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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ АОБР И КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС ОБСЪДИХА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИ ПРИОРИТЕТИ 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и коалиция ГЕРБ-СДС обсъдиха икономическите си 
приоритети. Срещата е част от поредицата дискусии, които представителите на четирите работодателски организации, 
членове на АОБР (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), организират с партиите и коалициите, за които социологическите агенции 
предвиждат участие в следващия парламент. 
Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2021 г., като работодателските организации поставиха акцент на 
запазването на съществуващия данъчен и пенсионен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, 
промяна на такса битови отпадъци чрез въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“, реформите в сектор 
„Енергетика“, включително либерализиране и интегриране на пазара с европейския 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. 
„Смятаме, че в следващия четиригодишен мандат на Народното събрание са напълно постижими три 
изключително важни за България цели – влизане в ОИСР, Еврозоната и Шенген. Чрез реализирането на тези 
национални приоритети ще постигнем по-конкурентна икономика и по-висок стандарт на живот за българските 
граждани. За да догоним обаче Европа имаме нужда от ускорен икономически растеж, трябва да се целим в ръст от 
над 6 % на БВП. За нас като работодатели е важно, че в програмата ви са залегнали повечето договорености, които 
сме записали в Националното тристранно споразумение между работодатели, синдикати и правителството. 
Трябва обаче да се положат максимални усилия за постигане на по-конкурентна бизнес среда чрез реализиране на 
реформите в енергетиката, човешките ресурси и намаляването на административната тежест върху 
предприятията “, заяви Васил Велев, председател а АИКБ и настоящ ротационен председател на АОБР. 
 

 
 
От своя страна вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че коалиция ГЕРБ-СДС е поставила основен фокус върху 
възстановяването на нормалния политически диалог и създаването на икономика от следващо поколение, с по-висока 
добавена стойност. „Благодаря на АОБР за добрата работа през последните четири години и то не само в НСТС. Ще 
разчитаме на вас, за да реализираме заедно миксът от политики, който ще е насочен към образование и наука, 
иновации и икономика на знанието. В програмата ни сме записали, че няма да пипаме данъчния модел, ще работим 
за привличане на част от талантливите българи, работещи зад граница и ще сме основен катализатор за 
дигитализацията на бизнеса. Водени от новите приоритети обаче не трябва да забравяме и старите такива, 
които все още не са доведени до край, а такива са реформите в енергетиката, ВиК сектора, транспортната 
инфраструктура и образованието“, допълни още Томислав Дончев. 
По думите на министъра на икономиката Лъчезар Борисов, ако коалицията успее да направи следващо правителство 
Министерство на икономиката ще продължи да съгласува всички важни за бизнеса решения с работодателските 
организации. Той гарантира, че държавата ще компенсира енергоинтензивните индустрии, като реализирането на 
мярката е само въпрос на време. 
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По отношение на политиките за човешки ресурси Деница Сачева потвърди, че няма различия в приоритети на 
коалицията и тези на АОБР. „В програмата предвиждаме обвързване на социалните помощи със заетост, като 
считаме че това е голяма възможност за осигуряване на близо 160 000 души работна ръка за българската 
икономика. Както и повече услуги и възможности за работа за хората с увреждания“, каза още Деница Сачева. 
На срещата бяха коментирани още възможностите за подкрепа на бизнеса, които дава Плана за възстановяване и 
устойчивост, развитие на капиталовия пазар, възможностите важни стратегически проекти на държавата да се 
финансират чрез набиране на капитал през БФБ, улесняването на достъпа до участие в обществени поръчки и други. 
 
В. Сега 
 
√ Бизнесът към ГЕРБ: Консенсус с измамници не може да се постигне 
Няма ясно поет ангажимент за реформи, смятат работодателите за програмата на партията на Бойко Борисов 
Първите реакции на предизборната програма на ГЕРБ вече са налице и не са безкритични. В сряда представители на 
партията проведоха среща с ръководството на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). По 
време на разговора предприемачите изразиха съмнението си, че евентуално следващо правителство на ГЕРБ ще 
извърши необходимите за страната реформи. 
„Не бих казал, че достатъчно ясно е казано и е поет ангажиментът за реформи. Защото вие казвате: реформи при 
консенсус, при обществено съгласие. Не може да има консенсус за сивия сектор с упражняващия сивия сектор. Не може 
да има консенсус с този, който се прави на болен и взима фалшив болничен лист, защото той от там печели. По същия 
начин не може да се постигне консенсус по реформата за такса битови отпадъци, защото общините не са съгласни. Само 
че от 10 години ние сме последната и единствена страна, която не е направила тази реформа”, изложи съображенията си 
Васил Велев, който в момента ръководи асоциацията. 
„По същия начин стои въпросът с реформата в трудовата и медицинската експертиза, с инвалидните пенсии. С тези, 
които са измамници, трудно може да се постигне консенсус. За енергетиката – за да се произведе един мегаватчас 
енергия от въглища, трябва да се плати повече, отколкото той струва на борсата. Е, как да се постигне консенсус и с тях, 
че трябва това положение да остане, и ние да плащаме за това – и домакинствата, и бизнесът, защото там има 7000 или 
10 000 души, които не искат да си сменят работата”, допълни Велев. 
Накрая заключи: „Очевидно такива реформи трябва да се правят без пълен консенсус, защото от това страда огромното 
мнозинство и ограничава развитието.” 
Вицепремиерът Томислав Дончев, който представляваше ГЕРБ и най-често говори за нуждата от съгласие, направи 
крачка назад. „В последните години политическият дискурс е тотално деградирал. Всичко се е превърнало в размяна на 
опорни точки и клишета. Аз жадувам за качествен спор с някой, който е експерт и можем да сравняваме числа, цели и 
аргументи, а не да се надвикваме. Само това имах предвид. Универсалното търсене на консенсус би могло да се 
превърне в универсално оправдание защо някой не е свършил нищо”, обясни той. 
 
