто защото е криза, а заради извънредността на ситуацията - това е хубаво да 
се помни.  
Вторият важен момент на родното 60/40 беше широкият обхват на мярката. Дискусията в първите 2-3 седмици на 
извънредното положение постепенно премина от тесен обхват - например покритие само на секторите, които са 
затворени със заповед, към много по-широк обхват на мярката, включващ всяка фирма със спад на приходите над 
определен процент.  
Третият момент - важен особено в началото на кризата, беше самоучастието на компаниите. Дори и да си затворен 
временно - като тези аутомотив заводи, трябва да допринесеш за заплата на работниците. Всъщност последното беше 
голямата драма на работодателите в затворени браншове и доведе до най-много спорове.Това в общи линии зададе 
рамката на 60/40 в България.  
Впоследствие мярката беше променяна в някои детайли и удължавана няколко пъти - последно до края на март 2021 г. 
Докато преди година мярката се въведе за предприятия, които са или напълно или частично преустановили работа, в 
днешния си вариант вече подкрепя заплатите в отдавна отворени такива. Профилът на компаниите, които в най-голяма 
степен тежат на мярката, също се промени - водещите бенефициенти в началото бяха аутомотив заводите, а днес вече са 
най-големите държавни компании.  
На този фон, логично идва въпросът: кога следва да е краят на 60 на 40? От самото начало е ясно, че спирането на 60/40 
ще бъде трудно. Компаниите бързо привикват към държавните субсидии, а в някои заплатите се подкрепят близо година 
- има примери за компании, които са неизменно част от програмата, независимо от промяната в ПМС-тата. Общо 
похарченият ресурс към началото на февруари надмина 800 млн. лв. и реално вече се приближаваме до одобреният 
заем от 1 млрд. лв. по инструмента SURE, който ще покрие разходите по мярката у нас.  
Към момента обаче имаме политическа заявка за ново удължаване на 60/40 до септември 2021 г.Няма обективен или 
научно обоснован безспорен критерий, който да отсече със сигурност момента, в който подобна мярка трябва да спре. 
Есенцията на мярката у нас обаче подсказва, че този момент е по-скоро обвързан с успокояването и нормализирането на 
икономическите отношения и вериги на доставки, а не с пълното отшумяване на кризата и връщането към предходната 
траектория на растеж. Тук не визираме дали трябва да има насочени мерки към административно затворени сега или в 
бъдеще сектори - например ресторанти и барове, но не се знае какво ще стане в следващите месеци или идната зима. 
Въпросът е в широката мярка, която подкрепя и големите индустриални предприятия. Една година след идването на 
коронакризата в Европа е ясно, че връщането към траекторията на растеж ще отнеме повече време. Икономическите 
отношения обаче, в т.ч. индустриалните такива, вече са сравнително нормализирани, тоест веригите на доставки 
работят.Предприятията отдавна не са в някакъв форсмажор, а просто оперират в една различна среда. Днес трудно може 
да се аргументира защо едни предприятия трябва да получават подкрепа за заплатите на работниците - вече над 10 
месеца, а други да се справят сами.  
В добра форма или не, ударът на кризата вече беше посрещнат. Сега трябва да се гледа напред към новия растеж. Част от 
предприятията ще съкращават хора, други ще разкриват работни места - това е част от нормален процес на 
преструктуриране на икономиката. На държавата предстои цял План за възстановяване и устойчивост да изпълнява, не й 
е работа вече да подкрепя заплатите в отделни предприятия. 
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√ Дигиталният маркетинг – развитие в условията на пандемия  
Пандемията определено внесе промени в поведението на потребителите и, разбира се, това принуди участниците на 
пазара да погледнат по съвсем различен начин на дигиталния маркетинг. Затова днес ще се спрем малко по-подробно на 
тези трансформации и ще разгледаме новите тенденции на дигиталния пазар, провокирани от новата обстановка. 
Самоизолацията постави нови модели на поведение на потребителите и те се пренасочиха към онлайн пазаруването. 
Това от своя страна доведе по естествен начин до повишаване на грамотността на клиентите.  Според дигиталните 
агенции, подобни тенденции ще продължат да се развиват с пълна сила, като се очаква по-честите дребни и импулсивни 
покупки да развият ръст и да надделеят над по-големите. 
Промени в рекламната индустрия в условията на пандемия 
Тези промени ще засегнат и рекламната индустрия, в частност рекламния пазар. Вече за никого не е тайна, 
че  коронавирусната криза ще повлече след себе си глобални промени. Основната тенденция за индустрията е 
постепенният й преход към търсене на онлайн услуги, придружено съответно и от преструктуриране на потребителските 
кошници. Така ръстът на онлайн покупките ще доведе до повишеното въздействие на рекламата в мобилните 
приложения, до по-развита логистика в регионите, а също така потребителите ще продължават да предпочитат по-често 
дистанционните методи за обслужване, отколкото физическото пазаруване.  
Как ще се развива дигиталният маркетинг в новите условия 
В условията на финансови затруднения потребителите обръщат повече внимание на цените и продажбите, затова и 
цената на определен продукт или услуга ще остане един от решаващите фактори при избора на марка, твърдят експерти.  
Но цената не е единственото нещо, което влияе на лоялността на клиентите. Други важни фактори включват удобство, 
качество и допълнителни функции или различните бонуси. Емоционалният компонент на общуването също е важен и 
това принуждава много търговци на различни видове продукти и услуги да измислят повече и все по-атрактивни 
промоции и програми за лоялност, споделя Александър Йорданов – Управител на дигитална агенция WebStation. 
Изводът на експертите е, че при добре подбрани методи за привличане на нови клиенти и стимулиране на лоялността на 
старите такива, дори в условията на пандемия, би могло да се отбележи икономически ръст. 
Развитието на дигитален маркетинг в условията на пандемия - избор на нова стратегия за фирмите 
По време на пандемията повечето потребители не бяха на мнение, че брандовете трябва да спрат да рекламират. 
Напротив, широката публика очакваше от пазарните играчи да дадат окуражаващ тон в комуникацията. Но какво трябва 
да направят марките в новите реалности? На първо място, да се наблегне на една от най-важните характеристики на 
предлаганите стоки и услуги – тяхната полезност. Също така, необходимо е да се търси в посока на нововъзникналите 
потребителски нужди и да се подготвят нови предложения за тях. 
Не бива да се забравят и хората със специфични нужди, които също са в изчакваща позиция за някое рационално, 
подходящо за тях решение.  
Изводът е ясен – в условията пандемия всички търговци трябва да започнат смело да експериментират и да на открият 
нови източници на растеж. Това предполага първоначално създаване на различни типове прогнози и сценарии - 
оптимистични, реалистични и негативни. 
Марките трябва да продължат да следват потребителя и да следват тенденциите и динамиката на търсенето на 
определен продукт. Важно е рекламните кампании да се насочват конкретно към аудитория, която е с намерение за 
покупка. 
От друга страна, маркетинговата автоматизация може много да помогне за подобряване на ефективността на 
инвестициите. Става въпрос за сегментиране на конкретна аудитория и добавяне на стойност към всеки от сегментите. 
Следва персонализиране на съобщенията и рекламните послания, за да се получи максимално въздействие, точно в 
определен момент от времето. 
 
