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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БТВ 
 
√ До края на май са осигурени всички средства за помощ на бизнеса 
До момента са изплатени 40 милиона лева за близо 50 хиляди души по мярката "Запази ме" 
До края на май са осигурени средства за продължаване на всички мерки в помощ на бизнеса. Това стана ясно на работно 
съвещание в Министерски съвет. 
До момента са изплатени 40 милиона лева за близо 50 хиляди души по мярката "Запази ме", при която работниците 
получават 75 процента от месечния си доход. 
До края на април са предвидени още 13 милиона лева за изплащане на компенсации на бизнеса, който продължава да е 
затворен. 
„Осигурили сме и 90 дни неплатен отпуск в рамките на тази година, продължаваме да изплащаме компенсации на 
родители, които трябва да останат да си гледат децата“, заяви министър Деница Сачева. 
„Временната мярка за държавна помощ на Европейската комисия предвижда при спад на продажбите с повече от 30 
процента спрямо 2019 година, компаниите предприятия да бъдат подкрепени за постоянните им разходи, които дължат 
независимо дали предприятието работи, или не“, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
За повече информация вижте видеото. 
 
19 минути 
 
√ На предприятията не са изплатени средства за декември и януари: АИКБ 
Районните здравни инспекции ще могат да затварят бизнеси като противоепидемична мярка. Ще се справи 
ли бизнесът при още затваряне? 
"Отговорността е прехвърлена на регионалните инспекции. Проблемът е, че при затваряне на бизнеси, действащата 
нормативна уредба не предвижда подкрепа нито за бизнеса, нито за хората. Това трябва бързо да се промени, защото е 
поместено за две седмици, но никой не знае дали ще са толкова", каза председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на 
"Денят ON AIR". 
Той сподели, че в понеделник е свикано заседание на Тристранния съвет за удължаване на срока на действие на мерките 
за подкрепа на заетостта и доходите на хората. 
"Това е за мярката 60/40, предложението е да се продължи с 2 месеца - април и май. И съответно да се увеличи срокът за 
тази подкрепа от хората в затворените заведения, които са в неплатен отпуск. Сега лимитът е 60 дни за година, да се 
увеличи на 90", допълни Велев пред Bulgaria ON AIR. 
По думите му те ще настояват както за това, така и и за това да се ускори темпът на изплащане. 
"За януари още не са изплатени средствата на предприятията. За декември също не са изплатени всички. Вярно, бързо 
беше разработена мярката и сравнително по-бързо, отколкото при първата вълна започнаха плащанията. Мерките за 
подкрепа на бизнеса при първата вълна за средните предприятия тепърва започват да се изплащат, а малките 
предприятия тепърва кандидатстват. Ние се стремим да изтеглим ликвидност от икономиката, вместо да я влеем", 
обясни експертът. 
А според него това не предвещава добри резултати. 
"До момента са изплатени само микропредприятията, които са от 3 до 10 хиляди. Там са изплатени малко под 200 млн. 
Изплатени са и секторни мерки за туристическите фирми - 10 млн. и 30 млн. за автобусните превозвачи. И неизвестно 
количество за затворените бизнеси при втората вълна", допълни Васил Велев. 
 
АИКБ 
 
√ АОБР И ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ „ВОЛЯ И НФСБ“ КОНСТАТИРАХА ПЪЛНО СХОДСТВО НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Патриотична коалиция “Воля и НФСБ” 
констатираха пълно сходство на приоритетите за подобряване на бизнес средата в България. Обсъждането на 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/do-kraja-na-maj-sa-osigureni-vsichki-sredstva-za-pomosht-na-biznesa.html?utm_source=Btvplus&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_home
https://19min.bg/news/8/146887.html?&qstr=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82
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приоритетите е част от поредицата срещи, които представителите на четирите работодателски организации, членове на 
АОБР, организират с партиите и коалициите, за които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия 
парламент. 
Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2021 г., като работодателските организации поставиха акцент на 
запазването на съществуващия данъчен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, промяна на такса 
битови отпадъци чрез въвеждане на принципа „Замърсителя плаща“, реформите в сектор „Енергетика“, включително 
либерализиране на пазара и прекратяване на договорите с т.нар. „американски централи“, премахване на 
административното определяне на минималната работна заплата, както и подобряване на политиките за човешки 
ресурси, вкл. продължаване на реформите в образованието и подобряване на регулациите за привличане на 
квалифициране работници от трети страни. 
„Целта на срещите с политическите формации е да ги запознаем с действията и мерките, които според нас 
следващия парламент и правителство е добре да включат в програмата си, за да може страната ни да реализира 
ускорен икономически растеж. Очакваме енергични действия за подкрепа на индустрията и насърчаване на 
инвестициите в съществуващи предприятия, както чрез Плана за възстановяване и устойчивост, така и чрез по-
широко използване на финансови инструменти като капиталовия пазар. Не е тайна, че през последните четири 
години сме имали подкрепата на г-н Валери Симеонов и г-н Марешки и разчитаме, че като представители на 
българския бизнес при влизане на формацията им в следващото Народно събрание ще продължим с успешното си 
сътрудничество“, заяви Васил Велев, председател а АИКБ и настоящ ротационен председател на АОБР. 

 
За АОБР има и три изключително важни 
национални приоритети, които са 
основополагащи за подобряване на бизнес 
средата в България могат да бъдат 
реализирани в хоризонт до 2025 г. Това са 
приемането на страната ни в Шенгенското 
пространство и Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие, 
както и приемането на еврото. 
По думите на председателя на НФСБ Валери 
Симеонов работодателските организации 
“чукат на отворена врата”, но за реализиране 
на приоритетите им трябват по-координирани 
общи действия с коалицията. „За пореден път 

установяваме пълно единомислие по отношение на това какви мерки трябва да се предприемат за подобряване на 
бизнес средата и съответно повишаване на ръста на икономиката в България. Можем да се похвалим с малко на 
брой, но значителни успехи в съвместната си работа по отношение на борбата с монополите и облекчаване на 
режима за внос на квалифицирани кадри от трети страни. Вярвам, че ако получим подкрепата на бизнес ще можем 
да доведем до успешен край и прекратяването на договорите с т.нар. “американски централи”, намаляването на 
дела на сивата икономиката и тежките регулаторни режими”, допълни още той. 
За Боряна Георгиева, кандидат за народен представител от “Воля”, патриотичната коалиция е единствената формация, 
която напълно разбира исканията на бизнеса, тъй като повечето й представители идват именно от тези среди. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Бизнесът и "Воля и НФСБ" имат пълно сходство на приоритетите  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Патриотична коалиция “Воля и НФСБ” 
констатираха пълно сходство на приоритетите за подобряване на бизнес средата в България. Обсъждането на 
приоритетите е част от поредицата срещи, които представителите на четирите работодателски организации, членове на 
АОБР, организират с партиите и коалициите, за които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия 
парламент. 
Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2021 г., като работодателските организации поставиха акцент на 
запазването на съществуващия данъчен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, промяна на такса 
битови отпадъци чрез въвеждане на принципа „Замърсителя плаща“, реформите в сектор „Енергетика“, включително 
либерализиране на пазара и прекратяване на договорите с т.нар. „американски централи“, премахване на 
административното определяне на минималната работна заплата, както и подобряване на политиките за човешки 
ресурси, вкл. продължаване на реформите в образованието и подобряване на регулациите за привличане на 
квалифициране работници от трети страни. 
„Целта на срещите с политическите формации е да ги запознаем с действията и мерките, които според нас 
следващия парламент и правителство е добре да включат в програмата си, за да може страната ни да реализира 
ускорен икономически растеж. Очакваме енергични действия за подкрепа на индустрията  и насърчаване на 
инвестициите в съществуващи предприятия, както чрез Плана за възстановяване и устойчивост, така и чрез по-
широко използване на финансови инструменти като капиталовия пазар. Не е тайна, че през последните четири 
години сме имали подкрепата на г-н Валери Симеонов и г-н Марешки и разчитаме, че като представители на 
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българския бизнес при влизане на формацията им в следващото Народно събрание ще продължим с успешното си 
сътрудничество“, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и 
настоящ ротационен председател на АОБР. 
За АОБР има и три изключително важни национални приоритети, които са основополагащи за подобряване на бизнес 
средата в България могат да бъдат реализирани в хоризонт до 2025 г. Това са приемането на страната ни в Шенгенското 
пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и приемането на еврото. 
По думите на председателя на НФСБ Валери Симеонов, работодателските организации “чукат на отворена врата”, но за  
реализиране на приоритетите им трябват по-координирани общи действия с коалицията. 
„За пореден път установяваме пълно единомислие по отношение на това какви мерки трябва да се предприемат за 
подобряване на бизнес средата и съответно повишаване на ръста на икономиката в България. Можем да се 
похвалим с малко на брой, но значителни успехи в съвместната си работа по отношение на борбата с монополите и 
облекчаване на режима за внос на квалифицирани кадри от трети страни. Вярвам, че ако получим подкрепата на 
бизнес ще можем да доведем до успешен край и прекратяването на договорите с т.нар. “американски централи”, 
намаляването на дела на сивата икономиката и тежките регулаторни режими”, допълни още той. 
За Боряна Георгиева, кандидат за народен представител от “Воля”, патриотичната коалиция е единствената формация, 
която напълно разбира исканията на бизнеса, тъй като повечето й представители идват именно от тези среди. 
 
Информационна агенция „БЛИЦ“ 
 
√ Валери Симеонов пред работодателите: Чукате на отворена врата - НФСБ и ВОЛЯ идваме от бизнеса и познаваме 
проблемите му  
„Ние с вас имаме единомислие за мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на бизнес средата 
и повишаване ръста на икономиката в България. Чукате на отворена врата, защото НФСБ и ВОЛЯ идваме от бизнеса и 
познаваме проблемите му. Но за реализирането на мерките са нужни по-координирани общи действия“. Това заяви по 
време на среща с Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Валери Симеонов – съпредседател 
на Патриотичната коалиция ВОЛЯ и НФСБ, и водач на листата в Бургас. 
Той подчерта част от успехите в съвместната работа с работодателите като борбата с монополите и облекчаване на 
режима за внос на квалифицирани кадри от трети страни. Вярвам, че ако получим подкрепата на бизнеса, ще можем да 
доведем до успешен край и прекратяването на договорите с т.нар “американски централи”, намаляването на дела на 
сивата икономиката и тежките регулаторни режими”, допълни Валери Симеонов. 
„Имаме общи позиции с вас, работодателите, защото имаме реална представа с какво се сблъсква бизнеса“, подчерта и 
Боряна Георгиева, водач на листите на Патриотичната коалиция ВОЛЯ и НФСБ в 25 МИР-София и в Шумен. 
Обсъждането на приоритетите за подобряване на бизнес средата в България бе част от поредицата срещи, които 
представителите на четирите работодателски организации, членове на АОБР, организират с партиите и коалициите, за 
които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия парламент. 
„Целта на срещите с политическите формации е да ги запознаем с действията и мерките, които според нас, следващият 
парламент и правителство е добре да включат в програмата си, за да може страната ни да реализира ускорен 
икономически растеж. Не е тайна, че през последните четири години сме имали подкрепата на г-н Валери Симеонов и г-н 
Марешки. Разчитаме, че като представители на българския бизнес при влизане на формацията им в следващото Народно 
събрание ще продължим с успешното си сътрудничество“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ и настоящ 
ротационен председател на АОБР. 
 
Flagman  
 
√ Валери Симеонов пред работодателите: Чукате на отворена врата, НФСБ и ВОЛЯ идваме от бизнеса и познаваме 
проблемите му  
Съпредседател на Патриотичната коалиция ВОЛЯ и НФСБ, и водач на листата в Бургас бе на среща с Асоциацията на 
оргазациите на българските работодатели 
Ние с вас имаме единомислие за мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на бизнес средата и 
повишаване ръста на икономиката в България. Чукате на отворена врата, защото НФСБ и ВОЛЯ идваме от бизнеса и 
познаваме проблемите му. Но за реализирането на мерките са нужни по-координирани общи действия“. Това заяви по 
време на среща с Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Валери Симеонов – съпредседател 
на Патриотичната коалиция ВОЛЯ и НФСБ, и водач на листата в Бургас. 
Той подчерта част от успехите в съвместната работа с работодателите като борбата с монополите и облекчаване на 
режима за внос на квалифицирани кадри от трети страни. "Вярвам, че ако получим подкрепата на бизнеса, ще можем да 
доведем до успешен край и прекратяването на договорите с т.нар “американски централи”, намаляването на дела на 
сивата икономиката и тежките регулаторни режими”, допълни Валери Симеонов. 
„Имаме общи позиции с вас, работодателите, защото имаме реална представа с какво се сблъсква бизнеса“, подчерта и 
Боряна Георгиева, водач на листите на Патриотичната коалиция ВОЛЯ и НФСБ в 25 МИР-София и в Шумен. 
Обсъждането на приоритетите за подобряване на бизнес средата в България бе част от поредицата срещи, които 
представителите на четирите работодателски организации, членове на АОБР, организират с партиите и коалициите, за 
които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия парламент. 