В. Стандарт 
 
√ Борисов пред бизнеса: Плоският данък остава 
Вече над 10 години нашата позиция за плоския данък остава непроменена. При 10% ставка върху доходите остават 
повече пари за хората и бизнеса. В условията на пандемия това е особено важно. Това заяви председателят на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР), на която бяха обсъдени част от приоритетите на партията за следващите 4 години, залегнали и в политическата 
програма на ГЕРБ "България следващо поколение". В разговора участваха и водачът на листата на ГЕРБ в Габрово и 
вицепремиер Томислав Дончев, финансовият експерт в ПП ГЕРБ Владислав Горанов, председателите на КРИБ - Кирил 
Домусчиев, на АИКБ - Васил Велев, на БСК - Радосвет Радев и на БТПП Цветан Симеонов. 
"През изминалия мандат постигнахме сериозен ръст на икономиката, съответно и на БВП. Обещахме 120 млрд. лв. БВП 
до 2021 г., изпълнихме го още през 2019 г.. Неслучайно получаваме непрекъснато високи оценки за финансовата си 
стабилност и политика от трите най-авторитетни международни рейитингови агенции, МВФ и Световната банка. 
Влязохме в чакалнята на Еврозоната и съм сигурен, че ако хората ни дадат доверието си на 4 април ще довършим докрай 
започнатото и до 2 години може да приемем еврото. В тежки ситуации като сегашната да си част от държавите с втората 
най-силна валута в света ти дава допълнително спокойствие и подкрепа", посочи председателят на ГЕРБ. 
"ГЕРБ е антикризисна партия. Справихме се с финансовата криза, миграционната и управляваме добре сегашната - от 
COVID-19. Вие със сигурност виждате как по време на пандемията голяма част от бизнеса не спря да работи - за разлика 
от други страни", отбеляза Борисов. По думите му ГЕРБ е изпълнила ангажиментите си за ежегоден ръст на доходите, 
двойно увеличение на учителските заплати и мащабни инвестиции в образованието. "Сегашната ни програма също е 
амбициозна. Но ако запазим стабилността в страната и останем разумни - можем да я изпълним", завърши Бойко 
Борисов. 
"Ние сме твърдо "за" запазването на сегашния данъчен модел. Инвестициите в образованието също трябва да 
продължат. Важно ще бъде през следващите години държавата да подкрепи сериозно иновациите и дигитализацията. 
Голяма част от приоритетите на АОБР и ГЕРБ съвпадат. Сериозна стъпка напред за държавата и бизнеса ще бъде не само 
членството в Еврозоната, но и в Шенген и ОИСР", заяви на свой ред председателят на АИКБ (ротационен председател на 
АОБР за 2021 г.) Васил Велев. 
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Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев също бе категоричен, че плоският данък трябва да се запази. "Увеличение на 
данъците ще доведе до отлив на инвестиции и ръст в сивия сектор. Няма да се увеличат и приходите, дори напротив. 
Сериозни ползи за бизнеса донесе и успешната диверсификация на газовите доставки", подчерта Домусчиев. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Борисов: Ако продължим с наш мандат, до 2 г. влизаме в еврозоната 
Бойко Борисов обяви, че ако ГЕРБ състави правителство след изборите на 4 април, до 2 г. страната ни ще влезе в 
еврозоната и ще смени лева с еврото. Прогнозата на Борисов бе огласена на предизборна среща с бизнеса, при все че 
досега като най-ранна дата се спрягаше 1 януари 2024 година. 
"През последните 4 години реализирахме сериозен ръст на БВП. Неслучайно получаваме непрекъснато високи оценки за 
финансовата си стабилност и политика от трите най-авторитетни международни рейтингови агенции, МВФ и Световната 
банка. Присъединихме се към чакалнята на Еврозоната. Ако продължим да управляваме, до 2 години може да приемем 
и еврото", посочи Борисов в компанията председателите на работодателските организации Васил Велев, Кирил 
Домусчиев, Цветан Симеонов и Радосвет Радев. 
Видео от срещата им бе излъчено във фейсбук профила на премиера, без възможност за участие на медиите и задаване 
на журналистически въпроси. 
От страна на ГЕРБ в срещата участваха също Кирил Ананиев, Томислав Дончев и Владислав Горанов.  
"Не знам държава с евро да е станала по-бедна или по-непривлекателна от нас. Страховете, които се насаждат, са 
абсолютно безпочвени. Десетилетия живеем и работим във валутен борд и сме изключително дисциплинирани", каза 
още Борисов. 
Бизнесът посочи като национални приоритети освен еврозоната и влизането в Шенген и ОИСР. Работодателските 
организации поставиха акцент на запазването на съществуващия данъчен и пенсионен модел, намаляването на 
регулаторната тежест върху бизнеса, промяна на такса битови отпадъци чрез въвеждане на принципа „Замърсителят 
плаща“, реформите в сектор „Енергетика“, включително либерализиране и интегриране на пазара с европейския 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. 
"За да догоним обаче Европа имаме нужда от ускорен икономически растеж, трябва да се целим в ръст от над 6 % на 
БВП", обясни председателят на АИКБ Васил Велев.  
Лидерът на КРИБ Кирил Домусчиев изрично настоя за запазване на плоския данък. "През годините се доказа, че работи, 
пълни хазната. Всяко увеличаване на данъка ще доведе до отлив на специалисти и до увеличаване на сивия сектор", 
добави Домусчиев. 
 
Actualno.com 
 
√ ГЕРБ и работодателите са съгласни: Да не се пипа плоският данък 
Вече над 10 години нашата позиция за плоския данък остава непроменена. При 10% ставка върху доходите остават 
повече пари за хората и бизнеса. В условията на пандемия това е особено важно. Това заяви председателят на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР), на която бяха обсъдени част от приоритетите на партията за следващите 4 години, залегнали и в политическата 
програма на ГЕРБ "България следващо поколение", съобщиха от партийния пресцентър. 
В разговора участваха и водачът на листата на ГЕРБ в Габрово и вицепремиер Томислав Дончев, финансовият експерт в 
ПП ГЕРБ Владислав Горанов, председателите на КРИБ - Кирил Домусчиев, на АИКБ - Васил Велев, на БСК - Радосвет Радев 
и на БТПП Цветан Симеонов. "През изминалия мандат постигнахме сериозен ръст на икономиката, съответно и на БВП. 
Обещахме 120 млрд. лв. БВП до 2021 г., изпълнихме го още през 2019 г.. Неслучайно получаваме непрекъснато високи 
оценки за финансовата си стабилност и политика от трите най-авторитетни международни рейитингови агенции, МВФ и 
Световната банка. Влязохме в чакалнята на Еврозоната и съм сигурен, че ако хората ни дадат доверието си на 4 април ще 
довършим докрай започнатото и до 2 години може да приемем еврото. В тежки ситуации като сегашната да си част от 
държавите с втората най-силна валута в света ти дава допълнително спокойствие и подкрепа", посочи Борисов. "ГЕРБ е 
антикризисна партия. Справихме се с финансовата криза, миграционната и управляваме добре сегашната - от COVID-19. 
Вие със сигурност виждате как по време на пандемията голяма част от бизнеса не спря да работи - за разлика от други 
страни", отбеляза Борисов.  
По думите му ГЕРБ е изпълнила ангажиментите си за ежегоден ръст на доходите, двойно увеличение на учителските 
заплати и мащабни инвестиции в образованието.  
"Сегашната ни програма също е амбициозна. Но ако запазим стабилността в страната и останем разумни - можем да я 
изпълним", завърши Бойко Борисов.  
"Ние сме твърдо "за" запазването на сегашния данъчен модел. Инвестициите в образованието също трябва да 
продължат. Важно ще бъде през следващите години държавата да подкрепи сериозно иновациите и дигитализацията. 
Голяма част от приоритетите на АОБР и ГЕРБ съвпадат. Сериозна стъпка напред за държавата и бизнеса ще бъде не само 
членството в Еврозоната, но и в Шенген и ОИСР", заяви на свой ред председателят на АИКБ Васил Велев.  
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Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев също бе категоричен, че плоският данък трябва да се запази. "Увеличение на 
данъците ще доведе до отлив на инвестиции и ръст в сивия сектор. Няма да се увеличат и приходите, дори напротив. 
Сериозни ползи за бизнеса донесе и успешната диверсификация на газовите доставки", подчерта Домусчиев. 
 