√ Путин пита за заплатите на държавните служители 
Руският президент Владимир Путин възложи на правителството да анализира ситуацията със заплатите на служителите в 
бюджетните организации и да му докладва резултатите до 20 април 2021 г. Това е първата точка от списъка с инструкции 
след среща с членове на кабинета, проведена преди месец. Текстът на документа е публикуван на уебсайта на Кремъл, 
пише Лента ру. 
Става въпрос за съответствие на заплатите с постановлението от май 2012 г. „За мерки за прилагане на държавната 
социална политика“. Анализът трябва да вземе предвид трудовия стаж, трудовия опит по специалността, 
квалификацията, наличието на академична степен, както и съотношението на средната месечна заплата на мениджърите 
и обикновените служители на организацията. 
На заседание от 10 февруари държавният глава призова за прекратяване на практиката за коригиране на показателите на 
заплатите, заради което в докладите се спазват формалните изисквания. Путин припомни, че никой не е отменил 
искането за увеличаване на заплатите и отбеляза, че не трябва да се получават съобщения за подобни проблеми. 
Официалната причина за такова изявление беше жалба на учения от Новосибирск Анастасия Проскурина два дни по-
рано. Тя каза, че получава заплата от 26 хиляди рубли на месец, въпреки че би трябвало да взима около 80 хиляди. 
По-рано прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков подчерта, че борбата с бедността е „абсолютният 
приоритет на ръководството на страната“, а провалите се обясняват с „различни фактори“. Освен това той посочи, че 
виновниците за ниските пенсии в страната са глобални кризи, които редовно пречат на правителството. 

https://webstation.bg/seo-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
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Преди година Путин отбеляза, че от началото на века делът на руснаците, които могат да бъдат класифицирани като 
средна класа, е надхвърлил 70 процента. Държавният глава разчита на методологията на Световната банка. За Русия по 
това време този доход е бил 17 хиляди рубли. 
 
√ СЗО обяви къде сгреши светът с К-19  
Главната грешка на света в борбата с коронавируса е да се разчита само на ваксинацията. Това заяви представителят на 
Световната здравна организация Тарик Язаревич. 
Базовите мерки по обезпечаване на здравето на хората си остават най-важното за борба с вируса, те трябва да се усилят, 
смята той. 
Язаревич призова страните да прилагат всички възможности и инструменти, включително високотехнологични, за да 
победят вируса. Той направи изказването си година след като СЗО обяви К-19 за световна пандемия. 
 
Мениджър 
 
√ БНБ очаква известен ръст на лихвите по кредитите след края на март  
Лихвените проценти по новоотпуснатите  кредити вероятно ще регистрират известно повишаване след края на месец 
март. Това прогнозира в своя „Икономически преглед“ Българската народна банка. 
В края на март изтича удължения срок за отсрочване на задължения на клиентите на банки у нас, който беше въведен за 
хора  и фирми с влошени поради COVID кризата доходи. Централната банка очаква с изтичането на този срок да се стигне 
до увеличение на дела на необслужвани кредити в банковите портфейли. Това от своя страна може да доведе до 
повишаване на лихвите. 
Според анализа също така през първото и второто тримесечие на 2021 г. се очаква плавно ускоряване на инфлацията, 
което отразява най-вече очакванията за възходяща динамика на международните цени на храни и петролни продукти 
през този  период спрямо края на 2020 г. 
Централната банка обаче очаква растежа на спестяванията да останат относително високи. Това ще стане заради 
затягането на мерките до края на първото тримесечие на 2021 г., което ще продължи да ограничава крайните 
потребителски разходи на домакинствата, особено по линия на услугите. 
„При реализиране на допускането за удължаване на противоепидемичните мерки в България и в основните ни търговски 
партньори до края на първото тримесечие на 2021 г. очакваме плавно възстановяване на икономическата активност на 
верижна база, което да бъде по-изразено през второто тримесечие на годината“, се казва още в анализа.   
 
√ Застрахователните компании увеличават приходите въпреки пандемията 
Приходите на застрахователните компании нарастват въпреки пандемичната обстановка. Това показват последните 
отчетни данни на Комисията за финансов надзор, която е за първите десет месеца на 2020 г. 
Компаниите за общо застраховане са продали полици на обща стойност от 2,03 млрд. лв. през разглеждания период, 
което е с 0,4% повече на годишна база. За сравнение в същия период изплатените от тях обезщетения възлизат на 832 
млн. лв., което е с 4% по-малко в сравнение със същия период на 2020 г. 
Традиционно най-много приходи компаниите продължават да правят от задължителната застраховка „Гражданска 
отговорност“ за използване на МПС – около 45% от целия застрахователен пазар. По нея са били продадени полици на 
обща стойност от 902 млн. лв., което е приблизително колкото и през същия период на 2019 г. Изплатените обезщетения 
по този тип застраховка се повишават с 6% до 473  млн. лв.   
Застраховките на превозни средства, в чийто обхват влиза и КАСКО, са генерирали приходи от 542 млн. лв., което 
представлява пазарен дял от 28%. 
Най-голям ръст през годината има при приходите от застраховките на имущество – и по-специално срещу пожар и други 
опасности. По тях застрахователните компании са сключили сделки на обща стойност 239 млн. лв., което е с близо 20 
млн. лв. повече в сравнение с 2019 г. 
Разбираемо най-голям е спадът по застраховките „Помощ при пътуване“, като приходите по това перо се понижават с 
40% на годишна база или 14 млн. лв. до общо 20,8 млн. лв. 
 
√ КФН представи нов списък с финансови измамници  
Комисията за финансов надзор обяви списък с компании, за които са постъпили значителен брой жалби от български 
граждани, които са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружествата: 
„Гранд Спот Маркет“ ЕООД, 
„Пост Гранд Рисърч“ ЕООД (предишно наименование „Гранд Рисърч“ ЕООД), 
„Гранд Истърн Маркет“ ЕООД, 
„Маркет Прогрес“ ЕООД, 
„Мини-Маркет 1920“ ЕООД, 
„Супер-Маркет 2020“ ЕООД, 
„Глобъл Стратеджи“ ЕАД 
„Пост Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД (предишно наименование „Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД) и 
„Вержиния ФинКорп“ ЕООД. 
Комисията предупреждава потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден от КФН лиценз за 
предоставяне на инвестиционни услуги и/или извършване на инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6 от Закона за 
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пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Като причинно-следствена връзка посочените фирми нямат право да 
извършват подобна дейност на територията на Република България, както и да получават по свои банкови сметки 
парични средства с цел инвестирането им във финансови инструменти. 
Към настоящия момент са установени следните електронни страници, които се свързват с „Гранд Спот Маркет“ ЕООД, и 
„Гранд Истърн Маркет“ ЕООД: grandspotmarket.com, grandeasternmarket.com. 
КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с 
финансови инструменти трябва да проверяват в регистъра на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по 
чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги. 
Предоставянето на инвестиционни услуги може да се осъществява само от дружество, което притежава лиценз за 
извършване на дейност като инвестиционен посредник при условията и по реда на ЗПФИ. В този контекст, на територията 
на Република България инвестиционни услуги могат да бъдат предоставяни само от: 
-    инвестиционни посредници, лицензирани от КФН; 
-    инвестиционни посредници – банки, лицензирани от БНБ; 
-    инвестиционни посредници, лицензирани от компетентните органи на други държави членки на Европейския съюз и 
предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел II от 
ЗПФИ); 
-    инвестиционни посредници от трета държава, предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република 
България по реда на закона (Глава 4, Раздел III от ЗПФИ).Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на 
измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник,  
което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по 
чиято сметка следва да се преведат паричните средства. Често използвани са агресивни търговски практики като 
отправянето на настойчиви и непоискани търговски съобщения до потенциалния инвеститор по телефон и  електронна 
поща. 
    Проверка на това кои са лицензираните инвестиционни посредници, може да се извърши на интернет сайта на КФН -
 http://www.fsc.bg/bg/ и/или на сайтовете на компетентните органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта 
на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). На интернет страницата на КФН е налице и списък на 
инвестиционните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор за намерението си да предоставят 
финансови услуги на територията на Република България. Търгуването чрез посредник, който не фигурира в посочените 
списъци, означава, че същият извършва дейността си незаконно, без да са изпълнени необходимите регулаторни и 
надзорни изисквания, което съответно води до липсата на гаранция за сигурността на инвестираните средства. 
    Информация за дружества и платформи, за които е налична негативна информация, може да бъде намерена на 
интернет страниците на: 
-    ЕОЦКП; 
-    International Organization of Securities Commission (IOSCO) 
 