4 

 

„Целта на срещите с политическите формации е да ги запознаем с действията и мерките, които според нас, следващият 
парламент и правителство е добре да включат в програмата си, за да може страната ни да реализира ускорен 
икономически растеж. Не е тайна, че през последните четири години сме имали подкрепата на г-н Валери Симеонов и г-н 
Марешки. Разчитаме, че като представители на българския бизнес при влизане на формацията им в следващото Народно 
събрание ще продължим с успешното си сътрудничество“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ и настоящ 
ротационен председател на АОБР. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: Икономиката през 2020: между сравненията с други страни и прогнозите от пролетта 
Не се изпълниха допусканията в Конвергентната програма за ръст на публичните инвестиции, които да 
компенсират свиването на частните, посочи Лъчезар Богданов 
Разпространените – макар и предварителни – през тази седмица данни от НСИ и Евростат може би ще сложат край на 
много ожесточени спорове относно дълбочината и характеристиките на икономическата криза, причинена от 
пандемията, пише в анализа на Лъчезар Богданов от екипа на Института за пазарна икономика.  
В България реалният спад на БВП през 2020 г. е 4,2%. В еврозоната спадът е 6,6%, а в целия ЕС – 6,2%; в сравнителен план 
България се справя по-добре от 15 и по-зле от 11 страни-членки. Ако изключим по-специфичните със своята структура на 
икономиката Ирландия и Люксембург, най-слабо засегнати от кризата са скандинавските и балтийските страни, както и 
част от Централна и Източна Европа. 
От „ядрото“ на еврозоната относително по-малък спад се отчита в Нидерландия (-3,8%) и Германия (-4,9%). Най-тежък 
удар понасят Испания и Италия, както и силнозависимите от туризъм Гърция, Хърватия, Португалия и Малта. 
Данните за последното тримесечие на годината донякъде помрачават оптимизма от рязкото обръщане на тенденцията 
след юни, когато в повечето икономики започна бързо възстановяване. През четвъртото тримесечие БВП в еврозоната се 
свива с 0,7% спрямо предходното, а за целия ЕС – с 0,5%. Все пак в 17 страни растежът на тримесечна база се запазва, а 
спадът се дължи най-вече на Италия и Франция и в известна степен – на Австрия, Полша и Ирландия. 
България е сред страните с висок растеж – 2,2% , като обаче той се дължи на по-слабото възстановяване през третото 
тримесечие заради слабия туристически сезон; сходна впрочем е и картината в Малта, Хърватия и Гърция. На годишна 
основа спадът за последното тримесечие е по-малък от средния за годината, което отразява тенденцията към 
постепенно преодоляване на дълбокия срив от пролетта на 2020 г.; в еврозоната спадът според сезонно-изгладените 
данни е 4,9%, а в ЕС – 4,6%. 
България отчита спад от 3,8%, което е близо и до най-голямата европейска икономика и водещ наш търговски партньор - 
Германия, където спадът е 3,6%. 
 

Темп на прираст на реалния БВП 

 
 

Източник: Евростат 

https://ime.bg/
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Макар предварителните данни за БВП трябва да се разглеждат предпазливо, особено в година на огромни структурни 
промени в икономиката, те все пак дават приблизителна картина на характеристиките на кризата и тежестта, понесена от 
пазарните участници. Крайното потребление отчита ръст от 1,8%, като потреблението на домакинствата нараства с 0,2%, 
индивидуалното потребление на правителството - с 6%, а колективното – с 9%. 
Съвсем очевидно е, че увеличените текущи публични разходи имат голям принос за поддържане на общия ръст на 
потреблението. По отношение на потреблението на домакинствата вероятно изглежда контра-интуитивно в година на 
такава криза да няма спад. 
Без да правим опит за прецизен количествен анализ, още повече – върху предварителни данни, които вероятно ще бъдат 
ревизирани, трябва да припомним поне три фактора, които могат да обясняват задържането на потреблението. 
От една страна, правителството рязко увеличи редица разходи, пряко насочени към домакинствата – повишаване на 
минималната пенсия, месечни добавки към пенсиите на всички (от август), повишаване на заплатите на някои служители 
в администрацията, отделно планираното увеличение на заплатите на учителите, добавките за лекари и медицински 
персонал. 
Заедно с това, ръстът на възнагражденията за целия пазар на труда се запази висок – 8,8% средногодишно и 9,4% за 
последното тримесечие на 2020 спрямо 2019 г. Спадът на наетите лица пък е около 68 хиляди средногодишно , или под 
3% от общия брой наети в икономиката. 
Все пак през 2019 г. при сходен ръст на доходите бе отчетен ръст на потреблението на домакинствата в реално 
изражение от 5,4% - за 2020 г. е едва 0,2%, така че свиване безспорно има. През последното тримесечие на годината, 
когато отново бяха въведени ограничителни мерки, потреблението на домакинствата отбелязва спад от 4,3%. 
Очаквано, инвестиционната активност пострада, но все пак спадът в брутното образуване на основен капитал от 5,1% за 
цялата година е несравним с шока от 2009-2011 г. Умерен оптимизъм вдъхва нарастването на капиталообразуването на 
годишна основа през четвъртото тримесечие с 0,9%. 
В среда на крайна несигурност е логично двукратното по-слабото увеличението на запасите за годината. В реално 
изражение износът спада с 11,3% спрямо 2019 г., а вносът – с 6,6%. При вноса обаче намалението на цените на 
енергийните ресурси означава близо двойно по-голям спад по текущи цени. При износа на стоки свиването е 
относително ограничено – с 5,3% - докато при услугите сривът е с близо 29%, което отразява тежкия удар на пандемията 
върху туризма и международните пътувания изобщо. 

 
Годишен темп на прираст на БВП по компоненти на крайното използване 

 
 

                  Източник: НСИ 
 

Брутната добавена стойност отбелязва спад с 4,3% в реално изражение при огромни различия между отделните 
стопански отрасли. В културата, спорта и другите развлекателни дейност добавената стойност се свива с 15,5%, а в 
търговията, транспорта и туризма – с 11,9%. 
В промишлеността добавената стойност намалява с 5,2%, докато в строителството спадът е едва 1% и дори реализира 
ръст на годишна основа през четвъртото тримесечие. Финансовите и застрахователните дейности отчитат ръст от 2,5%, а 
секторът на информационните технологии и далекосъобщения – 0,6%, при това след изключително добрата 2019 година, 
когато нарасна с над 13%. 
Както вече стана дума, приносът на публичния сектор като своеобразен буфер, компенсиращ донякъде свиването на 
частния сектор, е значителен – добавената стойност в държавното управление, включително образование, 
здравеопазване, социални дейности и др., отбелязва ръст от 5,9%. 
И малко ретроспекция към по-ранните прогнози. Първоначалната прогноза на правителството, която се появи още с 
актуализацията на бюджета през април за спад на БВП от 3% не се сбъдна. Все пак обаче трябва да отбележим, за 
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България спад от 4,2% (или дори 3% по тази прогноза) е огромно отклонение от средносрочната траектория на развитие, 
която предполагаше реален ръст от между 3% и 3,5%. 
Не се материализираха и по-песимистичните прогнози от лятото на редица институции за спад от над 5% и дори над 8%. 
Две други структурни прогнози на министерството на финансите от април също заслужават припомняне. В 
Конвергентната програма очакваният за 2020 г. спад на инвестициите в основен капитал е 2,5% при допускане, че 
публичните инвестиции ще нараснат с над 10% и ще компенсират свиването на частните; това обаче не се реализира 
напълно, както вече писахме  и спадът е 5,1%. 
При външната търговия прогнозата бе за спад в износа на стоки с 11,2% и на износа на услуги с 21,7% - а в действителност 
при стоките намалението беше 5,3%, докато при услугите близо 29%. 
Развитието на пандемията се отрази значително по-тежко на туризма и пътуванията от първоначално очакваното, но за 
сметка на това, както по друг повод илюстрирахме, глобалната търговия се възстанови буквално за месеци. 
 
√ Парите в Сребърния фонд плавно се увеличават 
През февруари 2021 г. средствата нарастват с 10 млн. лв. спрямо месец по-рано, показват данни на Министерство 
на финансите  
В края на февруари 2021 г. средствата, натрупани в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната 
пенсионна система, по-известен като Сребърен фонд, са в размер на 3,316 млрд. лв. Това е с около 10 млн. лв. повече от 
януари, когато парите са били 3,306 млрд. лв., показват данни на Министерство на финансите. 
През последните няколко месеца се запазва тенденцията към плавно нарастване на средствата във фонда.  
Трансферираните през февруари 2021 г. средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) са в размер на 9,79 млн. лв. при 13,98 млн. лв. през януари. За цялата 2020 г. сумата е 188,68 млн. лв. 
На 16 декември правителството прие Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране 
устойчивостта на държавната пенсионна система и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Фонда за 
периода 2021-2023 г. Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на 
прилагания досега консервативен подход за управление на активите при спазване на принципите за надеждност, 
ликвидност и прозрачност. 
"Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на  
инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда е тяхното 
депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея“, пише в документите. 
Така на практика резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система, ще се 
управляват все така и към момента и това според управляващите е най-безопасната стратегия. 
 

 
 
 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/srebyrniiat-fond-shte-prodylji-da-se-upravliava-konservativno-318137/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/srebyrniiat-fond-shte-prodylji-da-se-upravliava-konservativno-318137/
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√ Испания планира подновяване на туризма при ваксиниране на 30-40% от населението 
В момента заедно с ЕК страната разработва „инструменти, които гарантират безопасна мобилност“, като 
сертификата за ваксинация, според министър  
Туризмът в Испания може да бъде подновен още през пролетта, ако бъдат ваксинирани между 30 и 40 процента от 
населението на страната, обяви министърът на промишлеността, търговията и туризма Рейес Марото. 
Само за миналата година страната е посетена от 64,5 милиона по-малко туристи. Секторът е един от най-важните в 
Испания, тъй като представлява почти 13% от заетостта и 12,7% от БВП. 
„Планът на правителството е 30-40% от населението да бъде ваксинирано през пролетта и тогава ще бъдем в състояние 
да започнем да отваряме отново дестинациите си”, каза Марото, съобщава БНР. 
Тя изрично подчерта, че в момента заедно с Европейската комисия се разработват  „инструменти, които гарантират 
безопасна мобилност“, като сертификата за ваксинация. 
Освен това Планът за ваксинация на правителството, който предвижда 70% от населението да бъде ваксинирано до края 
на лятото, „се изпълнява“ по график и това им вдъхва оптимизъм за развитието на туризма. 
Само през април се очаква да пристигнат още пет милиона дози от ваксината на „Пфайзер“, който добавени към тези на 
„Модерна“ и „АстраЗенека“ ще позволят масовата ваксинация през пролетта да мине безпроблемно. 
След одобрението и на ваксината на „Янсен“ от Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата 
процесът по ваксиниране ще се ускори. 
До момента в Испания са ваксинирани над 5 милиона и 350 000 души, което е около 11% от населението на страната. 
Загубите само за миналата година в туризма са за над 72,5 милиарда евро. 
 
БНТ 
 
√ Борисов: Да не се опитват да ни прехвърлят вина за ваксините  
След писмото, което изпратихме до Европейската комисия, поисках да се протоколира моето изказване, че искам да 
знам кой носи гаранциите и отговорът е Европейската агенция по лекарствата и ЕК. Пропорционалното разпределение на 
ваксините е най-справедливият начин, да не се опитват да ни прехвърлят вина, без да ни дадат никакви данни. 
Комисията ни посочи одобрените ваксини и ние сме поръчали от всички. Това заяви премиерът Бойко Борисов. 
Той добави, че е поискал гаранции от Европейската агенция по лекарствата и Европейската комисия за 
пропорционалното разпределение на ваксините. 
"Поръчали сме от всички одобрени от Европейския съюз ваксини. Въпросът е, че ваксините не пристигат по график, това 
не е наша вина", каза още Бойко Борисов. 
Министърът на туризма Марияна Николова обяви, че се въвеждат "зелени коридори" за чуждестранните туристи, 
включително и от трети страни за Европейския съюз, срещу отрицателен PCR, ваксинация или документ за изградени 
антитела. Туристическият сезон стартира от 1 май. 
 
√ Владимир Иванов: Българинът потребява в пъти повече услуги  
Пазарът е стабилен, с постоянен превес на предлагането. Наблюдаваме най-слабата динамика в пазара на храни. 
Истината е, че имаме добре структуриран и балансиран пазар на храни. Това заяви Владимир Иванов от Държавната 
комисия по стоковите борси и тържищата в "Денят започва с Георги Любенов". 
По думите му доходите са нараснали много спрямо ръста в цените през последните години, а хлябът например е 
поскъпнал с 2-3 процента, което като номинална стойност е 10-12 стотинки. 
Българинът потребява в пъти повече услуги, каза Иванов. 
За последната година има рязко изменение в цената на ориза през март 2020 г. около 15% нагоре, основно заради 
COVID-19, по отношение на олиото поскъпването е свързано с климатични фактори. 
Отчитат се значително по-ниски цени при плодовете и зеленчуците през последния есенно-зимен сезон. 
По отношение на цената на месото година и половина тя няма промяна. Не е вярно, че на пазара няма българско месо, 
броят на прасетата е възстановен отпреди чумата, каза още Владимир Иванов. 
 