Novini.bg  
 
√ Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред АОБР: Плоският данък остава  
Вече над 10 години нашата позиция за плоския данък остава непроменена. При 10% ставка върху доходите остават 
повече пари за хората и бизнеса. В условията на пандемия това е особено важно. Това заяви председателят на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР), на която бяха обсъдени част от приоритетите на партията за следващите 4 години, залегнали и в политическата 
програма на ГЕРБ "България следващо поколение". В разговора участваха и водачът на листата на ГЕРБ в Габрово и 
вицепремиер Томислав Дончев, финансовият експерт в ПП ГЕРБ Владислав Горанов, председателите на КРИБ - Кирил 
Домусчиев, на АИКБ - Васил Велев, на БСК - Радосвет Радев и на БТПП Цветан Симеонов. 
,,През изминалия мандат постигнахме сериозен ръст на икономиката, съответно и на БВП. Обещахме 120 млрд. лв. БВП 
до 2021 г., изпълнихме го още през 2019 г.. Неслучайно получаваме непрекъснато високи оценки за финансовата си 
стабилност и политика от трите най-авторитетни международни рейитингови агенции, МВФ и Световната банка. 
Влязохме в чакалнята на Еврозоната и съм сигурен, че ако хората ни дадат доверието си на 4 април ще довършим докрай 
започнатото и до две години може да приемем еврото. В тежки ситуации като сегашната да си част от държавите с 
втората най-силна валута в света ти дава допълнително спокойствие и подкрепа'', посочи председателят на ГЕРБ. 
ГЕРБ е антикризисна партия. Справихме се с финансовата криза, миграционната и управляваме добре сегашната - от 
COVID-19. Вие със сигурност виждате как по време на пандемията голяма част от бизнеса не спря да работи - за разлика 
от други страни, отбеляза Борисов. 
По думите му ГЕРБ е изпълнила ангажиментите си за ежегоден ръст на доходите, двойно увеличение на учителските 
заплати и мащабни инвестиции в образованието. 
Сегашната ни програма също е амбициозна. Но ако запазим стабилността в страната и останем разумни - можем да я 
изпълним, завърши Бойко Борисов. 
,,Ние сме твърдо за запазването на сегашния данъчен модел. Инвестициите в образованието също трябва да продължат. 
Важно ще бъде през следващите години държавата да подкрепи сериозно иновациите и дигитализацията. Голяма част от 
приоритетите на АОБР и ГЕРБ съвпадат. Сериозна стъпка напред за държавата и бизнеса ще бъде не само членството в 
Еврозоната, но и в Шенген и ОИСР'', заяви на свой ред председателят на АИКБ (ротационен председател на АОБР за 2021 
г.) Васил Велев. 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев също бе категоричен, че плоският данък трябва да се запази. 
Увеличение на данъците ще доведе до отлив на инвестиции и ръст в сивия сектор. Няма да се увеличат и приходите, 
дори напротив. Сериозни ползи за бизнеса донесе и успешната диверсификация на газовите доставки, подчерта 
Домусчиев. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Борисов: Ако продължим да управляваме, до 2 г. може да приемем и еврото  
Работодатели се обявиха за запазване на плоския данък и целия сегашен данъчен модел 
Премиерът Бойко Борисов се срещна с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели, 
пред които беше представена програмата за управление на ГEPБ за cлeдвaщ мaндaт -"България следващо поколение". 
В разговора участваха и водачът на партийната листа в Габрово и вицепремиер Томислав Дончев, бившият финансов 
министър, сега експерт към ГЕРБ - Владислав Горанов, председателите на КРИБ - Кирил Домусчиев, на АИКБ - Васил 
Велев, на БСК - Радосвет Радев и на БТПП - Цветан Симеонов. 
След срещата министър-председателят обобщи във Фейсбук посланията си: 
"През последните 4 години реализирахме сериозен ръст на БВП. Неслучайно получаваме непрекъснато високи оценки за 
финансовата си стабилност и политика от трите най-авторитетни международни рейтингови агенции, МВФ и Световната 
банка. Присъединихме се към чакалнята на Еврозоната. Ако продължим да управляваме, до 2 години може да приемем 
и еврото. 
Програмата ни за следващите години е амбициозна, но ние доказахме, че можем да преодоляваме препятствията. За 4 
години двойно увеличихме заплатите на учителите. Повишиха се доходите на всички български граждани. Инвестирахме 
много средства в образователната инфраструктура. 
С много усилия се справихме с последиците от финансовата криза. Не допуснахме миграционна вълна в България. Във 
време на пандемия огромна част от българският бизнес не спира да работи".  
"Тpябвa зaдължитeлнo дa cе зaпaзи плocĸият дaнъĸ. Toй cе дoĸaзa пpeз гoдинитe, чe paбoти, чe пълни xaзнaтa и вcяĸo 
yвeличaвaнe нa дaнъцитe, щe дoвeдe дo oтлив нa cпeциaлиcти", заяви пък  пpeдceдaтeлят нa Koнфeдepaциятa нa 
paбoтoдaтeлитe и индycтpиaлцитe (KPИБ) Кирил Домусчиев пo вpeмe нa cpeщaта. 
Cпopeд Дoмycчиeв eвeнтyaлнoтo yвeличeниe нa дaнъцитe зa xopaтa c пo-виcoĸи дoxoди, щe зaceгнe диpeĸтнo пo-
oбpaзoвaнитe и пo-ĸвaлифициpaнитe ĸaдpи. 
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"Щe yвeличи и cивият ceĸтop. Bceĸи щe тъpcи нaчин как дa нe плaщa дaнъци. Πpиxoдитe в xaзнaтa нe caмo, чe нямa дa cе 
yвeличaт, нo и щe нaмaлeят. Πлocĸият дaнъĸ e paбoтeщ и cмe пpoтив yвeличaвaнeтo нa дaнъчнaтa тeжecт", ĸaтeгopичeн e 
пpeдceдaтeлят нa KPИБ. 
"Ние сме твърдо за запазването на сегашния данъчен модел. Инвестициите в образованието също трябва да продължат. 
Важно ще бъде през следващите години държавата да подкрепи сериозно иновациите и дигитализацията. Голяма част от 
приоритетите на АОБР и ГЕРБ съвпадат. Сериозна стъпка напред за държавата и бизнеса ще бъде не само членството в 
Еврозоната, но и в Шенген и ОИСР'', каза пък председателят на АИКБ (ротационен председател на АОБР за 2021 г.) Васил 
Велев. 
Видео от срещата беше публикувано в профила на Бойко Борисов. 
 