√ Fitch посочи важното условие за растежа на българската икономика  
Финансирането от фонда „Следващо поколение ЕС“ (Next Generation EU – NGEU) може да подкрепи растежа на 
българската икономика, но страната ни трябва да повиши степента на усвояване на средства. Това се казва в доклад на 
рейтинговата агенция Fitch, цитиран от сайта Emerging Europe. 
Перспективата за значително финансиране за инвестиции в България от Европейският съюз, и по-конкретно в  рамките на 
фонда за 750 милиарда евро и неговото влияние върху икономическия растеж, бе основния двигател за ревизията на 
перспективата пред рейтинга на страната, отбелязват от агенцията. 
През февруари Fitch повиши перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна 
валута от стабилна на положителна, отразявайки разсейването на макроикономическите рискове, произтичащи от 
пандемията от коронавирус. За позитивната ревизия допринесе и по-устойчивата икономика и стабилната политическа 
рамка, както и продължаващият постепенен напредък към приемането на еврото. Рейтинга BBB бе потвърден. 
България се очаква да бъде един от основните бенефициенти на трансферите от Европейския съюз, като тук влиза 16,6 
млрд. евро (27% от брутния вътрешен продукт на България за 2020 г.), от Многогодишната финансова рамка за периода 
2021 - 2027 г. (МФР) и 7,5 млрд. евро (12% от бвп) под формата на безвъзмездни средства от NGEU. След Хърватия, 
България има най-високия дял на средства като процент от БВП в целия ЕС. 
„Fitch вярва, че европейските фондове ще подкрепят макроикономическите перспективи на България, вдигайки растежа 
от прогнозираните 3% през 2021 г. на 4-5% през 2022-2025 г.“, коментира директорът на Fitch Ratings Федерико Салазар. 
Според него обаче съществуват и някои предизвикателства, които биха могли да ограничат въздействието върху 
дългосрочния потенциален растеж. 
Сред тях е капацитета на България да поеме притока от средства от ЕС предвид техния размер (около 5,5% от БВП на 
година в периода 2021 – 2027 г.) и институционалните ограничения. 
Капацитетът за усвояване на евросредства в България се е подобрил, но все още е на по-ниско от средното за ЕС ниво. 
Степента на усвояване на евросредства (определено като изразходвани пари) по всички програми през последната 
Многогодишната финансова рамка (2014 – 2020 г.) е 50% в края на 2020 г., сочат данни на според данни на Европейската 
комисия.  Същевременно с това сумата, която е разпределена, но не е задължително изразходвана, се равнява на 90%. 
Степента на усвояване на на европейските структурни и инвестиционни фондове (която съставлява петте основни 
програми на МФР) е 49%, доста под средното за ЕС ниво от 55%. 

https://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/
http://www.fsc.bg/bg/
https://www.esma.europa.eu/
https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/
https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/
https://www.esma.europa.eu/investor-corner/warning-and-publications-investors/
http://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal
https://emerging-europe.com/news/next-generation-eu-could-drive-bulgarian-growth/
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Според Fitch nякои секторни проблеми също допринасят за административните предизвикателства. По темата с 
екологичния преход на страната все още има въпроси относно капацитета на проектите и сравнително лошите резултати 
на България в работата по енергийни и климатични програми. Същевременно с това въпросите, свързани с програмите за 
иновациите и цифровизацията вероятно ще изискват изготвяне на законодателни промени, които може да се окажат 
спорни. 
Общата производителност е друга област, която може да се възползва от значителни инвестиции от ЕС, особено ако те са 
в комбинация с по-високи частни инвестиции. 
През последното десетилетие степента на инвестиции в България остава около 20% от потенциалната продукция, сочат 
данни на Европейската комисия. От Fitch обаче отбелязват, че в момента е трудно да се каже дали степента на 
инвестиции може да нарасне в дългосрочен план, тъй като няма много яснота по инвестиционните проекти, които ще 
бъдат финансирани. 
 
√ Полша и Унгария заведоха дела за обвързването на парите от ЕС с правовата държава  
Полша и Унгария обявиха, че са сезирали Съда на Европейския съюз заради механизма, който обвързва изплащането на 
средства от европейските фондове със спазване на правилата на правовата държава, предадоха световните агенции. 
"Смятаме, че този род решения не са обосновани в договорите на ЕС, че са намеса в компетенциите на страните членки и 
че нарушават законодателството на ЕС", се казва в официално съобщение на полското правителство по повод внесената 
от Полша жалба в Съда на ЕС.  
"ЕС няма компетенцията да дефинира понятието за правова държава", се допълва в текста, цитиран и от БТА. Според 
полското правителство разпределянето на средствата от европейския бюджет трябва да се основава само на това дали 
дадена цел е постигната и дали конкретни условия са изпълнени. 
От своя страна унгарската министърка на правосъдието Юдит Варга заяви, че механизмът, който обвързва европейските 
средства с правилата за правова държава, е сериозно нарушение на законодателството и не може за остане в сила.  
Полша и Унгария, които и двете редовно са обвинявани от Брюксел, че подкопават правовата държава, обявиха още 
миналата година, че ще сезират Съда на ЕС срещу новия бюджетен механизъм, приет през декември. Тогава страните 
членки на ЕС приеха на среща на върха, че механизмът няма да се прилага преди Съдът на ЕС да се произнесе по 
неговата валидност, в случай че някоя страна членка го сезира и поиска от него да го анулира. До този компромис се 
стигна, тъй като Варшава и Будапеща налагаха вето на европейския план за икономически подем. С компромиса двете 
страни вдигнаха ветото си върху прилагането на плана за европейски икономически подем на стойност 750 милиарда 
евро и бюджета на ЕС за следващите седем години на стойност над 1 трилион евро. Средствата по европейските фондове 
са представлявали около 3,3 процента от БВП за Полша и 4,48 процента от БВП за Унгария през 2019 г. 
Обикновено Съдът на ЕС се произнася, след като е бил сезиран по даден казус, средно след година и половина. По този 
начин двете страни засега избягват санкционни мерки, които можеха да им бъдат наложени съгласно новия бюджетен 
механизъм. 
 
√ Политиките на строги бюджетни икономии ще бъдат губещи, предупреди финансист №1 на Германия  
Финансовият министър на Германия Олаф Шолц прогнозира, че в следващите години политиките на строги икономии ще 
бъдат губещи в сравнение с по-щедрите бюджетни политики, предаде Блумбърг. 
По този начин Шолц се дистанцира от още повече от политиките на консерваторите на канцлера Ангела Меркел преди 
парламентарните избори в страната през септември. 
„Изборът реално е между преминаването на политика на бюджетните икономи и продължаването на тази, която 
гарантира, че ще бъдат направени нужните инвестиции и че ще има адекватно финансиране за социалната държава“, 
коментира Шолц по време на онлайн дискусия. 
„Моята прогноза е, че политиката на строги бюджетни икономии ще загуби“, добави финансовият министър, който е 
фаворитът за кандидатурата на социалдемократите за канцлер на Германия. 
Той многократно е хвали бюджетната дисциплина на Германия, която постави финансите на страната в добра позиция за 
справяне с икономическите последици от пандемията. 
В навечерието на парламентарните избори той обаче опитва да се дистанцира от ангажимента за поддържане на 
балансиран бюджет, зад които стои консервативния блок на Меркел. Шансовете му да стане канцлер обаче не са 
особено високи, тъй като подкрепата за Германска социалдемократическа партия се срина през последните избори от 
2017 г. Самият Шолц също не е много популярен сред гласоподавателите. 
 
√ Байдън подписа плана за възстановяване от коронакризата  
Президентът на САЩ Джо Байдън подписа законопроекта за новия пакет от мерки на стойност 1,9 трлн. долара, 
предназначени за подпомагане на американците и стимулиране на пострадалата от коронакризата икономика, предаде 
Ройтерс. 
Контролираната от демократите Камара на представителите в Конгреса даде окончателното си одобрение за 
законопроекта в сряда, което даде на президента  много важна победа в първите месеци от управлението му. 
"Това историческо законодателство има за цел да възстанови гръбнака на тази страна", заяви Байдън преди да положи 
подписа си под законопроекта, превръщайки го в закон. 
Първоначално подписването беше планирано за петък, но шефът на канцеларията на Белия дом Рон Клайн каза, че то е 
било изтеглено по-рано, след като законопроектът пристигнал в президентството през изминалата нощ. "Искаме да 
действаме възможно най-бързо", отбеляза Клайн в Туитър. 
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Пакетът от мерки включва 400 млрд. долара за директни плащания от по 1400 долара за повечето американци, 350 
млрд. долара помощ за щатски и местни органи на властта, разширяване на данъчните отстъпки за отглеждането на деца 
и повече финансиране на разпределянето на ваксини срещу COVID-19. 
Преките вноски за индивидуалните помощи могат да се очакват в банковите сметки от този уикенд, съобщи говорителят 
на Белия дом Джен Саки. 
 