√ Димитър Маргаритов, КЗП: Изключително право на потребителя е в 14-дневен срок да се откаже от покупката  
През изминалата година получихме много сигнали на потребители - над 20 000 на годишна база, въпреки че 
потреблението се сви заради пандемията. Логично се увеличиха сигналите на онлайн потребители - хора, които 
пазаруват предимно в интернет. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър 
Маргаритов - гост в студиото на “Денят започва” в Световния ден на потребителските права. 
Той припомни, че изключително право на потребителя е в 14-дневен срок от получаването на стоката да се откаже от 
покупката, да върне стоката и да получи парите си по начина, по който е платил на търговеца. 
“Изключенията са изчерпателно посочени в закона. Това са случаите, в които става дума за продукти с авторски 
права и продукти, които поради хигиенни и здравословни съображения, не е уместно да бъдат връщани. Всички 
останали стоки - дрехи, спортни стоки, комуникационни средства, стоки за бита и т.н., подлежат на 
възстановяване в този срок”, уточни Маргаритов. 
С отварянето на моловете КЗП е направила над 200 проверки, за да установи дали обявените промоции и намаления са 
реални. 

https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
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“Около 20 нарушения има, което показва, че се запазва общият тренд от при 10% от проверките да се откриват 
нарушения. Нямаше нещо иновативно, а по-скоро не бяха обявени правилно старата и новата цена, не беше ясен 
срокът на обявеното намаление”, обясни председателят на КЗП. 
По думите му през последната година COVID-19 определено се използва като търговска марка от някои нелоялни 
търговци, които се опитва да заблудят потребителите с неверни послания и “се опитват да изкарат на техен гръб повече 
пари”. 
“В началото на пандемията това бяха опитите да се вдигат напълно изкуствено цените на стоките от първа 
необходимост - личните предпазни средства, дезинфектантите и т.н. За щастие, този период премина доста 
бързо, може би и заради бързите действия на контролните органи, за да се стигне до последните месеци до опити 
на различен тип търговци, които се опитват да пласират различни продукти с посланието, че те са много 
ефективни и дори лекуват COVID-19”, отбеляза Маргаритов. 
Какво още коментира председателят на КЗП - вижте във видеото. 
 
√ Бизнесът по морето иска зелени коридори за румънци по Великден  
Туризмът по Северното Черноморие ще претърпи сериозни загуби по Великденските празници, ако изискванията за PCR 
тест за румънците не отпаднат. През последните години много от северните ни съседи избират да празнуват Великден у 
нас. От бранша смятат, че загубите ще са по-малко, ако се въведат зелени коридори и отпаднат част от рестрикциите, но 
това зависи от здравните власти и на двете страни. 
В хотелиерския и ресторантьорския сектор са предпазливи в очакванията си за предстоящите празници. Притеснени са, 
че румънците са започнали да отменят резервациите си у нас. 
"Заради тези PCR тестове започнаха много анулации за направените резервации. Други се въздържат от резервации 
и засега положението е доста отчайващо за Великденските празници, а това е период, който ние го използваме за 
един така нелош старт на летния туристически сезон", коментира Павлин Косев, председател на Варненската 
асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. 
Преди няколко дни заради увеличаващите се случаи на заразили се с коронавирус у нас Румъния въведе ограничения за 
влизащите от България. Така всеки румънски турист, който се прибира в страната си, трябва да похарчи 45 евро за PCR 
тест. 
"Искат PCR тестове, искат 10 дена карантина, независимо какво показва тестът. Ако това продължи и тези 
ограничения не отпаднат, ще трябва да забравим за Великденски туризъм", казва проф. Стоян Маринов от 
Варненска туристическа камара. 
Тъй като в страните от Европейския съюз има различни критерии за отваряне и затваряне на границите заради 
пандемията, от туристическия бранш у нас предлагат да има зелени коридори за ваксинираните туристи. 
"Тогава може би ще се облекчат пътуванията. Но всичко зависи от състоянието на бройката заразени в  тези 
страни, които искат да развиват туризъм, а в това число и по Великден", допълни проф. Стоян Маринов от 
Варненската туристическа камара. 
Друго решение, смятат експертите, е въвеждането на електронен здравен сертификат, в който всеки ще има досие. 
Не липсват и ранни записвания за сезона. 60% от тях са на румънски туристи. 30 на сто са поляци, чехи и словаци, а 
останалите 10% са от други западноевропейски страни. От туристическия бранш настояват за ясни критерии към 
чуждестранните туристи, които искат да почиват това лято в България. 
 
√ Как да разберем в коя секция можем да гласуваме  
В коя секция ще гласувате и къде се намира тя? 
ЦИК уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на мястото си за гласуване на интернет 
страницата на ГРАО. 
 

 

https://bntnews.bg/news/dimitar-margaritov-kzp-izklyuchitelno-pravo-na-potrebitelya-e-v-14-dneven-srok-da-se-otkazhe-ot-pokupkata-1100155news.html
https://www.grao.bg/elections/
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Можете да направите справката по ЕГН или постоянния си адрес. 
По настоящ адрес също, но само ако сте спазили срока до 20 март да подадете заявление за гласуване по настоящ адрес. 
След като попълните данните ще стигнете до номера на избирателната секция в съответното населено място и точния 
адрес, където ще се помещава секцията. 
 
√ Как върви организацията за изборите на 4 април в Турция  
Рекорден брой секции в чужбина за изборите на 4 април. Нашите сънародници зад граница ще могат да гласуват в 465 
секции. Най-много хора са подали заявления за гласуване в Турция, Великобритания и Германия. 
20 890 заявления и 35 секции - такава е ситуацията с вота в Турция. 
Във Великобритания, в Турция, дори в САЩ подадените заявления позволяват примерно броя на определените секции 
да бъде удвоен. Само че нормативно това не може да се случи, каза Димитър Димитров - говорител на ЦИК. 
Мисля, че това не е честна ситуация, защото има много мигранти и български граждани, които живеят в Турция. Те 
трябва да имат правата да гласуват свободно и комфортно. А с разкриването само на 35 секции се нарушава 
Конституцията, смята доц. Кадер Йозлем - председател на федерация на Балканските изселнически организации. 
От заявленията - ние имаме в Бурса над 4 000, 4 247. За 8 секции предложихме по 7 души за всяка секция - членове. 
Кореспондираме си по този повод също с областното ръководство - Валийство за полицейска и здравна помощ, каза 
Вели Йозтюрк - председател на "Балгьоч". 
Изселническите организации имат опит от предишни избори и казват, че в деня на вота идват много хора и без 
предварителни заявления. Те ще трябва да попълват декларации. 
Обаче на предишните избори искаха на ръка там да попълват декларациите. Ние искаме поради епидемията да се 
разреши гласуване с предварително попълнени декларации, за да няма натрупване пред секциите като се сравнява 
от членовете на комисията от секцията данните с лична карта и декларация дали съвпадат и да подпише пред 
секцията, каза Вели Йозтюрк. 
Мерките срещу коронавируса в Турция няма да спрат хората да отидат до урните. 
В Турция също хората са загрижени за ситуацията около пандемията от коронавирус. Мисля, че Централната 
избирателна комисия ще вземе необходимите мерки по организацията и ще си сътрудничи с местните власти. 
Мисля, че те биха решили всички проблеми, така че хората да участват в изборите в сигурна среда, смята доц. 
Кадер Йозлем - председател на федерация на Балканските изселнически организации. 
Всеки, който се интересува конкретно за конкретно населено място може да провери и в списъка дали то е населено 
място, в което ще има секция или ще трябва да избере секция, която не е много отдалечена от това населено място, каза 
говорителят на ЦИК Димитър Димитров. 
От ЦИК все още не са разгледали възможността да има повече от една изборна кутия в секция. 
Всичко за изборите следете на bntnews.bg/izbori2021 
 
√ Как ще се ходи на почивка в Гърция през лятото 
Властите в Гърция обявиха изискванията към туристите през летния сезон. Те ще трябва да представят сертификат за 
имунизация, документ за наличие на антитела или отрицателен PCR тест. На границата избирателно част от 
преминаващите ще бъдат тествани и с бърз тест. Заради изискванията най-вероятно това лято няма да се предлагат 
еднодневни пътувания за плаж, които бяха предпочитани за голяма част от жителите на Благоевградско през последните 
години. 
Последните 10 години Георги Лисийски почива през лятото в Гърция. Казва, че сега семейната ваканция ще излезе по-
скъпо заради задължителните PCR или антигенен тест, но това няма да го откаже да посети южната ни съседка. 
На фона на това, което миналата година предлагаха гръцките туроператори с цел да си спасят сезона, мисля, че 
тази година по същия начин ще се предлагат безплатни нощувки, удължаване на престоя с цел да се компенсират 
допълнителните разходи, които българските туристи евентуално ще направят, казва Георги. 
Той е впечатлен от противоепидемичните мерки, които още миналата година са спазвали в хотелите в южната ни 
съседка, затова смята, че е нормално властите да продължат да имат изисквания за влизане в страната. 
Тъй като по този начин туристите, пристигащи в Гърция имат една допълнителна сигурност и това ще им даде 
спокойствие, с цел да не се заразяват и да изкарат почивката си в нормален ритъм, допълва още Георги. 
От туристическия бранш твърдят, че групови резервации за това лято масово ще се правят в последния момент. 
Ще има анулации, ще има нови записвания, но всичко е въпрос на изчакване, всичко е въпрос на време и аз съм убедена, 
че никой от колегите не поема някакъв ангажимент, включително и това да се иска депозит на хората, смята 
Здравка Чимева – туроператор. 
Според нея, изискването за документ за имунизация от гръцките власти може да бъде причина за много хора да се 
ваксинират, а работещите в сферата на туризма задължително трябва да го направят. 
 
БНР 
 
√ Тристранният съвет ще обсъжда удължаването на мярката "60 на 40"  
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе днес извънредно заседание онлайн, на което ще бъде 
обсъден проект на правителствено постановление за удължаване на мярката "60 на 40" за запазване на заетостта до 31 
май. 

https://bntnews.bg/izbori2021
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Социалните партньори ще вземат решение и за удължаване на мярката "Запази ме" за работещи в неплатен отпуск от 
затворени заради пандемията обекти до 30 юни.  
Удължаването на мярката "60 на 40" са до края на май се прави с аргумента, че е наложително подкрепата за бизнеса да 
продължи и след края на март чрез изплащане на средства на работодатели от засегнатите сектори, за да запазят 
заетостта на своите работници. 
И през допълнителния период на прилагане на мярката работодателите, получили средства, ще изплащат трудово 
възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за октомври 2020 година и ще внасят 
дължимите осигурителни вноски за съответния месец.  
С промените по мярката "Запази ме" хората ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на 2020 
година и не повече от 90 дни в рамките на 2021 година, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени 
ограничения. 
 
√ Марияна Николова: Туристическият сезон ще бъде открит от 1 май 
Чуждите туристи ще имат три възможности да удостоверят защита от Covid-19 
Българският туристически сезон ще бъде открит от 1 май при спазване на противоепидемични мерки, съобщи 
вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова. 
„Идеята ни е през този сезон да открием малко по-рано сезона, от първи май, което в условията на пандемия ни дава 
една възможност задължително да спазваме мерките, които са предписани от здравните власти. Те ще важат, 
включително и санитарно-хигиенните изисквания, но в крайна сметка предстоят така наречените майски празници. Там 
трябва да има една прогнозируемост, а именно забраната за хотелиерите, за туроператорите да могат да се предвидят 
конкретните пакети“, каза тя по време на посещение, заедно с премиера Бойко Борисов и министъра на 
здравеопазването Костадин Ангелов, на обсерваторията в Рожен.  
Обща европейска политика ще бъде участието и на България в т.нар. електронен зелен сертификат за пътуване, заяви 
здравният министър Костадин Ангелов и посочи, че  всеки един турист, който иска да посети страната, ще има 
три  възможности. 
„Едната е или да бъде ваксиниран, или да е прекарал заболяването и да има антитела, или съответно да има 
отрицателен PCR тест“, каза министър Ангелов. "Ние ще дадем възможност на всички туристи и по този начин ще 
улесним придвижването на всеки един от тях", добави още министърът на здравеопазването. 
Всичко, което се прави, се съгласува с Европейската комисия, изтъкна премиерът Борисов. Страната ни има право, което 
е дадено от ЕК, за туристи от "трети страни", които не са от държави членки на ЕС, да бъдат допуснати в България с 
отрицателен PCR тест, да имат антитела, или да имат поставена ваксина, която е различна от одобрените в ЕС. 
Премиерът Борисов коментира още, че най-справедливото решение за разпределение на Covid ваксините е въз основа 
на процента на населението на всяка страна членка и допълни: "Като не сме сключили договор, а Комисията ги е 
сключвала, ние затова питаме комисията: кога (ще дойдат – бел. ред.) договорените ни количества. Ето - един 
милион  имаме с "Пфайзер" веднага договорени, после 2 милиона и 900 хиляди. Дайте ни този един милион ваксини 
и  ние ще ги платим веднага". 
"190 хиляди са пристигнали до този момент от този един милион". 
"Да. Е, кой е виновен?", коментираха премиерът Борисов и здравният министър Ангелов. 
Европейският съюз е допуснал грешки при разработването на стратегията за ваксинация срещу Covid-19 за страните 
членки. Това призна заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс в интервю за германския 
вестник "Тагесшпигел".  Готов съм да направя равносметка в края на пандемията - тогава ще можем да видим какво сме 
свърши добре и какво сме сгрешили, допълни Тимерманс.  
Европейската комисия е поръчала общо най-малко 1 милиард и 400 милиона дози от одобрените до този момент в 
Общността коронавирусни ваксини, което би трябвало да е повече от достатъчно за 450-те милиона жители. 
Шестима европейски лидери, сред които и българският премиер Бойко Борисов, обаче изразиха недоволство от 
разпределението на дозите между страните членки и поискаха разговори по темата.  
 