В. Монитор 
 
√ Борисов пред работодателите: Плоският данък остава 
"Вече над 10 г. нашата позиция за плоския данък остава непроменена. При 10% ставка върху доходите остават повече 
пари за хората и бизнеса. В условията на пандемия това е особено важно". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по 
време на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), на която бяха 
обсъдени част от приоритетите на партията за следващите 4 г., залегнали и в политическата програма на ГЕРБ "България 
следващо поколение". 
В разговора участваха и водачът на листата на ГЕРБ в Габрово и вицепремиер Томислав Дончев, финансовият експерт в 
ПП ГЕРБ Владислав Горанов, председателите на КРИБ - Кирил Домусчиев, на АИКБ - Васил Велев, на БСК - Радосвет Радев 
и на БТПП Цветан Симеонов. 
Борисов поясни, че преди пандемията БВП се е вдигал с 3-4 % всяка година. Напомни отличните оценки от световните 
агенции за България дори и в пандемията. Определи като изключителен успех влизането в ERM II  и обеща до 2 години 
да влезем в еврозоната, ако продължат с нов мандат. 
"През изминалия мандат постигнахме сериозен ръст на икономиката, съответно и на БВП. Обещахме 120 млрд. лв. БВП 
до 2021 г., изпълнихме го още през 2019 г.. Неслучайно получаваме непрекъснато високи оценки за финансовата си 
стабилност и политика от трите най-авторитетни международни рейитингови агенции, МВФ и Световната банка. 
Влязохме в чакалнята на Еврозоната и съм сигурен, че ако хората ни дадат доверието си на 4 април ще довършим докрай 
започнатото и до 2 години може да приемем еврото. В тежки ситуации като сегашната да си част от държавите с втората 
най-силна валута в света ти дава допълнително спокойствие и подкрепа", посочи председателят на ГЕРБ. 
И добави: "Аз не знам държава с евро да е станала по-бедна или непривлекателна". Напомни, че от десетилетия живеем 
във Валутен борд и това ни прави още по-дисциплинирани. Определи програмата на ГЕРБ за изборите като амбициозна, 
но преди  4 години никой не си представял, че учителските заплати  се вдигнат с между 10-15 до 30 % всяка година., но и 
в други сектори. 
По думите България има огромен потенциал и всичко зависи от нас самите.  
"ГЕРБ е антикризисна партия. Справихме се с финансовата криза, миграционната и управляваме добре сегашната - от 
COVID-19. Вие със сигурност виждате как по време на пандемията голяма част от бизнеса не спря да работи - за разлика 
от други страни", отбеляза Борисов. 
По думите му ГЕРБ е изпълнила ангажиментите си за ежегоден ръст на доходите, двойно увеличение на учителските 
заплати и мащабни инвестиции в образованието. Напомни, че са върнали над 50 000 деца обратно в класните стаи,а над 
1 млрд. са инвестирали в образователната инфраструктура. Относно сивият сектор, Борисов поясни, че той всяка година 
намалява, а битката им с контрабандата е довела до това тя да се свие до 3 % за някои основни стоки. 
"Сегашната ни програма също е амбициозна. Но ако запазим стабилността в страната и останем разумни - можем да я 
изпълним", завърши Бойко Борисов. 
"Ние сме твърдо "за" запазването на сегашния данъчен модел. Инвестициите в образованието също трябва да 
продължат. Важно ще бъде през следващите години държавата да подкрепи сериозно иновациите и дигитализацията. 
Голяма част от приоритетите на АОБР и ГЕРБ съвпадат. Сериозна стъпка напред за държавата и бизнеса ще бъде не само 
членството в Еврозоната, но и в Шенген и ОИСР", заяви на свой ред председателят на АИКБ (ротационен председател на 
АОБР за 2021 г.) Васил Велев. 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев също бе категоричен, че плоският данък трябва да се запази. "Увеличение на 
данъците ще доведе до отлив на инвестиции и ръст в сивия сектор. Няма да се увеличат и приходите, дори напротив. 
Сериозни ползи за бизнеса донесе и успешната диверсификация на газовите доставки", подчерта Домусчиев и благодари 
за газопроводите, които се строят, защото това позволява на бизнеса да купува на конкуренти цени. 
 