√ ОПЕК повиши прогнозата си за глобалното потребление на петрол  
Организацията на страните производителки на петрол ОПЕК повиши прогнозата си за потреблението на петрол през 2021 
г., предаде MarketWatch. 
В месечния си анализ организацията обяви, че очаква към края на годината повишено потребление на нефт, възлизащо 
на 5,89 млн. барела на ден. За сравнение предишната прогноза на ОПЕК бе за растеж от 5,79 млн. барела на ден. 
Така общото потребление ще се повиши до 96,27 млн. барела на ден от предишната оценка от 96,05 млн. барела на ден. 
Очаква се доставките на петрол от страни, които не са членки на ОПЕК да се увеличат с 95 хил. барела на ден до средно 
63,8 млн. барела на ден. 
Все пак инвестициите в сектора ще останат значително под нивото от 2019 г., се казва още в анализа. 
Цената на петрола регистрира силно повишение от началото на 2021 г. Средната цена на петрола, продаван от страните в 
ОПЕК струваше около 50 долара за барел към края на 2020 г. и достигна пик от 67 долара за барел – тоест с 34% повече – 
към 5 март. От тогава има известен спад до нива от 65 долара,  но напредъкът с имунизациите в страни като САЩ, 
Великобритания, Израел и ОАЕ вдъхват оптимизъм у инвеститорите за скорошно възстановяване на глобалната 
икономика и нов ръст в потреблението на горива. 
 
√ Петролът поевтиня в ранната търговия в петък  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, след като съкращенията на добива от големите 
производители доведоха до ограничено предлагане, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,45 долара за барел, или 0,65%, до 69,18 долара за 
барел, докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,,48 долара за барел, или 0,73%, до 65,54 долара за 
барел. 
Нагласите на пазара бяха доминирани от решението Организацията на страните износителки на петрол и нейните 
съюзници, начело с Русия, известна като групата ОПЕК+,  да запази до голяма степен без промяна действащите в момента 
съкращения на добива на петрол и през месец април. 
Инвеститорите влагат средства в суровините като петрол, очаквайки възстановяване на търсенето през втората половина 
на годината на фона на икономическия растеж и разпространението на ваксини, които могат да позволят на повече хора 
да пътуват това лято. 
„Ако приемем, че програмите за ваксинация са успешни, очакваме натрупаното търсене на бензин да бъде освободено 
през лятото в САЩ и Европа“, коментират от FGE. 
Анализатори от RBC Capital заявиха, че не са били по-големи оптимисти за търсенето на бензин през лятото от близо 
десетилетие. 
„Смятаме, че това ще подкрепи цялата петролна индустрия през лютото, а и отвъд“, коментират те. 
САЩ, които са най-големият консуматор на петрол в света, отчетоха огромен спад на запасите от бензин през миналата 
седмица, след като минусовите температури в Тексас от миналия месец доведоха до спиране на работата на 
рафинериите. 
Според анализатори на JP Morgan високите цени на петрола ще накарат американските производители да увеличат 
добива. 
От банката очакват производството на суров петрол в САЩ да достигне средно ниво от 11,78 млн. барела дневно през 
декември 2021 г., нараствайки с 0,71 млн. на годишна база. Прогнозата е за цялата 2020 г. добивът да достигне 11,36 млн. 
на ден в сравнение с 11,32 млн. през 2020 г. 
 
√ Ръст на европейските борси преди заседанието на ЕЦБ  
Европейските акции достигнаха нов едногодишен връх в ранната търговия в четвъртък, след като опасенията от ръст на 
инфлацията затихнаха в очакване на заседанието на Европейската централна банка, предаде Ройтерс.  
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши 0,78 пункта, или 0,18%, до 422,89 пункта, следвайки окончателното 
одобрение на пакета от икономически стимули от 1,9 трлн. долара от Камара на представителите на САЩ. Бенчмаркът 
върви към завършването на четвърта поредна сесия с ръст, като най-големите печеливши бяха технологичният сектор и 
този на търговията на дребно, които напреднаха съответно с 2,19% и 0,87%%. 
Немският показател DAX отчете ръст от 4,13 пункта, или 0,03%, до 14 544,38 пункта. Френският измерител CAC 40 
напредна с 11,81 пункта, или 0,2%, до 6 002,36 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE се понижи със 17,98 
пункта, или 0,27%, до 6 707,62 пункта. 
 „Страховете, свързани с по-високата инфлация и затягането на паричната политика, намаляха на фона на 
възстановяването на оптимизма на пазарите“, коментира Себастиен Гали, макро стратег в Nordea Asset Management. 
Инвеститорите очакват с нетърпение днешното заседание на ЕЦБ, по време на което се очаква банкерите да успокоят 
пазарите, сигнализирайки готовност за по-бързо печатане на пари, което да задържи под контрол разходите по заемите. 
Очаква се централната банка да потвърди ангажимента си за запазване на рекордно ниските лихви по време на 
икономическото възстановяване. 
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„Лагард ще трябва да убеди пазарите, че централната банка остава силно ангажирана с осигуряването на благоприятни 
условия за финансиране. Начинът, по който тя ще го направи, е от особено голямо значение за финансовите пазари“, 
коментират анализатори от Unicredit. 
Европейските акции са на път да запишат силен седмичен ръст на фона на надеждите, че мащабните пакети от стимули и 
ваксинационните програми ще дадат тласък на възстановяването на икономиката, докато успокояването на пазарите на 
облигации ще доведе до ръст на апетита за по-рискови активи. 
Цената на книжата на френската енергийна компания EDF скочи с 1,04%, след като френският финансов министър Бруно 
заяви пред местна телевизия, че компанията няма да бъде разделяна на по-малко фирми. Изказването му идва на фона 
на навлизащите в последната си фаза преговори между Париж и Брюксел за преструктуриране на държавната компания. 
Акциите на Rolls-Royce поскъпнаха с 2,74%, след като британския производител на самолетни двигатели запази 
прогнозата си за по-ниски разходи през 2021 г. 
Книжата на германската модна къща Hugo Boss AG поевтиняха с 3,12%, след като тя съобщи, че очаква ограничителните 
мерки срещу разпространението на коронавируса да продължат да оказват влияние върху нейния бизнес през първото 
тримесечие. 
Нов рекорд на Dow 
Основните индекси на Нюйорската фондова борса записаха предимно повишения в сряда, като Dow Jones достигна нов 
рекорден връх, след като намаляващата доходност по държавните ценни книжа и приемането на пакета от 
икономически стимули накараха инвеститорите да се насочат към акциите на компании, които ще се възползват от 
икономическото възстановяване, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 462,28 пункта, или 1,46%, до рекордните 32 297,02 пункта. 
Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 23,37 пункта, или 0,6%, до 3 898,81 пункта, воден от 
доброто представяне на енергийния и финансовия сектор. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq спад от 
4,99 пункта, или 0,04%, до 13 068,83 пункта, след като миналата сесия се повиши с 3,7%, записвайки най-добрия си ден от 
ноември насам. 
До тези резултати се стигна, след като Камарата на представителите на САЩ одобри окончателно пакета от мерки  за 
стимулиране на икономиката в размер на 1,9 трлн. долара. Очаква се президентът Джо Байдън да го подпише в петък. 
Държавният глава заяви, че чекове на стойност до 1400 долара трябва да започнат да се изплащат този месец. 
Циклични акции, които са най-чувствителни на възстановяването на икономката, поведоха ръстовете на пазара в сряда. 
Енергийният сектор в S&P 500 напредна с 2,6%, като от началото на 2021 г. той е нараснал с над 39%. Секторите на 
промишлеността суровините и финансите също се повишиха  с по над 1%. 
Междувременно данните за инфлацията облекчиха опасенията, свързани с нарастващите цени. Доходността на 10-
годишните държавни облигации падна с 2 базисни пункта до 1,52%. 
Министерството на труда заяви, че потребителските цени са нараснали с 0,4%, през февруари, отговаряйки на 
очакванията на икономистите, анкетирани от Dow Jones. Индексът на потребителските цени се е повишил с 1,7% на 
годишна база, което също е в рамките на прогнозите. 
„Най-големите притеснения на пазарите през последния месец бяха, че инфлацията ще нарасне повече от очакваното. 
Индексът на потребителските цени явно успокоява тези страхове, поне за днес. Доходността по 10-годишните облигации 
спря да се движи параболично“, коментира Арт Хоган от National Securities. 
Повишения в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха ръст на фона на приемането на пакета 
от икономически стимули за 1,9 трлн. долара от Камарата на представителите на САЩ. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши със 175,08 пункта, или 0,6%, до 29 211,64 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 79,09 пункта, или 2,36%, до 3 436,83 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 51,13 пункта, или 2,36%, до 2 216,48 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши с 478,09 пункта, или 1,65%, до 29 385,61 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира ръст от 55,58 пункта, или 1,88%, до 3 013,7 пункта, докато в Австралия 
индексът ASX200 остана почти без промяна на ниво от 6 713,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете ръст от 3,48 пункта, или 0,71%, до 490,97 пункта. BGBX40 напредна с 0,31 пункта, или 0,28%, до 109,97 пункта. 
BGTR30 се повиши с 0,16 пункта, или 0,16%, до 529,14 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,80 пункта, или 0,55%, до 145,81 
пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Министър Ахладова: Нужно е единно Европейско законодателство за съхраняването на данни от електронни 
комуникации  
България подкрепя създаването на единна европейска правна рамка за съхраняването на данни от електронни 
комуникации, които се използват за разследването и доказването на престъпления. 
Това заяви вчера министърът на правосъдието Десислава Ахладова по време на заседанието на Съвет „Правосъдие и 
вътрешни работи", част „Правосъдие", което се проведе чрез видеоконференция.  
„Без адекватна правна уредба на съхраняването на данни, достъпът до тях на правоприлагащите органи би бил 
затруднен, доколкото за доставчиците на услуги съществуват различни режими в отделните държави членки. Освен това, 
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фрагментираните режими създават условия за злоупотреба от страна на доставчиците чрез избор на по-благоприятно 
законодателство", изтъкна Ахладова пред правосъдните министри на ЕС. 
Според България по-адекватен подход би бил т. нар. „ограничено" съхраняване на данни, което да намали категориите 
данни за съхранение до строго необходимите за целите на разследването на тежки престъпления, както и да съкрати 
сроковете за съхраняване, включително чрез предвиждане на различни срокове за различните категории данни с оглед 
степента им на чувствителност. „По този начин ще се намали и намесата в неприкосновеността на личното пространство 
на засегнатите лица, което в голяма степен ще удовлетвори изискванията, посочени от Съда на Европейския съюз", 
обясни министър Ахладова. 
Страната ни подкрепи и засиленото прилагане на Хартата на основните права в Европейския съюз, защото гарантирането 
на ефективното прилагане на Хартата от институциите на ЕС, държавите членки и техните граждани е от съществено 
значение за формирането на култура на зачитане и гарантиране на правата на всеки човек като универсална и 
неотменима ценност. 
 