√ Ангелов се надява от четвъртък масовата имунизация да продължи  
Има вероятност масовата ваксинация, която беше спряна временно, да бъде възобновена идната седмица, заяви в Гоце 
Делчев министърът на здравеопазването Костадин Ангелов. Според него имунизацията с препарата на "АстраЗенека" 
може да бъде подновена идният четвъртък. 
Към момента у нас няма доказан случай на заразен с африканските щамове на коронавирус, но сме длъжни да вземем 
превантивни мерки с оглед неговата опасност и резистентност към ваксините, поясни Ангелов. 
Наложеното от събота изискване за задължителна десетдневна карантина на пристигащите от Африка в България 
здравният министър аргументира с опасността от Южноафриканския и нигерийския щам и че те може да покажат 
резистентност спрямо ваксините.  
Министър Ангелов успокои всички ваксинирани с "АстраЗенека" и наблегна на това, че тя е най-близка до 
противогрипната и десетки милиони са направените имунизации. Той се надява следващата седмица ваксинационният 
процес да бъде възстановен, но след резултатите по случая с починалата жена в Пловдив: 
"Докато не излязат пробите, ние ще задържим този процес, колкото и да е трудно, колкото и да няма достатъчно 
количества ваксини, за да продължим напред. Ако до сряда излязат всички резултати, може в четвъртък да възстановим 
ваксинационния процес. 

https://bnr.bg/horizont/post/101436304/timermans-priznava-greshki-v-strategiata-za-vaksinacia-na-es
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Ангелов направи и важно уточнение за електронния регистър: "Всички записани в системата ще бъдат записани 
служебно и информирани своевременно. 
Ограничителните мерки на локално ниво засега работят и министерството ще се намеси, когато това е необходимо, каза 
още здравният министър. Той отбеляза, че отново има ръст на заразените медици, които не са се ваксинирали. 
 
√ През 2020 износът на стоки от България за ЕС намалява с 4,1%, вносът - с 9,2  
През 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 4.1 на сто спрямо 2019 г. и е в размер на 35 836.5 млн. лева, 
съобщава Националният статистически институт. 
Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 
70.2 на сто от износа за държавите - членки на ЕС. 
През декември 2020 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.3 на сто спрямо същия месец на предходната 
година и е в размер на 2705.2 млн. лева. 
През 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС най-голям ръст е e отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от 
животински и растителен произход" (32.3 на сто) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (23.0 на сто). Най-голям 
спад има в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (42.7 на сто). 
Вносът на стоки в България от ЕС през 2020 г. спада на годишна база с 9.2 на сто и е на стойност 36 555.6 млн. лева. Най-
голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. 
През декември 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 1.3 на сто спрямо същия 
месец на предходната година и е в размер на 3184.2 млн. лева. 
 
√ Производители на текстил искат държавата да помогне на сектора с поръчки  
Заради Covid кризата производството на текстил и облекло в страната отбелязва спад с 15% в сравнение с 2019 година. 
90 на сто от българските производители са експортно ориентирани и търпят най-тежките последствия от пандемията. 
Това твърдят от бранша и настояват държавата да подпомогне сектора с поръчки. 
Огромната част от българските текстилни предприятия работят с партньори в Германия, Франция и Италия, които са сред 
най-тежко засегнатите от кризата. Резултатът според Миглена Христова, собственик на русенска компания в сектора: 
„Преди година бяха затворени фабрики и магазини, затвориха и търговските центрове. Точно тогава ние от сектора 
изнасяхме готова лятна продукция, която не се продаде". 
Така спадът в поръчките и цените през миналата година е около 30 процента, изчисляват в региона Заради удара на 
кризата от бранша настояха за повече държавни поръчки. 
„Българските  текстилни предприятия бързо се преориентираха в производство на маски и защитни облекла, за да 
отговорят на нуждите на  обществото в този момент. Това временно решение обаче вече е крайно недостатъчно, за да 
функционира цял отрасъл от икономиката, особено спрямо последните тенденции в Европа и евентуалната забрана на 
употребата на текстилни маски“, казва изпълнителният директор на браншовата асоциация Йордан Беловодски. 
Традиционният за страната ни отрасъл формира 11 процента от износа или около 4 милиарда лева годишно и създава 12 
процента  от добавената стойност в индустрията. 
 
√ След изборите държавните енергийни дружества ще имат нови ръководства  
Държавните енергийни дружества ще имат нови ръководства след парламентарните избори. 
Изборът на нови бордове на предприятията ще се забави заради заболяване на членовете на комисията на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол, която трябва да предложи независимите членове на съвета на директорите на 
компаниите. От Агенцията уведомяват участниците в течащите конкурси, че заседанията на комисията се преустановяват 
за срок от 14 дни. 
За БНР от министерството на енергетиката обясниха, че процедурата, която те провеждат за избор на представителите на 
държавата, ще продължи, но за окончателното сформиране на бордовете на дружествата, трябва да бъдат избрани и 
независимите представители. 
Бъдещите шефове на енергийните предприятия ще бъдат избрани по различно време, тъй като енергийното 
министерство ще продължи с процедурата за избор на представителите на държавата. За да бъдат избрани съответните 
органи на управление на дружествата, Агенцията за публичните предприятия и контрол също трябва да приключи своята 
процедура, която засега се отлага с поне две седмици. 
След като и тя  предложи своите представители и те бъдат одобрени, се подават документи в Агенцията по вписванията и 
след самото вписване, дружествата вече ще имат ново ръководство. 
То от своя страна ще избере председател на Съвета на директорите, който задължително е от квотата на независимите 
представители. След това се избира и изпълнителен директор, който пък трябва да е от квотата на държавата. 
До приключване на тези процедури функциите се изпълняват от сегашните органи на управление, казват от енергийното 
министерство. 
 
√ Нови ограничения от днес в някои райони на страната заради Covid-19 
Посещенията на децата и служителите в детските градини на територията на Община Сунгурларе и в Свищов ще бъдат 
спрени от днес, 15 март. 
От днес на територията на Варна и областта се преустановяват присъствените занятия за учениците от шести до 12-ти 
клас. 
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От днес се спират и присъствените учебните занятия в Пазарджик, Свищов, Кюстендил, Добрич, Сливен за различни 
възрасти и класове. 
Забраняват се посещения на малолетни и непълнолетни лица в търговските центрове без придружител. 
Провеждането на културни и развлекателни мероприятия се допуска при използване на ограничен капацитет, намалява 
се работното време на заведенията за хранене. 
По отношение на семейните и групови тържества или тъжни обреди в някои населени места е решено ограничение на 
броя присъстващи. 
Спира се плановият прием и плановите операции в болниците, забраняват се посещенията. 
 
√ Допълнителни противоепидемични мерки влизат в сила в някои общини  
В Плевен учениците от 5 до 12 клас преминават изцяло на дистанционно обучение до 26 март. Заради увеличения брой 
новозаразени с коронавирус са спрени планови операции и свиждания в цялата област. Забранени са също масовите 
обществени и културни мероприятия 
Заповедта е на регионалната здравна инспекция и се отнася само за областния град. Ани Петкова -  директор на едно от 
големите средни училища в Плевен - "Стоян Заимов": 
"В крайна сметка ние сме готови от март миналата година. Обезпечени са всички с електронни устройства. Последните 
две седмици се наблюдава увеличение на броя на децата с положителен PCR  тест. Имаме две паралелки - едната във 
втори, едната в трети клас -  които са карантинирани  и се обучават дистанционно. Нямаме учители, които са болни." 
След протест на фитнесите и моловете отпадна забраната за работа на местата за спорт. Очаква се нова среща в РЗИ. 
Владислав Монов - управител на най-големия търговски център: 
"Молът да работи от 10 до 8. Охранители на всеки вход. Да не се допускат деца без придружители и човек без маска.  Ще 
искам съдействието както на полицията, така и на инспектората и при засилени марки да отворим." 
На дистанционно обучение преминават от днес до 26 март учениците от 5-и до 12-и клас в община Перник. Със заповед 
на директори на РЗИ д-р Александър Златанов, също от днес до 26 март се преустановяват плановият прием и плановите 
операции в лечебните заведения. 
От края на миналата седмица е задължително носенето на предпазни маски на открито при струпване на хора. 
Разпоредено е работодателите, в зависимост от възможностите,  да въведат дистанционна форма на работа на 
служителите си или да засилят противоепидемичните мерки в работните помещения. Сред тези мерки са  филтър, 
дезинфекция и проветряване, инструктаж, носене на маски, когато не може да се осигури дистанция, и недопускане на 
служители или външни лица с респираторна симптоматика.  
Допълнителни противоепидемични мерки са разписани и за големите търговски вериги, за тържищата и пазарите и за 
заведенията за обществено хранене. 
 
√ ДФЗ: Стопаните могат да кандидатстват за съфинансиране на застрахователни премии  
От днес земеделските стопани могат да кандидатстват за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане 
на селскостопанска си продукция. Финансовият ресурс, отделен за целта е, 5 млн лв , а за пръв път тази година помощ за 
застраховане ще получат и производителите на зърнени и маслодайни култури. 
Целта на помощта е насърчаването на фермерите и градинарите доброволно да застраховат продукцията си срещу суши, 
наводнения, градушки и измръзвания.  
Има условие и за минимални площи, които земеделците трябва да обработват, за да получат подпомагане.  
Максималният размер на съфинансиране за фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и 
тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. 
Стопаните, които застраховат пшеница, ечемик и царевица или маслодайни култури могат да получат до 35 на сто от 
стойността на застрахователната премия.  
Срокът за предоставяне на застрахователните полици в областните дирекции на фонд "Земеделие" е 31 август. 
Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците, а средствата ще се изплатят 10 
работни дни след сключване на договора, гарантират от фонд "Земеделие". 
 
√ Светлин Наков: Изоставаме трагично на ниво дигитализация на държавата 
Пандемията спомогна ускорено да се дигитализират сектори, които имат дълбока нужда от това, смята 
основателят на „SoftUni“  
Интервю на Мария Костова със Светлин Наков 
„Тенденцията е на пазара на труда постоянно да се откриват нови професии, свързани с технологичния сектор, и да се 
закриват стари професии, които се заместват с дигитализацията и стават ненужни заради дигитализацията.“ Това каза в 
интервю за БНР основателят на софтуерния университет „SoftUni“ Светлин Наков. Това се е случвало и в миналото, когато 
са изчезвали някои професии – например счетоводството на хартия, допълни Наков. 
„Разни професии като тези, които казват колко е часът или те събуждат по телефона – всичко това се замества в момента 
от електронни устройства. Дали например таксиметровите шофьори ще изчезнат скоро или по-далече във времето, не 
мога да кажа, но светът иска автономни автомобили, клиентът иска автономни автомобили, собствениците на такси 
компании искат автономни автомобили и всички големи технологични гиганти се надпреварват да предложат адекватни 
решения за това автономно шофиране. Ето една огромна индустрия – транспортната, която предстои да стане автономна, 
машинно управляема и автоматична, или полуавтономна – с минимална намеса на човека. Дали ще са 20-30-40-50 
години – това са малко догадки.“ 
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Статистиката за цифровите умения на населението в България звучи плашещо, но изоставане сред младите хора няма, 
смята Светлин Наков. 
„По-скоро нашето население е застаряващо, хора, които се причисляват към по-възрастните, например повечето 
пенсионери. Тях някак си ги е страх от технологиите и образуват голям процент от цитираните числа. Аз по-скоро съм 
оптимист и смятам, че България се справя добре като общество. Като институции вече много изоставаме, просто сме по-
бавни.“ 
„Накратко казано: изоставаме трагично на ниво дигитализация на държавата, но на ниво общество не сме толкова 
изостанали, колкото изглежда отстрани“, обобщи Светлин Наков. 
Според Наков сегашното пренареждане на ежедневието и работните процеси има както негативни страни заради 
ограничените контакти на живо, така и добри страни, защото в много сектори са скочили ефективността и 
производителността. 
„Само като си припомня преди година-две как пътувахме по 40-50 минути за една среща, която е 20 минути, и после още 
толкова на обратно, в днешно време този абсурд все по-малко се случва. Разбира се, не можеш да отидеш на фризьор 
онлайн, но пандемията много спомогна за ускорената дигитализация в сектори, в които има дълбока нужда от това.“ 
Ако сме свикнали вече да не ходим до банката като физическа сграда и офис, можем практично да продължим да го 
правим, отбеляза Светлин Наков и даде друг пример: 
„Най-сетне лекарите се сетиха, че могат да преглеждат и по интернет, че за много от оплакванията не е необходимо да 
ходиш на живо и на място.“ 
Наков изрази надежда, че когато животът се нормализира, ще запазим голяма част от тези по-ефективни модели.  
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Отчита се сериозно покачване на банковите такси  
Сериозно покачване на банковите такси се отчита за последната година. Пред „Хоризонт“ бизнес консултантът в сферата 
на финансовите технологии Стефан Христов, който е и автор на първия сайт за сравняване на банковите такси, обясни, че 
ако искаме да спестим разходи от това перо, трябва да се насочим към безкешови плащания. 
Най-скъпи са услугите, когато използваме пари в кеш, било то в банков клон или при теглене от банкомат, предупреди 
бизнес консултантът Стефан Христов. 
„Цените за услуга на банкови сметки за последната една година, година и нещо, станаха почти двойни. Цените за 
преводите на хартия в клон станаха между 3,50 и 5 лева“. 
От годишния бюлетин на асоциацията на търговските банки обаче се вижда, че приходите от такси и комисионни в 
банковия сектор за миналата година намаляват спрямо 2019 г., със 6,5 процента до 1,237 милиарда лева. 
„Плащанията, които са в евро от 15 декември 2019 година цените бяха приравнени с тези в лева. Непублична 
информацията е, че допреди това да се случи банките имаха приход от около 80 милиона лева за това нещо на година“. 
Заради което банките на няколко пъти увеличиха таксите в лева. През миналата и в началото на тази година, потвърди 
Христов: 
„Когато клиент не ходи в клон, доста по-евтино излиза“. 
 