В. Труд 
 
√ Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред АОБР: Плоският данък остава 
Вече над 10 години нашата позиция за плоския данък остава непроменена. При 10% ставка върху доходите остават 
повече пари за хората и бизнеса. В условията на пандемия това е особено важно. Това заяви председателят на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР), на която бяха обсъдени част от приоритетите на партията за следващите 4 години, залегнали и в политическата 
програма на ГЕРБ "България следващо поколение". 
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В разговора участваха и водачът на листата на ГЕРБ в Габрово и вицепремиер Томислав Дончев, финансовият експерт в 
ПП ГЕРБ Владислав Горанов, председателите на КРИБ - Кирил Домусчиев, на АИКБ - Васил Велев, на БСК - Радосвет Радев 
и на БТПП Цветан Симеонов. 
"През изминалия мандат постигнахме сериозен ръст на икономиката, съответно и на БВП. Обещахме 120 млрд. лв. БВП 
до 2021 г., изпълнихме го още през 2019 г.. Неслучайно получаваме непрекъснато високи оценки за финансовата си 
стабилност и политика от трите най-авторитетни международни рейитингови агенции, МВФ и Световната банка. 
Влязохме в чакалнята на Еврозоната и съм сигурен, че ако хората ни дадат доверието си на 4 април ще довършим докрай 
започнатото и до 2 години може да приемем еврото. В тежки ситуации като сегашната да си част от държавите с втората 
най-силна валута в света ти дава допълнително спокойствие и подкрепа", посочи председателят на ГЕРБ. 
"ГЕРБ е антикризисна партия. Справихме се с финансовата криза, миграционната и управляваме добре сегашната - от 
COVID-19. Вие със сигурност виждате как по време на пандемията голяма част от бизнеса не спря да работи - за разлика 
от други страни", отбеляза Борисов. По думите му ГЕРБ е изпълнила ангажиментите си за ежегоден ръст на доходите, 
двойно увеличение на учителските заплати и мащабни инвестиции в образованието. "Сегашната ни програма също е 
амбициозна. Но ако запазим стабилността в страната и останем разумни - можем да я изпълним", завърши Бойко 
Борисов.  
"Ние сме твърдо "за" запазването на сегашния данъчен модел. Инвестициите в образованието също трябва да 
продължат. Важно ще бъде през следващите години държавата да подкрепи сериозно иновациите и дигитализацията. 
Голяма част от приоритетите на АОБР и ГЕРБ съвпадат. Сериозна стъпка напред за държавата и бизнеса ще бъде не само 
членството в Еврозоната, но и в Шенген и ОИСР", заяви на свой ред председателят на АИКБ (ротационен председател на 
АОБР за 2021 г.) Васил Велев. 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев също бе категоричен, че плоският данък трябва да се запази. "Увеличение на 
данъците ще доведе до отлив на инвестиции и ръст в сивия сектор. Няма да се увеличат и приходите, дори напротив. 
Сериозни ползи за бизнеса донесе и успешната диверсификация на газовите доставки", подчерта Домусчиев. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Борисов пред АОБР: Плоският данък остава 
Вече над 10 години нашата позиция за плоския данък остава непроменена. При 10% ставка върху доходите остават 
повече пари за хората и бизнеса. В условията на пандемия това е особено важно, заяви председателят на ГЕРБ Бойко 
Борисов по време на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), на 
която бяха обсъдени част от приоритетите на партията за следващите 4 години, залегнали и в политическата програма на 
ГЕРБ "България следващо поколение". 
В разговора участваха и водачът на листата на ГЕРБ в Габрово и вицепремиер Томислав Дончев, финансовият експерт в 
ПП ГЕРБ Владислав Горанов, председателите на КРИБ - Кирил Домусчиев, на АИКБ - Васил Велев, на БСК - Радосвет Радев 
и на БТПП Цветан Симеонов. 
"През изминалия мандат постигнахме сериозен ръст на икономиката, съответно и на БВП. Обещахме 120 млрд. лв. БВП 
до 2021 г., изпълнихме го още през 2019 г.. Неслучайно получаваме непрекъснато високи оценки за финансовата си 
стабилност и политика от трите най-авторитетни международни рейитингови агенции, МВФ и Световната банка. 
Влязохме в чакалнята на Еврозоната и съм сигурен, че ако хората ни дадат доверието си на 4 април ще довършим докрай 
започнатото и до 2 години може да приемем еврото. В тежки ситуации като сегашната да си част от държавите с втората 
най-силна валута в света ти дава допълнително спокойствие и подкрепа", посочи председателят на ГЕРБ. 
"ГЕРБ е антикризисна партия. Справихме се с финансовата криза, миграционната и управляваме добре сегашната - от 
COVID-19. Вие със сигурност виждате как по време на пандемията голяма част от бизнеса не спря да работи - за разлика 
от други страни", отбеляза Борисов. 
По думите му ГЕРБ е изпълнила ангажиментите си за ежегоден ръст на доходите, двойно увеличение на учителските 
заплати и мащабни инвестиции в образованието. "Сегашната ни програма също е амбициозна. Но ако запазим 
стабилността в страната и останем разумни - можем да я изпълним", завърши Бойко Борисов. 
"Ние сме твърдо "за" запазването на сегашния данъчен модел. Инвестициите в образованието също трябва да 
продължат. Важно ще бъде през следващите години държавата да подкрепи сериозно иновациите и дигитализацията. 
Голяма част от приоритетите на АОБР и ГЕРБ съвпадат. Сериозна стъпка напред за държавата и бизнеса ще бъде не само 
членството в Еврозоната, но и в Шенген и ОИСР", заяви на свой ред председателят на АИКБ (ротационен председател на 
АОБР за 2021 г.) Васил Велев. 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев също бе категоричен, че плоският данък трябва да се запази. "Увеличение на 
данъците ще доведе до отлив на инвестиции и ръст в сивия сектор. Няма да се увеличат и приходите, дори напротив. 
Сериозни ползи за бизнеса донесе и успешната диверсификация на газовите доставки", подчерта Домусчиев. 
 
19 минути 
 
√ Плоският данък остава: Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред АОБР  
Вече над 10 години нашата позиция за плоския данък остава непроменена. При 10% ставка върху доходите остават 
повече пари за хората и бизнеса. В условията на пандемия това е особено важно. Това заяви председателят на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР), на която бяха обсъдени част от приоритетите на партията за следващите 4 години, залегнали и в политическата 
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програма на ГЕРБ "България следващо поколение". В разговора участваха и водачът на листата на ГЕРБ в Габрово и 
вицепремиер Томислав Дончев, финансовият експерт в ПП ГЕРБ Владислав Горанов, председателите на КРИБ - Кирил 
Домусчиев, на АИКБ - Васил Велев, на БСК - Радосвет Радев и на БТПП Цветан Симеонов. 
"През изминалия мандат постигнахме сериозен ръст на икономиката, съответно и на БВП. Обещахме 120 млрд. лв. БВП 
до 2021 г., изпълнихме го още през 2019 г.. Неслучайно получаваме непрекъснато високи оценки за финансовата си 
стабилност и политика от трите най-авторитетни международни рейитингови агенции, МВФ и Световната банка. 
Влязохме в чакалнята на Еврозоната и съм сигурен, че ако хората ни дадат доверието си на 4 април ще довършим докрай 
започнатото и до 2 години може да приемем еврото. В тежки ситуации като сегашната да си част от държавите с втората 
най-силна валута в света ти дава допълнително спокойствие и подкрепа", посочи председателят на ГЕРБ. 
"ГЕРБ е антикризисна партия. Справихме се с финансовата криза, миграционната и управляваме добре сегашната - от 
COVID-19. Вие със сигурност виждате как по време на пандемията голяма част от бизнеса не спря да работи - за разлика 
от други страни", отбеляза Борисов. По думите му ГЕРБ е изпълнила ангажиментите си за ежегоден ръст на доходите, 
двойно увеличение на учителските заплати и мащабни инвестиции в образованието. "Сегашната ни програма също е 
амбициозна. Но ако запазим стабилността в страната и останем разумни - можем да я изпълним", завърши Бойко 
Борисов. 
"Ние сме твърдо "за" запазването на сегашния данъчен модел. Инвестициите в образованието също трябва да 
продължат. Важно ще бъде през следващите години държавата да подкрепи сериозно иновациите и дигитализацията. 
Голяма част от приоритетите на АОБР и ГЕРБ съвпадат. Сериозна стъпка напред за държавата и бизнеса ще бъде не само 
членството в Еврозоната, но и в Шенген и ОИСР", заяви на свой ред председателят на АИКБ (ротационен председател на 
АОБР за 2021 г.) Васил Велев. 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев също бе категоричен, че плоският данък трябва да се запази. "Увеличение на 
данъците ще доведе до отлив на инвестиции и ръст в сивия сектор. Няма да се увеличат и приходите, дори напротив. 
Сериозни ползи за бизнеса донесе и успешната диверсификация на газовите доставки", подчерта Домусчиев. 
 