√ Приходите на хотелите са паднали наполовина  
Приходите на хотелите от нощувки през януари 2021 г. са 26 млн. лв., или с 57,3% по-малко в сравнение със същия месец 
на миналата година, обявиха от НСИ. Приходите от чужденци са се сринали със 79,4%, а приходите от българи намаляват 
с 28,6%. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари, е 463,7 хил., или с 56,5% по-
малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад (с 62,8%) има в хотелите с 4 и 5 звезди. 
През януари в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76,2% от общия брой нощувки на чужденци и 41,3% от тези на 
българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15,9% от нощувките на чужденци и 28,8% - на българи, 
докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,9% и 29,9%. 
Броят на пренощувалите гости в местата за настаняване през януари намалява с 50,3% на годишна база и достига 218,7 
хил. При гостите от чужбина има срив с 80,8%. Намаление има и при пренощувалите в хотелите и хижите българи - с 
31,4%. Българските граждани, отседнали в местата за настаняване през януари, са 186,3 хил., като са останали средно за 2 
нощувки. Гостите от чужбина са 32,4 хил. и са останали средно по 2,8 нощувки, като 76,7% от тях са били в хотели с 4 и 5 
звезди. 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари е 15,9%, като намалява с 14,2 процентни пункта на 
годишна база. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 21,4%, следват местата за 
настаняване с 3 звезди - 14,1%, и с 1 и 2 звезди - 11,8%. 
През януари, по време на продължаващата епидемична обстановка в страната, са функционирали 1634 обекта с над 10 
легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 47,1 хил., а на 
леглата - 95,2 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през 
периода, намалява с 16,8%, а броят на леглата в тях - с 19,3%. 
 
√ Близо 2 000 са потребителите в Информационната система за бюджетен контрол на ДАЕУ  
Близо 2 000 са регистрираните потребители в Информационната система за бюджетен контрол и Регистъра на проектите 
на Държавна агенция „Електронно управление". Информационната система е внедрена в експлоатация през юли 2020 г. 
и осигурява осъществяването на предварителен контрол на разходите за е-управление и ИКТ в административните 
органи. 
Използването й помага на администрациите бързо и лесно да изпълняват задълженията си по Закона за електронното 
управление. Улеснена е и работата на експертите в ДАЕУ, които извършват проверката на преписки по бюджетния 
контрол, проектни предложения или дейности и технически спецификации. От октомври 2020 г. този контрол се 
осъществява изцяло и единствено чрез Системата и Регистъра на проектите. 
Първата процедура по проверка, извършена изцяло чрез Информационната система е тазгодишната процедура за 
подаване на тригодишните бюджетни прогнози за разходите на административните органи за електронно управление и 
информационни и комуникационни технологии. В периода 10 февруари - 2 март 2021 г. са проверени над 60 преписки. 
Освен по отношение на бързината на подаване на информация и проверка, първостепенните разпоредители на бюджета 
са улеснени от възможността, която системата предоставя за обобщение на данните на всички техни второстепенни 
разпоредители само с натискане на един бутон. В бъдеще, това улеснение ще бъде по-осезателно, като при подаване на 
следващи прогнози, отчети и промени по бюджета, потребителите ще могат лесно да използват наличната вече 
информация, вместо да я въвеждат отново. 
Достъпът до Информационната система за бюджетен контрол и Регистъра на проектите е свободен и безплатен. Към тях, 
за широката общественост, е разработен и Публичен модул - https://projectregister.egov.bg/ Публикуваните в него данни 
повишават прозрачността и възможността за публичен достъп до всички одобрени за финансиране проекти в рамките на 
електронното управление, техния статус, бюджет, обявени обществени поръчки за изграждане на информационни 
системи и др. Дава се възможност, обществеността да оказва контрол за целесъобразното и ефективно изразходване на 
публични средства за е-управление, чрез подобрената проследимост на проектите в администрацията. Системата работи 
така, че да не се допуска повторна реализация на идентични проекти и разхищение на обществени средства. 
Информационната система за бюджетен контрол и Регистъра на проектите са разработени по проект „Разработване на 
публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за 
разработка на софтуерни системи за електронно управление", финансиран от Оперативна програма „Добро управление". 

https://projectregister.egov.bg/
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Проектът е отличен с наградата на Българската асоциация за информационни технологии за 2020 г. в категория 
„Публична администрация". 
 