√ Марио Драги предлага пакет антикризисни стимули за 32 млрд. евро в Италия  
Италианският премиер Марио Драги заяви в петък, че пакетът от стимули за преодоляване на негативните последици от 
Covid-19 на стойност 32 милиарда евро ще бъде приет през следващата седмица. 
Той обеща, че правителството на страната ще разшири схемата за защита на работните места, като същевременно ще 
използва и други финансови инструменти, за да помогнете на по-бедните италианци да получат облекчение от 
негативното въздействие на коронавирусната криза. 
Драги добави, че възнамерява да предложи на парламента на Италия по-нататъшно увеличение на бюджетния дефицит , 
за да улесни икономическото възстановяване от пагубните последици от пандемията. 
По-рано днес Италия прие по-строги мерки за ограничаване на пандемията от Covid-19, като Марио Драги защити това 
решение в своето изказване, подчертавайки, че решението за затягане на ограниченията е взето въз основа на "научни 
доказателства". 
Италианското правителство издаде в петък нов указ, който позволява прилагането на по-строги ограничения от 15 март в 
повечето региони на страната. Според заповедта Сардиния, Сицилия, Калабрия и Умбрия засега ще бъдат освободени от 
това правило. 
Училищата ще преминат към дистанционно обучение, баровете, ресторантите и магазините от несъществено значение 
ще останат затворени, докато гражданите ще могат да напускат домовете си само за работа, медицински грижи или 
други спешни нужди поне до 6 април. Освен това страната ще остане под пълен локдаун за Великденските празници. 
Последното решение идва при наличието на силен ръст на новозаразените с Covid-19 в страната, като през последните 24 
часа бяха установени 26 824 нови случаи на коронавирус - най-голям брой за едно денонощие от ноември 2020 г. 
 
√ Тежко поражение за партията на Меркел на изборите в две провинции  
Християндемократическият съюз на канцлера Ангела Меркел понесе исторически загуби във вчерашните ключови 
избори в две германски провинции. Те са възприемани като оценка за това как страната се справя с коронавирусната 
криза. 
В Баден-Вюртемберг консервативният ХДС получи  рекордно ниска подкрепа от 24,1 на сто, сочат предварителните 
резултати , а в съседната Райнланд-Пфалц за партията са гласували 27,7 процента. 

https://bnr.bg/post/101436164
https://bnr.bg/horizont/post/101435763
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Генералният секретар на партията Паул Цимяк обясни, че лошите резултати се дължат на скандалите 
с  облагодетелстването на депутати от продажбата на защитни маски и напрежението, предизвикано от епидемията. 
В Баден-Вюртемберг с 32,6 на сто побеждават Зелените, което осигурява трети мандат на Винфрид Кречман като 
премиер на провинцията. Баден-Вюртемберг някога бе бастион на ХДС. 
В Райнланд-Пфалц, както се очакваше, побеждават социалдемократите, които получават 35,7 на сто от гласовете. 
Очаква се гласуването вчера да се отрази и на избора на наследник на Меркел на канцлерския пост и на предстоящите 
регионални и федерални избори, които са наесен. 
 
√ От САЩ са над 1/3 от оръжията, продадени в света в последните 5 години  
Над една трета от оръжията, продадени в света през последните пет години, идват от САЩ. Така Вашингтон се 
утвърждава като основен доставчик на въоръжение в глобален мащаб. 
Изводът е на шведския Стокхолмски международен институт за изследване на мира (СИПРИ). Американско въоръжение 
е било продадено в 96 страни, като половината от него е било за Близкия изток. 
На второ място според доклада е Русия с една пета от световните доставки. Отбелязва се, че в сравнение с периода до 
2015 г., обемите в оръжейната търговия са били в стагнация. 
Междувременно израелското министерство на отбраната съобщи, че е завършило разработката на  нова минометна 
система "Желязно жило". Тя с по-висока точност поразява противници, които се прикриват в градска и намалява риска за 
цивилните лица в близост до целта. 
 
Икономически живот 
 
√ Насочваме се към усвояване на геотермалната енергия  
Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения по процедурата „Използване на 
геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“. Тя е 
финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
Процедурата е на обща стойност 3.4 млн. евро и по нея могат да кандидатстват общински администрации и държавни 
институции. Всеки от проектите може да бъде финансиран със сума между 200 хил. и 400 хил. евро, като безвъзмездната 
помощ покрива изцяло стойността на проекта. 
Срокът за кандидатстване по процедурата е 10 септември 2021 г., а пълните условия по нея могат да бъдат намерени в 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН). 
Припомняме, геотермалната енергия е екологично чиста и постоянна. Ресурсите й се простират от плиткия подпочвен 
слой до горещите води и горещите скали, намиращи се на няколко километра под земната повърхност и даже още по-
дълбоко, до много високите температури на разтопените скали. 
Редица страни от Централна и Източна Европа вече усилено работят по използване на геотермалните си ресурси. 
Експерти коментират, че скоростта, с която геотермалната енергия може да замести изкопаемите горива зависи от това, 
колко бързо технологията може да бъде тествана и внедрена. За целта те призовават за увеличаване на пилотните 
проекти през следващите години, така че от 2030 г. да могат да бъдат изградени мащабни централи, които след това да 
могат да се превърнат в заместител на въглищата. 
 
√ Едва 12% от предприятията у нас използват системи, свързани с интернет  
През 2020 г. почти една пета (18%) от предприятията в ЕС с повече от 10 заети използват устройства, свързани с интернет, 
или системи, които могат да бъдат наблюдавани или контролирани дистанционно чрез интернет. Големите предприятия 
използват тези устройства или системи в по-голяма степен (38%) в сравнение със средните предприятия (27%) и малките 
предприятия (16%). 
Сред държавите-членки на ЕС, Чехия регистрира най-висок дял от предприятия (44%), които използват устройства или 
системи, свързани с интернет с дистанционно наблюдение или управление през интернет. Чехия е в компанията на 
Финландия (40%), Австрия ( 32%), Белгия (27%) и Малта (26%). 
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За съжаление България е в другия край на скалата, при държавите с по-малко от 15% предприятия, използващи системи и 
устройства, свързани с интернет – Унгария (14%), Португалия (13%), България (12%), Франция (10%) и Румъния (7%). 
От Евростат уточняват, че не разполагат сд данни за Германия, Ирландия и Люксембург, но те едва ли ще повлияят 
особено на българската позиция в изследването. 
Устройства или системи за оптимизиране на консумацията на енергия в помещенията на предприятието са най-
популярни в големите предприятия: 21% от тях ги използват. Сред средните и малките предприятия най-често се 
използват устройства или системи за проследяване на движението на превозни средства или продукти или за предлагане 
на базирана поддръжка на превозни средства: 12% от средните предприятия и 6% от малките предприятия. 
 
√ На местната власт ѝ липсват ресурси и капацитет  
Анализът на Адриан Николов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
Препоръките на международните организации към България по-често се съсредоточават върху проблемите на 
национално ниво – от корупцията през съдебната система до качеството на законотворчеството. Новопубликуван 
анализ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) вместо това се фокусира върху 
особеностите на местната власт, предизвикателствата пред децентрализацията и растящото неравенство между 
отделните райони на страната и столицата. 
На първо място анализът установява, че България е постигнала значителен прогрес в социално-икономическото си 
развитие в трите десетилетия след краха на социалистическия режим. Това, очаквано, идва и с трансформация на 
свърхцентрализираните институции към система на управление и вземане на решения на много равнища. Въпреки това 
анализаторите на ОИСР отбелязват също, че въпреки скъсяването на дистанцията с икономическото развитие на ЕС, 
страната остава на опашката и среща значителни проблеми както с подоходното неравенство, така и с бедността. 
Сред притеснителните тенденции, очертани в доклада е и задълбочаването на социално-икономическите различия както 
между отделните региони на страната, така и спрямо централноевропейското равнище след влизането на страната в ЕС, 
въпреки големите инвестиции в регионално развитие, финансирани от кохезионните фондове. Анализът описва казуса на 
България като „остров на просперитет“, в който има малка добре развита територия и изостанала периферия – 
големите разлики в развитието са между столицата и останалите райони, като това важи дори за целия Югозападен 

https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/decentralisation-and-regionalisation-in-bulgaria_b5ab8109-en
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/decentralisation-and-regionalisation-in-bulgaria_b5ab8109-en
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район за планиране, който съсредоточава почти поливната от националния БВП, с тенденция делът му да се увеличава; 
същото важи и за София (столица). Авторите отбелязват развитието на Пловдив, Варна и Бургас като алтернативни 
икономически центрове и балансьори на столицата, но отвъд тях останалата част от страната остава назад в развитието 
си. 
Като цяло, според доклада регионалното развитие се увенчало със „смесен успех“. Според авторите страната е положила 
усилия за създаване на по-интегриран подход към регионалната политика, но те са били възпрепятствани от една страна 
от икономическите проблеми, породени от кризата след 2008 г., а от друга – от все по-задълбочаващите се социални и 
демографски проблеми на редица региони. Като проблем се изтъква и централизирания („отгоре-надолу“) подход към 
разработването на регионални политики, който често изключва местната власт от процеса. 
Анализът поставя акцент върху обстоятелството, че въпреки няколкото програми и стратегии за децентрализация, 
България остава силно централизирана. Общините – посочени като единственото равнище на реална децентрализация – 
реализират едва 20% от публичните разходи (или 7% от БВП на страната), на фона на 34% средно за ЕС (15% от БВП). 
Фискалната децентрализация се посочва като най-слабото звено на общия процес на децентрализация, въпреки че се 
наблюдават дефицити и в политическата и административна децентрализация. 
Като основно предизвикателство пред местната власт се посочват ниската фискална автономия и ограничените бюджети 
на общините, които ги възпират да предоставят качествени услуги, да правят инвестиции и да насочват развитието си, 
особено предвид че общинските харчове се определят до голяма степен от централното правителство. Анализът вижда 
проблеми и в административния капацитет и демократичния процес на местното ниво. 
В най-общ план, авторите на анализа на ОИСР препоръчват няколко стъпки за постигане на реална децентрализация, по-
добро регионално развитие и подобряване на дейността на местната власт: 

• Преминаване към движен от местното ниво и интегриран подход за регионална политика. Според анализа 
регионалните политики следва да вземат предвид особеностите на различните райони на страната, и да поставят 
в центъра на процеса на вземане на решения местната власт. Акцент се поставя и върху качеството на процеса на 
вземане на решения, прозрачността и координацията между различните местни власти. 

• Подобряване на общинската децентрализация: повече капацитет и ресурси и по-добро общинско 
управление. Авторите посочват, че е необходимо реформиране на настоящите поставени цели за общинска 
децентрализация и мерките за постигането им. От значение са и подобряването на механизмите на координация 
между различните равнища на управление, по-ефективната административна децентрализация, както и 
реалната фискална децентрализация и повишаването на фискалната отговорност на местната власт. 

• Реформиране на местната власт с цел повишаване на капацитета и постигане на регионалните цели. Докладът 
посочва, че е необходимо изясняване на ролите на различните равнища на местна власт. Според авторите 
областите следва да оперират като деконцентрирани териториални администрации, чиято роля е вертикалната и 
хоризонтална интеграция и контрол над общините, но не и пряко да се занимават с регионално развитие. 

Голяма част от изводите на анализа на ОИСР съвпадат и с тези, направени от ИПИ в рамките на дългогодишната 
работа на института в областта на местната власт и регионалното развитие. Повече за настоящите 
предложения на ИПИ за реална децентрализация можете да прочетете на специализирания сайт за фискална 
децентрализация dvenasto.bg 
 
√ Над 700 млн. лева отрицателно търговско салдо с ЕС за 2020-та  
Външнотърговското салдо на България с ЕС през 2020 г. е отрицателно и е на стойност 719.1 млн. лева, сочат данните на 
НСИ. 
През 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 4.1% спрямо 2019 г. и е в размер на 35 836.5 млн. лева. 
Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 
70.2% от износа за държавите – членки на ЕС. 
 

https://dvenasto.bg/
https://dvenasto.bg/
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Вносът на стоки в България от ЕС през 2020 г. спада с 9.2% спрямо 2019 г. и е на стойност 36 555.6 млн. лева. Най-голям е 
стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия (табл. 3 от приложението). 
Общото външнотърговско салдо за януари 2021 спрямо същия месец на миналата година е отрицателно и е на стойност 
256.3 млн. лева. 
През януари 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 4 685.5 млн. лв., което е с 6.1% по-малко в сравнение 
със същия месец на 2020 година. 
Внесените през първия месец на тази година стоки са на стойност 4 941.8 млн. лв., или с 6.8% по-малко спрямо януари 
2020 година. 
 