ABC News 
 
√ АИКБ смята Плана за възстановяване и устойчивост за недовършен  
Широката обществена консултация по проекта на Плана за възстановяване и устойчивост на България е задължително 
условие за неговата успешна подготовка и реализация. Това се посочва в официално становище на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
От АИКБ подчертават, че целта на националния план е "да способства икономическото и социално възстановяване от 
кризата, породена от COVID-19 пандемията ... чрез набор от мерки и реформи, които не просто да възстановят 
потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия". 
Според Асоциацията заделените финансови ресурси в размер на 12,2 милиарда лева са безпрецедентна възможност за 
подкрепа на българската икономика, за да се справи с кризата. 
АИКБ изразява удовлетвореност от следните подобрения в новата версия на Плана: 
Добавянето на конкретни цели, със съответни количествени измерители и индикатори; 
Обвързването на инвестициите с необходимите реформи; 
Добавянето на някои допълнителни детайли по предлаганите проекти; 
Раздел, посветен на прилагането на ПВУ и неговия контрол; 
Оценка на въздействието. 
От Асоциацията обаче са недоволни, че и в тази версия на ПВУ не са възприети следните предложения: 
Предвиждане на ясен механизъм за планиране, наблюдение и контрол на изпълнението на ПВУ - с участието на 
социалните партньори и заинтересовани страни; 
Обхващане на всички реформи, предвидени в Националното тристранно споразумение, а не само на част от тях. Липсват 
напълно: 
- От бизнес среда - намаляването на броя на административните структури, мерки и инвестиции за по-слабо развити и 
изоставащи региони, насърчаване и подкрепа на МСП; 
- От демография, образование, пазар на труда и трудова миграция - комплекс от мерки за справяне с демографската 
криза, национална програма за строителство на детски ясли и градини, осигуряване на учене през целия живот и 
продължаващо професионално обучение; 
Обособяване на ясна таблица с предвидения ресурс по стълбове и области на инвестиции в тях; 
Предвиденото допълнително национално финансиране от държавния бюджет ли ще се осигурява? 
Липсват основни данни и приложения към ПВУ, включително връзката с Европейския семестър и таблиците с ключови 
етапи, цели, времеви план, финансиране и разходи; 
Липсва конкретика по отделните проекти - такива със стойност над 10 млн. лева; 
Увеличеният ресурс за подкрепа на реалната икономика е предвиден като финансови инструменти, което далеч не е 
толкова ефективно, тъй като голяма част от ресурса се изразходва за управление и администрация. 
АИКБ предоставя допълнителни коментари и съображения по версията на Плана от месец февруари 2021 г. 
Общи бележки. 
1. В предишното си становище (вх. № 03.04-44/26.11.2020 г.) АИКБ, отчитайки безпрецедентна възможност за 
подобряване на социално - икономическата среда в страната, както и дългосрочния характер на изпълнението на плана, 
заяви позицията, че трябва да се обърне съществено внимание на въпроса за управлението на инвестициите, в 
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съответствие с принципите на партньорство при инвестирането на средствата от ЕСИФ. АИКБ предложи наблюдението да 
се извършва или в рамките на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство, или да се създаде по 
аналогия Комитет за наблюдение на изпълнението на Плана. Съображенията са, че това би позволило участието на 
социалните партньори по прозрачен начин във вземането на решения по детайлизирането на процедурите за 
изпълнение и мониторинг на интервенциите по области на политика. 
Тъй като предложеният подход не е възприет в новата версия на Плана от месец февруари 2021 г., АИКБ подновява 
настояването си за възприемането му - в съответствие с препоръките на Европейския икономически и социален комитет 
и на Европейската комисия. 
Липсват и данни за допълняемостта и синергията с другите стратегически планове и програми - които задължително 
трябва да бъдат добавени. 
2. От гледна точка на АИКБ демографската криза е най-сериозното предизвикателство, пред което България е изправена. 
И в предишното си становище АИКБ подчерта, че тя се утежнява допълнително от негативните ефекти, предизвикани от 
COVID-19 пандемията, което изисква с още по-голяма острота и неотложност планирането на политики и мерки за 
справяне с нея. АИКБ предложи Планът да посвети специална област на политика за справяне с демографската криза, в 
съответствие с договорените мерки в Националното тристранно споразумение. 
Въпреки големите очаквания за предвиждането на ресурс по този толкова важен приоритет, в Плана такава област все 
още липсва. По тази причина АИКБ подновява предложението си в Плана да се създаде и обособи специална област на 
политика за справяне с демографската криза. 
3. В предишното си становище АИКБ подчерта, че Планът дава аналогов отговор на дигитални по своята същност 
предизвикателства в ерата на дигитални трансформации. Ние оставаме на тази своя позиция, тъй като основната част от 
инвестициите са насочени към изграждане или подобрение на сграден фонд, инфраструктура и т. н., вместо към 
иновации, технологична модернизация, цифровизация и роботизация, подобряване на енергийната ефективност на 
индустрията и изграждането на системи от интелигентни мрежи и връзки. Като оценява и подкрепя насочването на 
допълнителен ресурс от 0,9 млрд. лева посредством създаването на три фонда и приветства изготвения индикативен 
график за стартирането на тяхната работа, АИКБ призовава този ресурс да бъде удвоен, предвид важността на 
Програмата за подпомагане процеса на преход към кръгова икономика в предприятията. АИКБ предлага този ресурс да 
се осигури посредством комбиниране на финансирането на проектите за енергийна ефективност в публичния сектор с 
дългосрочни нисколихвени дългови инструменти, които да бъдат погасявани от спестените благодарение на по-високата 
ефективност средства. Поддържайки множеството си бележки по отношение на ефективността на финансовите 
инструменти и усложненото им администриране, АИКБ се надява управлението на ПВУ да преодолее тези недостатъци. 
АИКБ остава на принципната си позиция преимуществено да се програмират директни разплащания, а за предвидените 
индиректни плащания да не бъдат създавани нови фондове, а да се ползва капацитета на вече съществуващите фондове, 
органи за управление и структури. 
Бележки по конкретни текстове и раздели. 
1. Бележки по Част 1. Общи цели и съгласуваност на Плана 
АИКБ подкрепя напълно общите цели на ПВУ и приветства тяхното декомпозиране и обвързване с реални индикатори и 
макроикономически показатели. Предлага следните коментари и съображения по тях: 
1.1. Цел: Кумулативен растеж на БВП за периода 2021-2025 г. - 21,7% 
АИКБ приветства поставянето на цел, свързана с растежа на БВП. Счита, че тази цел следва да бъде по-амбициозна - като 
се стреми към постигането на ръст от поне 6 % годишно. Но е интересно как ще се изчисли факторният ефект от 