√ До 2 години България ще има цялостна електронна система за подаване на сигнали за опасности на пътя  
До 2 години България ще има цялостна електронна система за подаване на сигнали от гражданите за опасности на пътя. 
Това съобщи председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата" Малина Крумова по време 
на Годишните награди на Българската браншова асоциация „Пътна безопасност". Създаването на системата е част от 
приетите промени в Закона за пътищата, стана ясно от нейните думи. 
По време на вчерашната церемония отличието „Институция с голям принос в пътната безопасност през 2020 г." получи 
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата".  
„За мен тази награда е обща, защото Агенцията бе създадена като единен координационен орган по проблемите на 
пътната безопасност на национално ниво. Така че фактът, че неправителственият сектор оценява толкова високо нашата 
работа, всъщност е оценка и за свършеното от всички отговорни институции", посочи Малина Крумова и благодари на 
останалите институции за съвместната работа.  
Председателят на ДАБДП обаче бе категорична, че отличията са добър повод за обсъждане на предизвикателствата и 
равносметка на свършената работа, но истинска награда може да бъде заслужена, когато се постигне заветната нула - без 
загинали по пътищата на България. „Искрено си го пожелавам в името на общата ни кауза", посочи тя. 
Изпратихме година с рекордно ниски за България резултати в областта на пътната безопасност. С 26% намаляват 
жертвите на пътя при сравнение на данните между 2019 и 2020 г. Ако ги съотнасяме към десетилетието темпа на 
намаляване е още по-голям: с над 40%, стана ясно по време на събитието.  
„Най-важното е всички ние - институции, неправителствен сектори и не на последно място - медиите, да обединим 
усилия и да не допуснем през 2021 г. да има ръст на пътния травматизъм. Само така можем да дадем ясен знак, че 
страната ни тръгва по устойчиво в правилната посока", подчерта Малина Крумова, която коментира и дали мерките 
въведени заради Ковид-19 са причина за отчетения спад. 
„Стъпка в правилната посока са измененията на Закона за пътищата, които Народното събрание прие в последния си 
работен ден", каза председателят на ДАБДП. По думите ѝ разширението на обхвата на процедурите за пътна 
безопасност, въвеждането на цялостна оценка на пътната безопасност и класификация на безопасността на пътната 
инфраструктура и регламентирането на целенасочените инспекции са ключови за повишаване на безопасността на 
пътищата.  
„Не по-малко важно е, че с измененията се дава възможност на всички общини да прилагат процедурите за пътна 
безопасност и за пътища извън обхвата на Закона и за уличните мрежи. Заедно с Вас сега ще имаме отговорната задача, 
да гарантираме високо качеството на тези процедури", допълни Малина Крумова. 
На вчерашното събитие присъстваха заместник-министърът на вътрешните работи Михаил Златанов, заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, заместник-министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, председателят на Агенция „Пътна инфраструктура" Георги 
Терзийски и членовете на УС на АПИ, изпълнителният директор на изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" 
Бойко Рановски и др. 
 
√ Георги Терзийски: Над 147 млн. лв. са инвестирани в мерки за пътна безопасност през 2020 г.  
Безопасността на движението трябва да е обща национална кауза и всеки да даде своя личен принос условията за 
пътуване да стават все по-безопасни. Заедно институции, неправителствени организации и гражданите да направим така, 
че да се намали броят на пострадалите и жертвите на пътни инциденти, защото здравето и животът са висша ценност и 
всички се убедихме в това в последните 12 месеца на пандемия. Това заяви председателят на Управителния съвет на 
Агенция „Пътна инфраструктура" Георги Терзийски на церемонията по връчването на годишните награди на Българската 
браншова асоциация „Пътна безопасност". 
Председателят на АПИ подчерта, че в последните три години пътната администрация инвестира сериозен финансов 
ресурс в дейности, свързани с безопасността на републиканската пътна мрежа. Над 147,5 млн. лв. от бюджета на АПИ 
през 2020 г. са предвидени за мерки, свързани с повишаване на безопасността - ограничителни системи /мантинели/, 
пътни знаци и маркировка. Терзийски отбеляза, че тези средства са 4 пъти повече от инвестираните през 2019 г. - малко 
над 37 млн. лв., и над 6 пъти повече от 2018 г., когато са вложени 24 млн. лв. Той посочи, че се подновят ограничителни 
системи не само при ремонт или когато мантинелите са увредени при пътни инциденти, а и когато те не отговарят на 
съвременните норми и стандарти. Целта е да се увеличи зоната на въздействие и степента на задържане, така че 
пътуващите да бъдат максимално сигурни за своята безопасност и дори при излизане на платното или удар да бъдат 
предотвратени тежки пътни инциденти. 
На участъците с предпоставки за ПТП се полага т. нар. шумна релефна маркировка и студени пластици, които са с по-
голяма светлоотразителност и дълготрайност, а шумът допълнително заостря вниманието на шофьорите, каза Терзийски. 
За повишаване на безопасността се монтират и знаци с възможност за дистанционно управление, а три и четириклонни 
кръстовища се реконструират в кръгови. 
В партньорство с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата" ще изпълним пилотна интелигентна 
система за пътна безопасност на 11 участъка от републиканската пътна мрежа, съобщи председателят на АПИ. Проектът е 
с осигурено финансиране от Оперативната програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. На отсечки от второкласни и 
третокласни пътища, с обща дължина около 120 км, ще бъдат монтирани интелигентни системи за управление. Ще бъдат 
монтирани 23 електронни табели с изменящо се съдържание, които ще дават информация за метеорологичните условия 
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и трафика в реално време, ще бъдат снабдени с камери за видеонаблюдение и ще извършват преброяване на 
преминалите превозни средства, обясни председателят на АПИ. Той посочи още, че в момента се изграждат 
интелигентни транспортни системи на автомагистралите „Струма" и „Тракия", като чрез високотехнологични компоненти 
и централизиран софтуер ще се осигури мониторинг, контрол и управление на трафика, така че да се изпълнят 
изискванията на европейските директиви. Подобни интелигентни транспортни системи ще има и на новостроящите се 
участъци на магистралите „Хемус" и „Европа" като поетапно ще бъдат внедрявани и на вече построените магистрални 
трасета, добави той. 
Наградата за цялостен дългогодишен професионален принос за повишаване на безопасността на движението получи 
инж. Николай Стоянов от Института по пътища и мостове към АПИ, който работи в държавната пътна администрация от 
1975 г. Директорът на дирекция „Поддържане на пътна инфраструктура" в АПИ инж. Даниел Иваничков взе отличието в 
категорията за държавна институция с принос за повишаване на пътната безопасност през 2020 г. 
 
√ Националният военен университет и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ подписаха договор за 
сътрудничество  
Началникът на Националния военен университет „Васил Левски" бриг. ген. Иван Маламов и генералният директор на 
Национална компания „Железопътна инфраструктура" инж. Красимир Папукчийски подписаха договор за 
сътрудничество. Според документа Националният военен университет ще подготвя и обучава кадри за нуждите на 
железопътната компания. Ангажимент на университета е да организира курсове за следдипломна квалификация за 
повишаване на квалификацията на служители на НКЖИ. 
„И аз съм възпитаник на военно училище и знам какво може да даде един военен университет - подготвени, отговорни 
кадри и родолюбци, които в последните години се оказаха изключително необходими за развитието на нашата 
държава", заяви след подписването на договора инж. Папукчийски. Той припомни, че Националната компания 
„Железопътна инфраструктура" съществува от 2002 г. и управлява и стопанисва повече от 6500 км железопътна мрежа, 
270 гари, над 300 тунелни съоръжение, около 1000 мостови съоръжения. Като инфраструктурен управител НКЖИ 
осигурява равнопоставени условия при използването на железопътната мрежа от лицензирани превозвачи, в момента 13 
частни товарни, 1 държавен товарен и 1 пътнически превозвач. НКЖИ е най-големият работодател в страната с над 10 
800 служители. 
Със своите структури компанията предлага работни места в 279 населени места. Осъществява дейността си в четири 
направления: Управление движение на влаковете и капацитета - с три регионални поделения - София, Пловдив и Горна 
Оряховица /298 броя гари към тях/; Железен път и съоръжения - с шест регионални поделения - София, Враца, Пловдив, 
Горна Оряховица, Бургас и Шумен и 41 броя жп участъци към тях; поделение Електроразпределение - с три регионални 
поделения София, Пловдив и Горна Оряховица и 47 броя подрайони; поделение Сигнализация и телекомуникации - с три 
регионални структури София, Пловдив и Горна Оряховица и 79 броя участъци. 
Университетите, с които ДП НКЖИ има сключени договори са: ВТУ „Тодор Каблешков", Университет по архитектура, 
строителство и геодезия, Университет за национално и световно стопанство, Висше строително училище „Любен 
Каравелов", Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски" и Бургаски свободен университет. Компанията има 
сключени договори и с три професионалните гимназии в градовете София, Горна Оряховица и Карлово, обучаващи кадри 
за железопътния транспорт. 
За успешното стартиране на професионална кариера на учениците и студентите, ДП НКЖИ предлага възможности за 
включване им в следните програми: Стипендиантска програма за ученици; Стипендиантска програма за студенти; 
Стажантска програма за студенти; Програма за млади специалисти от ВУЗ в системата на ДП НКЖИ. 
 