 
 
През януари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 22.6% в сравнение със същия месец на 2020 
г. и е на стойност 1 378.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените 
американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 
57.3% от износа за трети страни. 
Вносът на стоки в България от трети страни намалява с 15.0% в сравнение със същия месец на 2020 г. и е на стойност 
1 872.1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Руската федерация, Перу, Сърбия 
и Украйна. 
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√ Сериозни търговски проблеми за британския бизнес след Брекзит  
74% от компаниите в Обединеното кралство са имали забавяния при вноса на стоки от Европейския съюз и износа за 
единния блок след реалното напускане на ЕС в началото на годината. Това показва проучване на бизнеса, цитирано от 
“Гардиън” и БНР. 
Изследването е направено от производствената търговска група Make UK и включва над 200 големи британски 
индустриални компании. 
Проучването също така установява, че над половината от компаниите са изправени пред увеличени разходи след 
излизането на Обединеното кралство от ЕС. 
Повече от една трета от тях отчитат загуби от продажби, докато страховете от продължаващото прекъсване на доставите 
може да се окаже губещо за бизнеса на фирмите и в бъдеще. 
 
Мениджър 
 
√ „Булгаргаз“ поиска поскъпване на газа с 13% за април  
Държавният доставчик на природен газ “Булгаргаз“ е поискал Комисията за енергийно и водно регулиране да одобри 
цената на синьото гориво у нас да бъде повишена с 13% за април, се вижда в заявление на енергийната компания. 
Освен това „Булгаргаз“ прогнозира ново поскъпване на горивото с 3,5% от началото на месец май. 
Цената на природния газ се определя всеки месец. Действащата в момента цена, утвърдена в началото на месеца от 
КЕВР е 28,64 лв.  за  мегаватчас, което с 6% по-ниско от тарифата за февруари от 30,39 лв. на мегаватчас. 
Сега предложението на „Булгаргаз“ е цената да стане 32,32 лв., а за май се очаква тя да достигне 34,44 лв. на мегаватчас. 
Като аргументи за поскъпването от доставчика посочват отражението на петролните деривати, както и стойността на 
суровината на европейските газови пазари. В микса се включват не само руския газ на „Газпром“, но също така и 
доставки от Азербайджан по продължението на Турски поток, както и синьото гориво от хранилището „Чирен“. 
Цената на газа на най-големия европейски хъб – нидерландския TTF се покачва от 16,13 евро на мегаватчас в началото на 
март до 18,35 евро към днешна дата, което представлява ръст от 12,5%. 
 
√ Ще поръчаме и от руската ваксина, ако Европа я разреши, обеща Борисов  
Поръчахме от ваксините на "АстраЗенека", защото първи започнаха изпитания. Това обясни премиерът Бойко Борисов в 
Кюстендил, където бе на посещение заедно с министъра на здравеопазването Костадин Ангелов и зам.-министъра на 
регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков. Там беше и председателят на Българската асоциация на 
заведенията Ричард Алибегов. 
Той направи коментара по повод разпореждането временно да се прекрати имунизацията с препарата на "АстраЗенека" 
след смъртен случай у нас, часове след поставяне на доза от него. Ден по-рано 10 европейски държави също 
преустановиха временно имунизирането с "АстраЗенека" след докладвани отделни случаи на тежки нежелани реакции. 
Първият бе в Австрия, където също бе регистриран смъртен случай вследствие на белодробна емболия няколко часа 
след поставяне на ваксина на "АстраЗенека". Има информации и за два смъртни случая в Италия. Европейската агенция 
по лекарствата започна подробна проверка дали има причинно-следствена връзка между поставянето на ваксината и 
фаталните реакции. Междувременно австрийският здравен регулатор излезе с официално становище, че не е открита 
такава, а СЗО също препоръча имунизацията с препарата да продължи. 
България е поръчала 4 млн. дози от ваксините на "АстраЗенека", но страната ни плаща само за доставени ваксини. 
Ваксините не са платени предварително. "Имаме уверения, че до сряда ще минат всички тестове.", отбеляза Борисов. 
Той добави, че след ваксините на "АстраЗенека" страната ни е поръчала 1 млн. дози и от ваксините на "Пфайзер", а след 
това още 2,9 млн. дози. Поръчани са ваксини и от "Модерна". 
"Разликата в цените не е малка. Ако едната е няколко единици долара, другата е 15 отгоре. Търговската война между 
фирмите е като в заведенията. Ако едното работи за 4 лева, а другото за 15 при същите условия, къде ще си изпиеш 
кафето?", запита Борисов. Не бива да допускаме геополитически интереси и търговски войни да пречат на 
ваксинационната кампания у нас, обобщи той. 
Ако руската ваксина бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата, България ще купи и от нея, увери 
премиерът. "Не че ние не сме достатъчно близки и с Китай, и с Русия, но в ЕС могат да се поставят само ваксини, 
одобрени от Европейската агенция по лекарствата", каза Борисов. "България винаги е водила много мирна политика, но 
на територията на ЕС могат да се поставят ваксини, одобрени само от ЕАЛ. Затова в Чехия парламентът не разреши, в 
Словакия министърът на здравеопазването си подаде оставката заради руската и китайската ваксина. Ние винаги сме 
били дисциплинирани членове на ЕС и спазваме правилата“, допълни той. 
„Ако руската ваксина, която си е дала документите в ЕАЛ, бъде одобрена, след това Комисията отиде и провери как се 
произвежда и ни разрешат и нея, ще вземем и от нея и ще предоставим, на който желае, да си я направи. Китайската все 
още не е подала документи в ЕАЛ. Това е много регулиран пазар на лекарствата. Смея да кажа, че компромиси в Европа с 
това не се допускат. Така че тези апели защо Борисов не се обади на Си Дзинпин, на Ли Къцян или на Путин?... Мога да се 
обадя, но това няма да може да влезе в нашата мрежа, защото не е разрешено от ЕАЛ и съответно от българската. Стане 
ли разрешено, веднага ще предоставим на българите да избират.“, обеща Борисов. 
Ще се изчака да излязат резултатите от взетите проби в Пловдив, за да може да се разреши продължаването на 
ваксинацията с "АстраЗенека" у нас, потвърди и здравният министър проф. Костадин Ангелов. Няма притеснения, че 
може да има някаква връзка между поставената ваксина и смъртта на жената в Пловдив, бе категоричен той. 
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√ Фермери ще получат компенсации заради пандемията  
И тази година земеделците и малките предприятия, които преработват селскостопанска продукция ще бъдат 
компенсирани заради загубите, причинени от Covid пандемията. Пари обаче ще има само за тези, които не са получили 
подпомагане през 2020 г. 
Агроведомството планира нов прием по извънредната антиковид мярка. Понеже това налага промени в наредбата от 
миналата годите те са публикувани за обществено обсъждане до 12 април. 
С корекциите в наредбата тази година обезщетения ще се дават само на регистрирани земеделски стопани, които са 
кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания при кампания 2020-а. 
Освен това, за да имат право на такава компенсация, миналата година фермерите или не трябва да са подавали 
заявление за подпомагане или да са подавали, но да не са получили средства. 
Над 30 000 земеделци получиха компенсации за загубите, претърпени заради коронакризата през 2020 г. За целта фонд 
"Земеделие" разполагаше с близо 100 милиона лева бюджет. 
 
√ Туроператорите недоволстват заради карантината за завръщащи се от Африка  
Заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвежда задължителна 10-дневна карантина, последвана от 
PCR тест за влизащите от Африка пътници, поражда отново недоверие и страх у потребителите на туристически услуги. 
От Обединение "Бъдеще за туризма" протестират срещу налагането на подобни забрани, влизащи в сила без 
необходимия гратисен период, в който да има преструктуриране и поне намаляване на загубите. От там настояват за 
премахване на карантината за лица с отрицателен PCR тест. 
“Заповедта за задължителна карантина на практика гилотинира плахите опити за възстановяване на дейността на 
туроператорите, поражда отново недоверие и страх у потребителите на туристически услуги”, посочват от организацията.  
Според данните ѝ за трите месеца, в които се организират чартъри до Занзибар, има само един клиент, поканен за 
повторен тест и неговите резултати все още не са известни. Всички останали тестове са отрицателни. 
Според туроператорите карантинирането обрича планираните и предплатени пътувания до Занзибар, както и до други 
дестинации като Кения, Египет, Мароко и Тунис. 
 
√ Растеж под условие  
България може да завърши 2020 г. година с 3% икономически растеж, но тази прогноза ще се изпълни при условие, че се 
проведе ваксинация на населението и без ново затваряне на икономиката. Това прогнозира старши икономистът на 
Института за пазарна икономика Петър Ганев, цитиран от БТА. 
При такъв сценарий икономиката ни би следвало да навакса бързо понижението от 4,2% през 2020 г. и да достигне ръст 
от 4-5% през 2022 г., добави Ганев. 
За сравнение според последната прогноза на БНБ през 2021 г. България ще отбележи ръст на БВП от 3,7%.В последната си 
икономическа прогноза от есента Еврокомисията пък счита, че икономиката ни ще се повиши с 2,6%. 
Според Ганев обаче пред нас има и лош сценарий за развитието на икономиката – в случай, че се окаже, че през есента 
отново трябва да бъдат въвеждани строги противоепидемични мерки. Рисковете това да се случи са няколко – бавна 
ваксинация, възникването на нови щамове и недобра ефективност на ваксините. 
„Ново затваряне през есента ще продължи да натиска надолу потенциала на икономиката ни“, добави Ганев. Според 
него в момента страната ни стои сравнително добре, спрямо останалите държави от ЕС – от една страна защото не бяхме 
ударени толкова силно от първата вълна на пандемията и от друга, защото индустрията ни не е в пълна карантина, както 
бе например в Италия. Така средният икономически спад на страните в ЕС е 6-7%, докато у нас бяха отчетени 4,2% 
понижение на БВП. 
 
√ Надеждата за сделка между ЕС и Лондонското сити избледнява  
Планът на Обединеното кралство да преразгледа финансовия си правилник подкопава перспективите за сделка с 
Европейския съюз за хармонизиране на пазара след Брекзит. Това пише в имейл до Блумбърг германския депутат 
от  Европейския парламент Маркус Фербер. 
„Ако британската рамка за финансови услуги постоянно се променя, не мога да си представя ситуация, в която ЕС да й 
даде статут на еквивалентност“, отбелязва той. 
„Британското правителство трябва да е наясно, че подобен ход би намалил драстично вероятността за бързо 
установяване на еквивалентност“, добавя евродепутатът. 
Коментарите на Фербер са в отговор на изказването на икономическия секретар в Министерството на финансите на 
Обединеното кралство Джон Глен, който по-рано миналата седмица каза в интервю за Блумбърг, че правителството 
подготвя консултации с бизнеса за „подробни предложения за по-широка реформа на капиталовите пазари“ през лятото. 
По думите му проектът ще бъде „с възможно най-широк обхват“, като анализът на пазарите ще включва преглед на 
тяхната структура, както и на правилата за прозрачност. Глен отбеляза, че целта е да бъдат съкратени разходите и 
тежестите за фирмите, като същевременно с това се поддържат високи стандарти на регулация. 
„Този анализ показва ясно, че искаме да не искаме да си сътрудничим с ЕС, а да се съревноваваме с него“, казва Роб 
Мълтън от Latham & Watkins. 
Предложението за промени на правилата на финансовия пазар показва, че Обединеното кралство е готово да промени 
подхода си към преговорите с ЕС. Досега осигуряването на статут на еквивалентност в областта на финансовите услуги бе 
основаната цел на Лондонското сити, но напредъкът по процеса е много бавен. 
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Докато Обединеното кралство е предоставило еквивалентност на ЕС в 17 области, до момента блокът е отвърнал със 
същото само в 2. Коментарите на Глен са знак, че Обединеното кралство гледа на постигането на еквивалентност като на 
малко вероятно и търси собствен път на развитие. 
Европейската комисия, която отговаря за тези решения, отказа да коментира намеренията на Великобритания за 
преразглеждане на финансовия правилник. 
Без еквивалентност, базираните в Лондон финансови фирми, които искат да правят бизнес в рамките на ЕС, може да 
бъдат натоварени за неопределено време с допълнителни затруднения и разходи, произтичащи от управлението на 
отделни операции както във Великобритания, така и в блока. 
„Великобритания е отписала възможността за постигане на еквивалентност на финансовите услуги и я е заменила със 
стратегия на яростна конкуренция за бизнес“, категоричен е Фербер. 
 
√ Председателят на ЕС ще свика среща за COVID-19  
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел е получил писмата от лидерите на шестте страни членки, сред които и 
на България, в които те призовават да бъде обсъден на европейско ниво проблемът с доставките на ваксини срещу 
коронавируса, съобщи висш представител на ЕС. 
Той припомни, че Мишел ще свика среща на върха на 25 и 26-ти март, на която ще бъде обсъдена координацията при 
отговора на COVID-19. Намерението е срещата да бъде физическа, но това все още не може да бъде потвърдено. 
От Европейската комисия изразяват съгласие с твърденията на петимата лидери, че най-справедливото решение за 
разпределение на ваксините е на базата на процента на населението на всяка държава и това решение е било 
предложено от Комисията при всички споразумения за авансово закупуване, информира БНР. 
Същевременно от Комисията припомнят, че страните членки са решили да се отклонят от това предложение, като са се 
договорили да се вземе предвид епидемиологичната обстановка и необходимостта от ваксиниране във всяка държава. 
"При това положение, ако една страна членка реши да не вземе частта според процента от населението, дозите се 
разпределят сред останалите. Държавите използваха тази система, за да променят предложението на Комисията и при 6-
те поръчки. Затова те трябва да постигнат споразумение, ако пожелаят да се върнат към основата на процент от 
населението", допълват от Комисията. 
 