интервенциите на ПВУ и каква е допълняемостта с останалите стратегически документи и програми на България. Не става 
ясно и как са взети решенията за насочване на държавно съ-финансиране към определени мерки и инвестиции (липсва 
анализ на алтернативи). 
1.2. Цел: Кумулативно намаление на енергийната интензивност на икономиката за периода 2021-2024 г. - 10% 
Българската икономика се характеризира с висока енергийна интензивност - това се дължи на спецификата на 
конкретните производства, а не на неефективни технологии. Интересно е какво се има предвид с тази цел и как тя се 
планира да бъде постигната - особено предвид на крайно недостатъчния ресурс, насочен към конкретни интервенции в 
производствените предприятия. 
В предишното си становище АИКБ посочи, че в тогавашната версия на ПВУ беше записано, че българската икономика 
изразходва средно 3,6 пъти повече енергийни ресурси за производство на единица БВП от средния енергиен разход в ЕС. 
Ние подчертахме, че това изчисление е направено, без да се отчита стандарта на покупателната способност при обема на 
БВП. Всъщност коректното сравнение между нашата страна и средното за ЕС, препоръчано от Евростат, показва 
енергийна интензивност за България през 2018 г. 171,92 кг.н.е. за 1 000 евро БВП (PPS) при средноевропейско ниво 
119,77 (за ЕС-27). 
Във връзка с това бяхме препоръчвали запис: "българската икономика изразходва средно 1,5 пъти повече енергийни 
ресурси за производство на единица БВП (PPS) от средния енергиен разход в ЕС", предвид стандарта на покупателна 
способност, като също така бяхме препоръчали изречението за сектора на услугите да отпадне. 
1.3. Връзка с Европейския семестър 
Този раздел е от изключителна важност. Като подкрепя декомпозираните Препоръки, АИКБ настоява конкретните мерки 
за тяхното изпълнение да бъдат обсъдени със социалните партньори и тяхното мнение да бъде конкретно и прецизно 
отразено. 
Бележки по Иновативна България. 
2.1. Образование и умения. 
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АИКБ поддържа подкрепата си за изграждането на STEM образователна среда и насърчаването на електронното 
обучение, както и модернизирането на образователните институции. Ние твърдо стоим на позицията си, че повече и по-
качествено образование е най-сигурният и бърз начин за повишаването на конкурентоспособността. Още един път 
подчертаваме по отношение на предвидените Центрове за личностно развитие на ученици и младежи, че е необходимо 
инвестициите в тях да бъдат насочени и към насърчаването на талантите на младите хора и поощряване на интереса им 
към природо-математически дисциплини. АИКБ изразява съжаление, че не са предоставени повече данни и конкретни 
подробности за предвидените за финансиране проекти, като липсват дори основните числови характеристики от 
предходния вариант. 
АИКБ поддържа предложението си обхвата на тези центрове да бъде разширен, за да включи и "Центрове за развитие на 
таланти", както и да се предвиди партньорство с работодатели, за да се осигури практика в реална среда. 
Поддържаме и предложението си да се инвестира и в създаването на менторски и наставнически онлайн мрежи, които 
да насърчават кариерната ориентация посредством лично наставничество и да подпомагат успешното навлизане на 
младите хора на пазара на труда, включително посредством личен пример и контакт. 
Още един път АИКБ предлага обхватът на областта на политика да бъде разширен, за да обхване и дуалното обучение, 
както и да се предвидят инвестиции за здравна превенция на учащите се младежи. 
Има разминаване между записаната обща сума на този компонент - 1497,4 млн. лв. и сумата на отделните инвестиции в 
неговите рамки - 1688,5 млн. лв. Не е ясно откъде произтича това разминаване. Ако се дължи на предвидени разходи за 
управление, АИКБ изказва опасенията си от твърде големия размер и предлага подобни разходи да се планират по 
прозрачен начин. 
2.2. Научни изследвания и иновации. 
АИКБ оценява възприемането на предложението, представено в предишното ѝ становище за подкрепа и разширяване на 
успешното участие на български бенефициенти в Хоризонт Европа, при условие, че подкрепата ще е директно насочена 
към български предприятия и НПО - в рамките на предвидените в първия стълб на Инвестиция 1 средства. Настоява 
изпълнението на втория стълб да се изпълнява в тясно сътрудничество с бизнеса. 
Като потвърждаваме и подкрепата си по отношение на целта за насърчаване на изследователската дейност 
(включително посредством създаването на мрежи от университети), на нас ни се налага да напомним много настоятелно, 
че подобна дейност не би била успешна без участието на бизнеса - който отново липсва почти напълно в предвидените 
реформи и интервенции. Акцент върху трансфер на технологии и насърчаване на комерсиализацията има по-скоро 
последващ, а не изпреварващ характер. Бизнесът трябва да е включен още на етап проектиране, за да се гарантира 
необходимостта на съответните разработки. АИКБ поставя още един път на дневен ред необходимостта изрично да се 
изисква такова партньорство. 
За постигането на подобна цел ще е необходима и промяна в регламентирането на публично-частните партньорства, 
поради действащото в момента ограничение в Постановление 61 на МС. Участието на бизнеса в тази област е от ключово 
значение, тъй като в много случаи университетите нямат достъп до необходимото оборудване, включително 
лабораторно. 
2.3. Интелигентна индустрия. 
АИКБ оценява завишаването на ресурса за насърчаване на икономическата трансформация. За да се гарантира неговото 
ефективно инвестиране, е необходимо трите предвидени фонда да бъдат структурирани в тясно сътрудничество с 
бизнеса. Необходимо е също поне 80 % от предвидения ресурс да бъде за грантово финансиране и не повече от 20 % - за 
финансови инструменти. 
АИКБ напомня, че са необходими сериозни инвестиции в технологично преструктуриране и модернизация на 
компаниите, за да бъдат те ефективни участници в скъсяването на веригите на стойността. АИКБ подновява 
предложението си да се поиска блоково изключение по схеми за подкрепа на големи предприятия за насърчаване на 
участието им в скъсяване на веригите на стойността. 
АИКБ нееднократно се е обявявала категорично против инвестирането в индустриални паркове и финансирането на 
техническа инфраструктура, от които няма ясно изразени бизнес потребности. Тази наша позиция е отмината в новата 
версия на ПВУ. 
АИКБ подновява предложението си поне половината от ресурсите за индустриални паркове и техническа инфраструктура 
да бъде пренасочен именно към инвестиции в скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация - посредством 
технологична модернизация и преструктуриране и преориентиране на производства. 
АИКБ продължава да смята, че това са най-важните области за подкрепа, тъй като именно по този начин се гарантира 
справянето с икономическата криза и осигуряването на висок растеж, и предлага към тях да бъде пренасочени ресурси и 
в рамките на "Зелена България". Предложението ни е обемът на насочените към инвестиции в скъсяване на веригите за 