√ ЧЕЗ Електро отчита ръст на сделките по свободно договорени цени в дигитална среда  
Въведената от дружеството система за управление на взаимоотношенията с клиенти ускори значително 
търговския процес от разстояние 
„ЧЕЗ Електро България" АД осигурява на клиентите, излизащи на свободния пазар на електроенергия, бързина, удобство 
и сигурност при избор на дружеството за търговец - доставчик на електроенергия. Инвестицията в нова, интегрирана 
система за управление на взаимоотношенията с клиенти - Salesforce, внедрена от Некст Консулт в края на миналата 
година, ускори значително търговския процес, свързан с продажба на електроенергия на свободен пазар. Използването 
на системата чувствително увеличи ефективността при изпращане на оферти за продажба на електрическа енергия, 
осъществяване на преговори и сключване на търговски договори. 
От началото на тази година „ЧЕЗ Електро България" АД улесни стопанските си клиенти, като чрез специален уеб портал 
осигури възможност за електронна проверка за наличен договор с Доставчик от последна инстанция и сключване на 
договор с дружеството като лицензиран ДПИ. Приложението позволява генерирането, електронното подписване и 
изпращане за е-подпис от страна на „ЧЕЗ Електро България" АД на договор с ДПИ. 
Статистиката показва нарастващ интерес на клиентите, които излизат на свободен пазар, към дигитализираните услуги. 
За последното тримесечие на 2020 г. близо 5% от сключените с „ЧЕЗ Електро България" АД договори за доставка на 
електроенергия по свободно договорени цени, са подписани от клиентите с квалифициран електронен подпис. Повече от 
15% от клиентите, избрали дружеството за свой търговец на свободен пазар, са поискали и са получили оферта от 
дружеството по електронен път. Запитване за оферта може да се направи на интернет адрес: 
https://info.cez.bg/webint/app/om_popup.php. 

https://info.cez.bg/webint/app/om_popup.php.
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Данните следват общата тенденция за повишаване използването на възможностите за обслужване от разстояние от 
всички клиенти на ЧЕЗ Електро - и на свободен, и на регулиран пазар. Над 60% от предоставените близо общо 561 000 
услуги през 2020 г. са заявени от клиентите и осъществени от дружеството дистанционно. 
За миналата година е регистрирано и тройно увеличение на осъществените през имейл info@cezelectro.bg услуги - 30 000 
спрямо малко над 10 000 през 2019 г. На 90 % от имейлите е отговорено до 24 часа от получаването им.  
Най-често клиентите използват имейла, за да получат информация за свободния пазар на електроенергия, отразяване на 
плащане, проверка на сметка, необходими документи за заявяване на услуги, електронна фактура. Най-предпочитаният 
начин за свързване с ЧЕЗ Електро България през миналата година е информационната линия 0700 10 010 с постъпили 
почти 311 000 обаждания, със 76 000 повече от 2019 г. 
Предлаганите от ЧЕЗ Електро възможности за дистанционни продажби и различни електронни услуги - електронна 
фактура, електронни разплащания, смс известяване, проверка на сметка и др., осигуряват ефективна и безопасна  
комуникация между клиентите и дружеството от разстояние. Повече информация за това как да станете клиент на ЧЕЗ 
Електро по свободно договорени цени можете да получите на информационна линия 0700 10 010, в секция „Свободен 
пазар" на сайта cez.bg, както и в центровете за обслужване на клиенти на дружеството. 
 
√ При оплакване от работник или служител работодателят е длъжен да извърши проверка 
Работодателят няма право да задължава работниците да се ваксинират, заявява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата 
на трудовото право, цитиран от БТА. След отварянето на "Зелените коридори" и старта на свободното ваксиниране, към 
безплатната платформата за трудовоправни въпроси www.mywork.bg, на която Капитанов е създател, са били отправени 
множество запитвания от потребители дали работодател може да задължи работниците си да се ваксинират, съобщават 
от платформата. 
Не са рядкост случаите, в които работещите са подложени на, меко казано, некоректно поведение от страна както на 
ръководителите си, така и на други колеги на работно място относно индивидуалното решение на всеки да се ваксинира 
или не, посочва експертът. 
Става въпрос не само за натиск чрез заплахи за недопускане до работа, намаляване на доходи, лишаване от придобивки 
в работата, а дори и за подмятания, разни намеци за действие в едната или другата посока, допълва Капитанов. 
Той припомня, че ваксинирането срещу коронавирус (или срещу каквато и да е друго заболяване) е доброволно и право 
на всеки човек е да направи личен избор. Личният избор може да бъде продиктуван от всякакви причини - здравословни, 
религиозни, семейни и професионални, които са обективни или субективни, и никой няма право да оказва влияние чрез 
натиск върху тях. 
Правото на труд е уредено от редица международни, европейски и национални закони, като това право абсолютно 
никъде не е обвързано с решението на гражданите и предприетите от тях действия за ваксиниране или не, допълва 
експертът. 
Капитанов анализира международни, европейски и национални закони и уточнява, че българското законодателство 
забранява всяка пряка или непряка дискриминация. 
Съгласно Закона за защита от дискриминация "тормоз" е всяко нежелано поведение на основата на 
дискриминационните признаци, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат 
накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда. 
Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз, е длъжен незабавно 
да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна 
отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител, посочва експертът. При неизпълнение на това 
задължение, работодателят носи отговорност по Закона за защита от дискриминация за актове на дискриминация, 
извършени на работното място от негов работник или служител. 
В подобни ситуации хората имат право да подадат жалба и пред Комисията за защита от дискриминация, в случай че по-
висшестоящият орган не предприеме проверка, заявява експертът по трудово право. 
Органът, който отговаря за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване на равенство на 
възможностите, е Комисията за защита от дискриминация. Тя е специализиран държавен орган, който осъществява 
контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация или други закони, уреждащи равенство в 
третирането. При всички случаи хората биха могли да подадат сигнал и до териториалната дирекция "Инспекция по 
труда", придружен с подробна информация по случая. 
 
√ Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) приема стратегия за изменение на климата  
Съветът на директорите на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) прие първата стратегия на Банката за 
изменение на климата, която представя визията и подхода за справяне с изменението на климата през следващия 
десетгодишен период и след това. Стратегията определя по-целенасочена роля на Банката за подпомагане на нейните 
акционери както за смекчаване, така и за справяне с въздействието на изменението на климата, главно чрез 
пренасочване на финансовите приоритети към по-положителни операции по отношение на климата и увеличаване на 
потенциала на нейните дейности в съвместна полза. По този начин Банката възнамерява да приведе по-ефективно 
своето финансиране в съответствие с климатичните приоритети на държавите-членки. 
Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) е международна финансова институция, създадена от Албания, 
Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Централата на ЧБТР е в 
Солун, Гърция. ЧБТР подкрепя икономическото развитие и регионалното сътрудничество, като предоставя заеми, 
кредитни линии, собствен капитал и гаранции за проекти и търговско финансиране в публичния и частния сектор в своите 

mailto:info@cezelectro.bg
https://www.bstdb.org/BSTDB_Climate_Change_Strategy_2021.pdf
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страни-членки. Уставният капитал на банката е 3,45 милиарда евро. ЧБТР се оценява дългосрочно „A-" от Standard and 
Poor's и „A2" от Moody's. За информация относно BSTDB, посетете www.bstdb.org 
 
√ МВнР: Швейцария въвежда задължителна 10-дневна карантина за пристигащите от България от 22 март  
Швейцария въвежда задължителна 10-дневна карантина за пристигащите от България от 22 март 2021 г., съобщиха от 
пресцентъра на МВнР. Считано от тази дата страната ни е добавена в списъка с рискови страни и региони, пристигащите 
от които чужди граждани на територията на Швейцария подлежат на задължителна карантина, независимо с какво 
превозно средство пристигат.  
Както и досега, пристигащите от България граждани трябва да представят отрицателен PCR тест. 10-дневната карантина 
може да бъде отменена не по-рано от 7-ия ден при представяне на втори отрицателен тест. 
За Княжество Лихтенщайн важи същият режим за влизане като в Конфедерация Швейцария. В тази връзка препоръчваме 
на българските граждани да се въздържат от ненужни пътувания.  
При нужда от съдействие, българските граждани могат да се обърнат към посолството на Република България в Берн на 
следните телефони за връзка: +41 31 351 14 55; +41 31 351 14 56 и в извънработно време на тел.: +41 798243822. 
 
√ Гръцкото правителство обяви нов пакет от мерки за 2,5 млрд. евро  
Пакет от нови мерки за подкрепа на икономиката в полза на фирмите, свободните професии и заетите лица обяви вчера 
в изявление гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис, съобщи АНА-МПА. 
Премиерът припомни, че през 2020 г. в подкрепа на икономическата активност в условията на пандемия са били 
отпуснати 24 млрд. евро, а с настоящия пакет на стойност 2,5 млрд. евро подкрепата за гръцката икономика през 2021 г. 
достига до 11,6 млрд. От новите мерки ще могат да се възползват над 500 000 дружества и самонаети лица, както и 
милиони работещи. 
Какви мерки залага планът "Мицотакис" 
От април започва седмият кръг на държавно финансиране с преференциални кредити (т.нар. "подлежащ на връщане 
аванс") за дружествата, които са имали намален оборот от януари до март. Кръгът на получателите на подкрепата ще 
бъде разширен и тя ще обхване всички засегнати сектори, включително търговията на дребно, общественото хранене и 
всички браншове, в които са наложени ограничения. Увеличава се и размерът на кредитирането - от 1000 евро за 
самонаето лице до 100 хиляди за определени категории фирми. 
Тези, които са били включени в първите три кръга на държавното кредитиране ("аванс") и са имали значителен спад на 
оборота през 2020 г., се освобождават от 30 до 50 процента от задължението да погасят кредита. Вноските за погасяване 
се увеличават от 40 на 60, а ако сумата бъде погасена наведнъж, това става с отстъпка от 15 процента. По този начин 
голяма част от подкрепата се превръща в безвъзмездна. 
С цел защита на работните места държавата ще субсидира значителна част от постоянните разходи, извършени през 2020 
г., които не са били покрити от други мерки. Субсидията ще има формата на отстъпка от бъдещи данъчни и осигурителни 
задължения, за да могат фирмите да се рестартират след кризата с възможно най-малко тежести. 
Програмата "Мост" за уреждане на кредитни задължения за първи път ще включва не само домакинства, но и дружества. 
За първи път тя ще субсидира не само лихвите, но и главницата на кредитите. При редовно обслужваните кредити 
помощта ще достига до 90 процента от вноските, а при просрочените - до 80 процента. 
Данъчните и осигурителните задължения на засегнатите от ограниченията фирми за март ще бъдат отсрочени. Запазва се 
и освобождаването на нежилищните площи от наем и през този месец. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Въпроси и отговори за ваксините. Гост - директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов; 
- Как ще се отрази поредното затваряне у дома на учениците от 5 до 12 клас? Коментар на Ваня Кастрева - 

директор на Регионално управление на образованието София-град; 
- С колко ще поскъпне годишният технически преглед заради задължителния екостикер?; 
- След трагичния инцидент с алпиниста Атанас Скатов на К2 - какви са грешките и поуките? Разказ на участници в 

зимната експедиция; 
- Как ще работят фитнесите и какви мерки ще предприемат от бранша?; 

НОВА ТВ, „Здравей, България“ 
- България избира новите депутати - предизборните дебати в ефира на NOVA. В студиото едни срещу други в битка 

за избирателите - ВМРО и „Патриотична коалиция - ВОЛЯ И НФСБ”; 
- За високия ръст на смъртността в страната и за временно спряната в девет държави, но не и у нас - партида на 

AstraZeneca. Гостува главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев; 
- Как полицията ще се бори с търговията на гласове на изборите и къде се охраняват машините за гласуване. 

Отговорите на живо от главния секретар на МВР - гл. комисар Ивайло Иванов. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Разрешават 3 пъти повече витамини С, D, Е в добавките; 
в. Монитор - Пуснаха на 50% промоция пробните изпити за 7-и и 10-и клас; 
в. Монитор - Гласуваме с 60 см бюлетина на вота на 4 април; 

https://www.bstdb.org/
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в. Телеграф - Сектор Издирване хвана 15 убийци; 
в. Труд - Ваксината на AstraZeneca спряна в 8 страни от ЕС; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Партийните тролове се крият през тройни посредници; 
в. 24 часа - Македонци с българско гражданство пълнят избирателните списъци, а после не гласуват; 
в. 24 часа - Проф. Ангелов: Локдаун е оправдан медицински. Но обществото не е готово; 
в. Монитор - Туроператори дължат още 60 млн. лв. за отменени пътувания; 
в. Телеграф - До 100 лева за парно през февруари; 
в. Труд - Мярката 60/40 продължава до края на май; 
в. Труд - 552 млн. лв. за модерни кабинети в училищата; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Юлиян Петров, председател на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа": Преди да затворим 
училищата заради COVID, това да стане с молове и ресторанти; 
в. Монитор - Д-р Пепа Калоянова, директор на Регионалната здравна инспекция в Шумен: С по-малко колички в 
хипермаркетите можем да намалим заразата; 
в. Телеграф - Климатологът проф. Георги Рачев: Три дни пролет, после пак студ; 
в. Труд - Политологът д-р Станислав Бачев пред "Труд": Страхът от вируса не може да е повод за негласуване; 
в. Сега - Hие оцеляваме, а не се развиваме; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ще живеем с COVID, независимо кой ще спечели изборите, но злоупотребата с вируса вреди на политическото 
здраве; 
в. Монитор - Отговорността да не превърнем празника в трагедия; 
в. Телеграф - Как ще ги стигнем... гърците; 
в. Труд - Кой е най-убедителният лидер?; 
в. Сега - Как се мачка чума предизборно; 
в. Сега - Хвани Пеевски, удари Борисов!; 
в. Сега - Сладката отрова на европейските субсидии. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 март 
София 

- От 11.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн дискусия, посветена на инвазивните чужди 
растения, които се разпространяват в дивата природа, градините и парковете. 

- От 11.00 часа в конферентна зала 1 на Софарама бизнес тауърс на ул. „Лъчезар Станчев" 5 ще бъде представена 
фотодокументалната книга „КАТ някога и сега. 70 години спомени" на инж. Ваньо Стоевски. 

- От 18.00 часа във фейсбук страницата на Посолството на Гърция ще се излъчва онлайн литературна вечер, 
посветена на Мелина Меркури. 

*** 
Търговище 

- От 10.00 ч., в зала № 74 в сградата на Община Търговище ще се изтегли жребият за разпределянето на местата за 
агитационни материали за предстоящите избори. 

*** 
Шумен 

- От 14.00 часа в зала 363 на Общината ще има заседание на временната комисия за Избор на нов обществен 
посредник. 

*** 
Ямбол 

- От 19.00 ч. в зрителната зала на Културно-информационен център „Безистен" - Ямбол ще бъде представена 
фотографската изложба-концерт на майстора на кавала и фотоапарата Теодосий Спасов. 

 

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