√ Подем на промишленото производство в ЕС и Еврозоната  
Промишленото производство в Еврозоната нарасна повече от очакваното през януари, сочат данните на европейската 
статистическа служба Евростат. 
През януари промишленото производство на страните от региона на единната валута е нараснало с 0,8% спрямо 
декември, докато в целият Европейски съюз е отчетен скок с 0,7%. 
В Еврозоната най-голямо покачване на продукцията се наблюдава при трайните потребителски стоки, които през януари 
са нараснали с 0,8% месечна база. При нетрайните стоки се отчита ръст от 0,6%, а при енергийните и капиталовите стоки – 
ръст от 0,4%. 
В ЕС продукцията на нетрайните стоки е нараснала с 0,8% през януари спрямо декември, докато при енергийните и 
капиталовите стоки се отчита покачване с 0,6% и при трайни потребителски стоки – с 0,4%, 
Сред държавите членки, за които има налични данни, най-голям ръст на промишленото производство е регистриран в 
Люксембург (3,8%), Гърция и Франция (по 3,4%) и Белгия (3,1%). Най-голем спад се наблюдава в Естония и Латвия (по 
минус 1,5%), Португалия (минус 1,3%) и Испания (минус 0,7%). 
Годишна база 
През януари 2021 г. промишленото производство се е покачило с 0,1% в Еврозоната и 0,3% в ЕС спрямо същия месец на 
2020 г.   
В Еврозоната се отчита ръст на производството на междинни стоки 1,8% на годишна база през януари, като следват 
трайните потребителски стоки, където продукцията е нараснала с 1,6%, капиталови стоки - с 0,9%, и енергия - с 0,4%. 
Производството на нетрайни потребителските стоки е намаляло с 3,9%. 
В ЕС през януари 2021 г.  производството на трайни потребителски стоки е нараснало с 3% на годишна база, на междинни 
стоки - с 2,2%, на капиталови стоки - с 0,9%. При яроизводството на енергия се отчита спад от 0,5%, а при нетрайните 
потребителски стоки - свиване с 3,2%. 
Сред държавите членки, за които има данни, най-голям ръст на промишленото произовдство на годишна база е 
регистриран в Ирландия - 27,5%. Следват Литва с 11,8% и Полша с 5,6%. Най-голям спад има в Португалия (минус 6,5%), 
Малта (минус 6,2%) и Словакия (минус 4,0%). 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/4-12032021-AP-EN.pdf/fdcffb0b-7cfa-ba01-ee27-d140bee1c471
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√ Голямата промяна: 5 глобални тренда в епохата "Постковид" 
Как се промениха отношенията между човек и бизнес след появата на COVID-19 в света  
Пандемичната 2020 г. редактира в спешен режим всички предварителни прогнози за основните тенденции в глобалното 
развитие, включително в сферата на бизнеса. Изискванията и потребностите на хората се промениха, в резултат на което 
някои индустрии преживяха истински подем, докато други се научиха да се справят с внезапната лавина от 
предизвикателства. Десетки хиляди стартъпи се появиха по цял свят, предлагайки напълно нови продукти и услуги. 
Големите компании от своя страна се надпреварват да ухажват клиентите с отстъпки и програми за лоялност. И да, една 
от най-устойчивите прогнози в "новото нормално" продължава да бъде, че ще оставим завинаги в миналото някои неща 
от отношенията човек-бизнес, а други ще се установят трайно в живота на планетата.  Кои глобални трендове имат най-
голям шанс в това отношение?  
1. Дистанционна работа, търговия и услуги  
Основната тенденция през изминалата и настъпващата година е работата от разстояние, както и бързият ръст на 
продажбите на всичко и всички чрез интернет. Карантините и вечерният час все още са в сила в много страни по света на 
фона на пандемия от нов тип коронавирусна инфекция, така че тази тенденция вероятно ще съществува още доста 
време.  
Бизнесът реагира бързо на този обрат. В края на миналата година първите пет държави по обем на електронната 
търговия са Китай, САЩ, Великобритания, Япония и Южна Корея. Германия, Франция, Индия, Канада и Испания също 
бяха в десетката.  
През изминалата година бяха пуснати или адаптирани хиляди електронни услуги, които отговарят на текущите нужди. 
Лидер по растеж сред европейските стартъпи през 2020 г. беше платформата за домакинство на онлайн събития Hopin. 
Създаден през 2019 г., екипът за лондонския проект се е утроил за шест месеца, а платформата има обща аудитория от 
3,5 милиона потребители.  
Истински бум през 2020-та преживяха също онлайн кината и  стрийминг услугите. Един от видимите резултати в това 
отношение, е че Netflix стана лидер по брой номинации за Златен глобус. Пуснатите на платформата проекти бяха 
номинирани веднага в 42 категории. По данни на Business Insider в последното тримесечие на 2020-та Netflix вече е имал 
дял от  около една трета от американския пазар за стрийминг.  
Услугите за разпространение на видеоигри също преживяват взрив на популярност. Така например, платформата Steam 
успя да обнови рекордите за брой активни потребители на месец (120,4 милиона), на ден (62 милиона), по онлайн пик 
(25 милиона), брой на новите клиенти (2,6 милиона на месец), време в игра (31 милиарда часа) и закупени игри (с 21% 
повече на годишна база).  
2. Способност за адаптиране  
В интернет се появиха услуги, които не са съществували преди. Например приложението Zelos, разработено в Естония, 
което се използва за организиране на събития и фестивали, бе превърнато в платформа за помощ на възрастните хора 
само за 48 часа по време на пандемията. Пенсионерите можеха да се свържат с горещата линия и да докладват своите 
нужди, а операторите изпратиха своите желания до смартфоните на хиляди доброволци. Така приложението, което бе 
станало безполезно в условията на локдаун, отново придоби смисъл.  
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Много компании, например производителят на мебели Polywood и Boston studio 9Tailors, в условията на тотално 
отсъствие на интерес към основните им продукти, бързо се преквалифицираха в шиенето на медицински маски за 
нуждите на болниците и обикновените граждани. Компанията за играчки Bunnies By The Bay тръгна по подобен път - 
започна да произвежда маски със забавни щампи за деца и педиатри, които са много популярни сред младата публика.  
В Кънектикът Pullman & Comley, адвокатска кантора с повече от столетна история започна да води блог в условията на 
карантина, в който консултира гражданите по актуални въпроси като част от своята специализация. Блогът, който се води 
от адвокати, съдържа материали за това дали човек има право да заведе дете на работа в случай на затваряне на 
училището, в кои случаи закриването на бизнес може да бъде покрито от застрахователни плащания, и така нататък.  
Истинските бизнес гиганти също трябваше да се адаптират и да се научат да живеят в новите реалности. Вероятно не 
помните вече, но още в първите седмици на повсеместен локдаун  фабриките, работещи за луксозния холдинг 
LVMH,  смениха производствените линии за парфюми и козметика с такива за дезинфектанти за ръце. Само през първата 
седмица след преобородуването, бяха произведени 12 тона антисептици, а френските власти получават и до 
днсес продуктите на компанията безплатно. Потребителите от други страни, обаче плащат за тях, така че това е 
пълноценен бизнес, а не благотворителна програма.  
3. Икономии  
Доходите на населението по цял свят намаляват. Разнообразни промоции, отстъпки и специални оферти от бизнеса 
отговориха на нарастването на безработицата и икономическия спад. Миналата пролет, по време на карантинния 
период, много онлайн услуги предоставиха достъп до своите платформи безплатно или срещу символични 
пари.  Повечето банки започнаха активно да разработват програми за връщане на пари и отстъпки за клиенти в рамките 
на програми за лоялност. А една от най- ярките прояви на тенденцията за спестяване е съвместното наемане на жилища.  
4.Доставка всекиму на всичко  
Търсенето на услуги за доставка рязко нарасна в цял свят. Например в САЩ през юни обемът на пазара за онлайн 
доставка на електронни хранителни стоки достигна рекордните 7,2 милиарда щатски долара, а месечната аудитория на 
активните потребители - 45,6 милиона домакинства.  
В края на февруари стана ясно, че Uber ще купи стартап за доставка на алкохол Drizly за $ 1,1 млрд. Компанията 
възнамерява да вгради услугата в приложението Uber Eats, което се превърна в основния й бизнес по време на 
пандемията, когато хората почти спряха да пътуват с таксита, но не и да ядат.  
Качеството на доставката се превърна в мощно конкурентно оръжие за търговците на дребно по света много преди 
карантината. „Клиентите не се интересуват колко блестящо организиран е сайтът, поръчката, опаковането, те просто 
искат поръчката да бъде доставена възможно най-бързо“, пишат експерти от Deloitte в доклад за тенденциите в онлайн 
търговията. Сега тази тенденция стана още по-актуална, принуждавайки услугите за доставка да се подобряват и да се 
конкурират помежду си.  
Франция, Испания, САЩ, Великобритания затвориха барове, кафенета и ресторанти в средата на март, миналата година в 
резултат на което оборотите в ресторантьорския бизнес спаднаха от 30 на 90%. В Китай посещенията на кафенета са 
намалели със 70%. Глобално, популярност набира форматът Dark Kitchen, когато заведението работи само и 
изключително за доставка. В подобен формат, на доста места по света работят и хранителните магазини и като цяло 
представляват склад със стоки и армия от куриери за доставка.  
През лятото на 2020 г. много услуги значително увеличиха времето за доставка, тъй като не можеха да се справят с обема 
на поръчките - например Prime Now и Amazon Fresh бяха принудени да преминат в такъв режиме. Затова пък, 
благодарение на доставките и онлайн търговията, състоянието на главния изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос 
надхвърли границата от 200 милиарда долара през август.  
5. Високите технологии  
Високотехнологичните решения бяха популярни до миналата година, но през 2020 г. най-напредналите от тях придобиха 
още по-голямо значение и мащаб на приложение.  
Например, оказа се, че 3D принтерите отлично отпечатват прозрачни маски за медицински работници и тампони за 
сонди за вземане на проби от биоматериали. С технологията за 3D печат продуктите могат да се произвеждат на няколко 
места едновременно. Освен това съвременните технологии правят възможно преминаването от дизайн към 
производство буквално за един ден.  
Друг проблем, който напредналите разработки позволиха да бъде разрешен, беше дезинфекцията на помещенията. 
Digital Aerolus разработи Aertos 120 UVC, компактен дрон, оборудван с ултравиолетови лампи. Летящият асистент 
намалява риска за хората, като ги освобождава от необходимостта от взаимодействие с вируса и в същото време не 
изисква непосилни разходи.  
Според проучването на Harvey Nash / KPMG CIO за 2020 г., от избухването на пандемията, ИТ компаниите харчат около 15 
милиарда долара седмично за технологии, за да осигурят безопасна работа у дома.  
 
√ Запасите от газ в Европа рекордно намаляха  
Запасите от газ в подземните хранилища (ПХГ) в Европа са намалели значително, с 33%, вследствие на необичайно 
студеното време и продължителни тежки зимни условия в редица страни на континента в първите месеци на годината. 
Това съобщава "Ведомости" с позоваване на данни от Gas Infrastructure Europe. 
Това са най-ниските цифри от 2018 г. насам, когато европейските хранилища са пълни с газ само на 18%. 
Според новите данни обемът на синьото гориво в подземните хранилища в Италия е спаднал до 39%, в Австрия - до 33%, 
в Германия и Холандия - до 27%, във Франция - до 18%. 
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Според Игор Юшков, водещ анализатор в руския национален фонд за енергийна сигурност, ползването на газ от 
подземните хранилища в Европа ще продължи до края на март, началото на април, което означава, че запасите ще 
продължат да намаляват. 
 
√ Байдън между чука и наковалнята заради "Северен поток 2"  
Президентът на САЩ Джо Байдън се оказа в „деликатна дипломатическа ситуация“ заради нови санкции срещу 
газопровода „Северен поток 2“, които може да бъдат въведени през май, съобщава Politico, позовавайки се на свои 
източници. 
Според изданието администрацията на американския президент, от една страна, иска да попречи на изпълнението на 
проекта, а от друга -  не желае да разваля отношенията с Германия, която се застъпва за завършването на газопровода. 
„Озовахме се между чука и наковалня“, отбелязва един от събеседниците на изданието. 
Той споделя още, че Белият дом продължава да проучва компании, които може да са свързани със строителството на 
Северен поток 2. 
По този въпрос Байдън е под натиск и от двете парламентарни партии. Както е известно, републиканският сенатор Тед 
Круз блокира номинациите на американския президент за поста директор на ЦРУ и заместник държавен секретар, за да 
принуди Байдън да предприеме по-решителни мерки срещу газопровода. 
През изминалата седмица Държавният департамент на САЩ обяви условието за въвеждане на нови санкции срещу 
"Северен поток 2". 
Изпълнението на проекта „Северен поток 2“ беше спряно поради санкциите, наложени от САЩ през декември 2019 г. 
срещу изпълнителите на газопровода. Президентът Владимир Путин обяви през януари 2020 г., че „Северен поток 2“ ще 
бъде завършен изцяло и само с ресурси от руска страна, но приключването на проекта ще се забави с няколко месеца по-
късно от планираното. 
 
√ Китай ще плати за изграждането на фабрика за ваксини в Сърбия 
Китай, заедно с Обединените арабски емирства, ще съфинансират изграждането на фармацевтична фабрика в Сърбия. 
Сделката е част от партньорство, което предстои да бъде финализирано в следващите 2 седмици, заяви по местната 
телевизия RTS сръбския президент Александър Вучич. 
Фабриката първоначално ще се използва за производството на китайската ваксина срещу коронавирус Sinopharm. Така 
Сърбия ще стане първата страна в Европа, която ще произвежда от нея. 
„Началото на производството на ваксината ще бъде на 15 октомври“, добави Вучич. Той добави, че сръбските ваксини ще 
се доставят на страните в региона „дори на загуба“. 
Към момента Sinopharm е одобрена в 20 държави, от които Беларус, Сърбия и Унгария са европейски. Ваксината се 
използва масово и в арабските държави, като 65% от населението на ОАЕ е вече ваксинирано.   
Съобщението идва след посещение в страната на принца на Абу Даби Мохамед бин Зайед ал Нахян. 
Сърбия използва близките си отношения с Китай и Русия, за да ускори силно процеса по ваксинация. Докато 
имунизацията в ЕС се бави заради недостатъчно ваксини от трите основни производителя, към момента 27% от 
населението на западната ни съседка вече е ваксинирано – основно с руски и китайски ваксини, при само 10% в 
Германия например и 5% в България. 
 
√ Турция въвежда ново изискване за влизане в страната по въздух  
От 15 март турските власти въвеждат изискване към всички пътници, влизащи в Турция през въздушна граница. До 72 
часа преди полета те трябва да попълнят формуляр за регистрация на следния интернет адрес: 
 https://register.health.gov.tr 
Попълненият формуляр трябва да бъде разпечатан или изтеглен на мобилно устройство и да бъде предоставен на 
авиопревозвача преди качване на борда на самолета. Неточно попълнен формуляр или пък непредставянето му може да 
бъде повод за отказ на достъп до територията на страната. От изискването за попълването му са освободени само 
транзитните пътници. 
В сила са и мерките от края на миналата година, според които всички влизащи в страната през въздушните  и сухопътните 
граници трябва да представят негативен PCR Sars-CoV-2 тест, направен в рамките на 72 часа преди пътуването. Такъв тест 
не се изисква за деца до 6-годишна възраст, както и за транзитните пътници, в случай че не напускат трансферната зона 
на съответното летище. Освободени от това изискване са и членовете на екипажа на въздухоплавателни и на морски 
плавателни средства. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1929 долара  
Курсът на еврото днес леко се понижи и остана под прага от 1,20 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1929 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1933 долара. 
 
√ Брентът отново гони 70 долара за барел  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник на фона на данните, че китайското икономическо 
възстановяване се е ускорило в началото на 2021 г., което повиши перспективите за търсене на енергия в най-големия 
вносител на петрол в света, предаде Ройтерс. 

https://www.politico.com/news/2021/03/12/biden-sanctions-nords-stream-pipeline-475552
https://register.health.gov.tr/
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Към 8:35 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,41 долара, или 0,59%, до 69,63 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,43 долара, или 0,66%, до 66,04 долара за барел. 
Причина за оптимизма са данните, че китайското промишлено производство се е увеличило с 35,1%  през първото 
тримесечие на 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година. Дневната продукция на рафинериите пък е 
нараснала с 15% на годишна база. 
Китайската тежка индустрия показа силен растеж, като производството на на цимент, стомана, въглища и алуминий 
регистрира двуцифрено повишение в сравнение с нивата от 2019 г., коментира анализатор от China consultancy SIA 
Energy. 
Подкрепа на пазарите продължава да идва и от съкращенията на добива от групата на Организацията на страните 
износителки на петрол и нейните съюзници, начело с Русия, известна като ОПЕК+. По-рано този месец те решиха да 
запазят до голяма степен непроменени действащите в момента съкращения на производството и през април. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено след нов ръст на доходността по облигациите  
Нарастващата доходност по държавните ценни книжа потопи европейските борсови индекси в червения сектор в петък, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,66 пункта, или 0,39%, до 6 719,13 пункта, следвайки четиридневна 
серия от повишения, която вчера го издигна до връхно ниво от преди пандемията. Немският показател DAX отчете спад 
от 76,37 пункта, или 0,52%, до 14 493,02 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE изтри 17,83 пункта от 
стойността си, или 0,26%, достигайки ниво от 6 719,13 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 2,33 пункта, или 
0,04%, до 6 031,43 пункта. 
STOXX 600 бе на път да запише седмичен ръст от 3%, след като данните за инфлацията в САЩ и знаците, че Европейската 
централна банка е готова да ускори печатането на пари, за да постави под контрол разходите по заемите, подкрепиха 
апетита към рисковите активи. Петъчният нов ръст на доходността по държавните облигации в САЩ и Европа обаче 
накара инвеститорите да приберат от фондовите пазари част от печалбите си. 
„От една страна имаме ЕЦБ, която опита да ограничи ръста на доходността с успокоителни коментари, но от друга имаме  
подписването на пакета от стимули в САЩ от президента Джо Байдън, което отново подкрепи доходността по 
американските облигации“, коментира Берт Колийн, старши икономист за Еврозоната в ING Bank. 
Макар че пакетът от стимули за 1,9 трлн. долара в САЩ се очаква да подкрепи американската икономика, той е източник 
на опасения от скок на инфлацията, който може да накара централните банки да затегнат паричната политика. 
Акциите на нидерландският технологичен инвеститор Prosus, който държи една трета от акциите на китайския гигант 
Tencent, паднаха с 6% , след като китайският пазарен регулатор глоби 12 компании, включително Tencent, за монополно 
поведение. 
Цената на книжата на автомобилопроизводителя Daimler падна с 2,41%, след като френският му конкурент Renault 
продаде дела си в германската компания. 
Акциите на BMW също поевтиняха с 2,41%, след като компанията отчете спад на оперативната печалба за 2020 г. заради 
пандемията от COVID-19, въпреки силното възстановяване на продажбите през втората половина на годината. 
Книжата на британския производител на луксозни стоки Burberry поскъпнаха с 5,66%, след като фирмата отчете силно 
възстановяване на продажбите през декември. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха повишения в четвъртък, след като технологичните акции се завърнаха в 
зеления сектор, а президентът на САЩ Джо Байдън подписа пакета от икономически стимули за 1,9 трлн. долара, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши със 188,57 пункта, или 0,58%, до 32 485,59 пункта, след като по-рано бе 
напреднал с над 300 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 40,53 пункта, или 1,04%, 
до 3 939,34 пункта, задминавайки предишния си рекорден връх от 16 февруари. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 329,84 пункта, или 2,52%, до 13 398,67 пункта на фона на завръщането на интереса на 
инвеститорите към технологичния сектор. Акциите на Apple, Facebook, Alphabet и Netflix поскъпнаха с 1,65%, 3,39%, 3,16% 
и 3,67%, докато тези на Tesla скочиха с 4,72%. 
До тези резултати се стигна, след като президентът на САЩ Джо Байдън подписа плана за възстановяване от 
коронакризата, възлизащ на 1,9 тлн. долара. 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. От 
Белия дом заявиха, че чековете с директните плащания могат да се очакват в банковите сметки от този уикенд. 
Технологичните акции се възстановяват от рязката корекция, предизвикана от ръст на доходността на държавните 
ценните книжа. Производителите на чипове бяха сред най-големите печеливши в четвъртък, след като Търговска 
асоциация на производителите на полупроводници на Китай създаде нова работна група, която да сътрудничи с 
американския си аналог за облекчаване на търговското напрежение между двете страни. На този фон акциите на NVDIA, 
AMD и Xilnx поскъпнаха съответно с 4,21%, 4,79% и 6,10%. 
Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа, която наскоро достигна рекорд от 1,6%, остана без 
значителна промяна на ниво от 1,52% в четвъртък, 
На икономическия фронт, инвеститорите бяха зарадвани от по-добрите от очакваното данни за пазара на труда. 
Министерството на труда съобщи, че подадените за първи път заявления за помощ при безработица в седмицата до 6 
март са били 712 хил., докато очакванията на анализаторите, анкетирани от Dow Jones, бяха за 725 хил. заявления. 
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Повишения в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в последната 
сесия за седмицата, следвайки силните резултати на Уолстрийт 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 506,19 пункта, или 1,73%, до 29 717,83 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 16,25 пункта, или 0,47%, до 3 453,08 пункта. 
Хонконгският измерител Hang Seng се срина със 645,89 пункта, или 2,2%, до 28 739,72 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира ръст от 40,69 пункта, или 1,35%, до 3 054,39 пункта. 
В в Австралия индексът ASX200 напредна с 52,9 пункта, или 0,79%, до 6 766,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете спад от 1,38 пункта, или 0,28%, до 491,06 пункта. BGBX40 се понижи с 0,17 пункта, или 0,15%, до 110,01 пункта. 
BGTR30 изтри 1 пункт от стойността си, или 0,19%, достигайки ниво от 530,08 пункта. BGREIT се задържа без промяна на 
равнище от 145,32 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Възможна ли е европейска минимална работна заплата в България  
Синдикати предложиха на партиите да направят минималните заплати 1 200 лева, а средните 2 500 след 4 години. 
Политическите сили започнаха да предлагат увеличения. Икономистът Красен Станчев коментира възможно ли е да има 
такива и приложима ли е идеята за европейска минимална заплата, предава NOVA. 
„Винаги това става преди избори и то не само у нас. Съществува убеждение сред политиците и синдикати, че когато се 
увеличава минималната заплата, това увеличава доходите на хората. Всички икономисти обаче са на обратното мнение", 
каза той. 
„Относно минималната работна заплата - първо трябва да има работа и след това заплата. Всеки може да фиксира нещо 
със закон, но с това не може да създадете работа. На всичкото отгоре, тя не се плаща от тези, които я фиксират, а от 
някой друг. 
Това създава проблеми за част от работодателите, за онези които тепърва започват работа и за онези, които са готови да 
работят за по-ниски нива на заплащане", посочи Станчев. 
Той посочи и че има държави, в които няма минимална работна заплата. „Това са Кипър, Дания, Финландия, Швеция. В 
общи линии там се живее добре", коментира той. 
„За останалите държави има две основни изисквания - да се осигури достоен начин на живот и адекватна заплата, но 
какво е точно това - никой не знае. 
Второ нещо, което се изисква, е да се разреши колективното договаряне, което е предимно за отрасли, в които това е 
възможно и не обхваща хората, които нямат постоянен трудов договор", обясни още икономистът. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Потребителски казуси; 
- Кредити в пандемията; 
- Оправдателна присъда; 
- Пандемията; 
- Тополите в Хасково; 
- Наградите „Грами“; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Питай за ваксините с гости: проф. Кантарджиев и Богдан Кирилов; 
- Предизборни дебати; 
- Българската песен за Евровизия. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Бум на нови ВЕИ-та заради водородната революция; 
в. 24 часа - Болниците пак пълни като при Коледния пик; 
в. Монитор - Двойно повече малчугани в неделните ни школа в чужбина; 
в. Монитор - Посрещаме първите туристи за лятото на 1 май с КОВИД талони; 
в. Телеграф - Учим медицина за €800 на година; 
в. Труд - Цените за Великден падат невиждано; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ЕК призна грешки с ваксините след жалба на България и още 5; 
в. Монитор - Цените на храните тръгнаха надолу; 
в. Телеграф - Бойко Борисов обяви от Рожен: От 1 май откриваме новия туристически сезон; 
в. Труд - Една година корона криза в България; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Сибила Маринова, регионален координатор по донорство за Северен централен район: C двама донори 
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от Велико Търново спасихме 3 деца в пандемията, а исках да се откажа, като ме нарекоха търговец на органи; 
в. Монитор - Григори Григоров - председател на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ": Намалихме недостига на 
локомотиви до 9 на ден; 
в. Телеграф - Христо Радков, управител на Българско обединение на шофьорите: Рекордните глоби не намалиха жертвите 
на пътя; 
в. Труд - Икономистът проф. д-р Ганчо Ганчев пред "Труд": Пенсионирането трябва да е право, а не задължение по закон; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Слави Т. ще е цар за 1 ден - и в капана; 
в. Монитор - Урок по туризъм; 
в. Телеграф - Брекзит, не пандемията отказва студентите; 
в. Труд - Избори по време на пандемия. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 15 март 
София 

- От 11.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на 
президента проф. Евгения Захариева Малеева. 

- От 14.00 часа Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание за 
удължаване на срока на мярката 60/40 и на срока за изплащане на компенсация от 75% от осигурителния доход 
за затворените с акт на държавен орган икономически дейности. 

- От 11.00 часа 30-и състав на Софийския градски съд ще гледа делото срещу Илия Илиев и Иван Тодоров, 
обвинени за купуване на гласове. 

- От 13.30 часа 23-ти състав на Специализирания наказателен съд ще гледа делото срещу Вълчо Арабаджиев, 
Маринела Арабаджиева, Петьо Стойков и още 5 души, обвинени за образуване и ръководене на организирана 
престъпна група. 

*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Спортна зала „Младост" ще започне волейболен мач от календара на Висша волейболна лига - 
„Дея Волей" - ВК „Белоградчик". 

*** 
Пловдив 

- От 13.30 часа в зала 1 на Окръжния съд ще се гледа делото срещу жена, обвинена за източване на европейски 
средства. 

*** 
Стара Загора 

- От 11.00 часа в зала „П. Р. Славейков" кметът на Общината Живко Тодоров ще поздрави женския баскетболен 
отбор на „Берое" по повод спечелването на Купа България. 

*** 
Хасково 

- От 17.30 часа в галерия „Форум" ще бъде открита изложба с творбите на Лора Янева, Павлина Копано, Тереза 
Зиковска, Маргарита Иванова, Гергана Вълкова, Селма Тодорова, Ирина Колева, Минка Добрева, Марияна 
Йорданова, Ангелина Недин и Светлозар Недев.  

 

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