доставка и реиндустриализация средства да бъде в размер поне на 2,0 милиарда лева (каквото е и предложението на 
Икономическия и социален съвет) за сметка на безвъзмездните средства за енергийна ефективност, които могат дори да 
бъдат увеличени, но за сметка на ползването на кредити. Това е наша принципна позиция, ние стоим зад нея и силно 
възразяваме срещу мълчаливото ѝ подминаване 
3. Бележки по Зелена България. 
3.1. Кръгова и нисковъглеродна икономика. 
АИКБ би подкрепила създаването на Национален фонд за декарбонизация, само ако социалните партньори участват в 
неговото структуриране и управление. Консултативен съвет предполага по-скоро формална консултация и по тази 
причина АИКБ предлага към управителя на Фонда да се създаде Борд с участието на социалните партньори. 
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Като продължава да подчертава нуждата от насърчаване на кръгова и нисковъглеродна икономика, АИКБ с голямо 
съжаление отбелязва липсата на мерки за подкрепа на въвеждането на електрически превозни средства, производството 
на електродвигатели, акумулатори, батерии. 
АИКБ вече посочи, че липсват и мерки за насърчаване на разработки в посока на съхраняване на енергия и насърчаване 
на електрическата мобилност. 
АИКБ смята за свое задължение още един път да напомни, че са необходими много сериозни инвестиции в 
технологичното преструктуриране и модернизацията на компаниите, за да бъдат те ефективни участници в кръговата 
икономика и за да бъдат постигнати целите за климатична неутралност. С риск да бъдем обвинени, че се повтаряме, още 
един път акцентираме на предложението да се поиска блоково изключение по схеми за подкрепа на технологично 
обновяване на големи предприятия за насърчаване на участието им в кръгова икономика и за постигане на климатична 
неутралност. 
Известно е, че подобни проекти се изплащат от осъществените икономии. Затова те трябва да бъдат приоритетно 
финансирани посредством предоставянето на нисколихвени, дългосрочни кредити, които да бъдат връщани от 
постигнатите икономии при енергопотребление. АИКБ остава на позицията си, че в крайни случаи, ако се предвижда 
грантово финансиране, интензитетът на подкрепа следва да не надвишава 25 %. 
АИКБ продължава да има определени резерви и по отношение на планираната подкрепа за ЕСО в размер на 511 
милиона лева. 
Не става ясно също как е изчислен размерът на общото финансиране на компонента - 3377 (+227,3 държавно 
съфинансиране) - тъй като сборът от инвестициите не дава тази стойност. 
3.2. Устойчиво селско стопанство. 
АИКБ предлага инвестициите в хидромелиорации, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост, да 
се извършват след подбор на конкурентни проекти, основани на: предвидени капиталови инвестиции в конкретен обект - 
собственост на "Напоителни системи" ЕАД; план за управление на обектите и дейностите, свързани с експлоатацията и 
поддръжката и при ясни правила за публичен контрол на разходваните средства. 
АИКБ предлага също да се даде възможност за изпълнението на частни проекти за сондиране за намиране на водни 
източници, които да се използват за напояване. 
За сметка на това АИКБ продължава да настоява за финансиране на български генетичен фонд от сортове растения и 
породи животни, включително посредством стимулиране на селскостопанските производители да отглеждат растения и 
животни с гарантирана чистота за нуждите на подобен генетичен фонд. 
Бележки по Свързана България. 
В предишното си становище АИКБ отбеляза, че в тази част на Плана не е ясна връзката на антикризисните мерки и 
предложените области за интервенция, с изключение на цифровата свързаност. АИКБ остава на мнението си, че най-вече 
поради изоставането на инвестициите в железопътна и ВиК инфраструктура, все пак може да приеме подобно 
финансиране, без да се противопоставя по категоричен начин, но остава с особено мнение 
5. Бележки по Справедлива България. 
5.1. Бизнес среда. 
АИКБ вече декларира, че категорично НЕ приема със средства, предназначени за справяне с COVID кризата, да се 
финансират закъснели, неуспешни и неотговорно извършвани операции за постигането на ефективно електронно 
правителство. В предишното си становище ние изрично посочихме, че по някои изчисления до момента в 
несъществуващото "електронно управление" през последните 10 години са налети милиарди левове, но БЕЗ видим 
резултат. 
АИКБ остава на позицията си - вместо да продължи пълненето на "делвата на Данаидите" при "електронното 
правителство", работата да се съсредоточи върху постигането на съвместимост и взаимен достъп до ключови регистри, в 
съответствие с приетото в ЕС законодателство, като се прилагат глобални стандарти за идентифициране и обмен на 
данни. 
5.2. Социално включване. 
В предишното си становище АИКБ възрази и срещу използването на средствата, предназначени за справяне с COVID 
кризата, за финансиране на закъснели реформи и настоя подкрепата да бъде за съвместни действия на социалните 
партньори по насърчаване на социалното включване - като борба с недекларираната заетост, със сивата икономика, 
подкрепа на доброволната събираемост, повишаване привлекателността на професии от ключово значение за 
конкурентоспособността, в които има недостиг на персонал, достъп до дигитални компетенции и т.н. 
Пак тогава възразихме и срещу поименното посочване на само малка част от подобни инициативи - като MyCompetence 
и сребърна икономика и настояхме да бъде предвидена подкрепа за всички полезни инициативи. 
В новата версия на ПВУ от месец февруари 2021 г. не се забелязва възраженията на АИКБ в частта за социалното 
включване да се взети предвид по какъвто и да е начин. По тази причина ние подновяваме своите настоявания в тази 
област. 
5.3. Здравеопазване. 
В предишното си становище АИКБ подкрепи необходимостта от модернизация на материалната база на лечебните 
заведения и нуждата от мотивация и задържане на персонала в тях. Едновременно с това ние настояхме поне 
половината от предвидения ресурс да бъде насочен към превенция на здравето и към системи за ранна диагностика и 
предотвратяване на хронични заболявания. 
В новата версия на ПВУ за превенция се говори единствено по отношение на онкологичните заболявания, като това беше 
заложено и в предишната версия, която коментирахме с предишното си становище (вх. № 03.04-44/26.11.2020 г.). Можем 
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само да изкажем съжаление за това, че се демонстрира не просто недооценка, а откровено неразбиране на проблема с 
превенцията на здравето в Република България. Това не е печеливша стратегия. 
АИКБ още един път отправя своето предложение за заделяне на финансови ресурси в подкрепа на превенцията на 
здравето и за осигуряване на системи за ранна диагностика и предотвратяване на хронични заболявания. 
Според Асоциацията с преработения вариант на Плана за възстановяване и устойчивост е постигнато подобрение, но то е 
минимално. По-съществено подобрение се забелязва само в областта на водородната икономика. 
АИКБ е на мнение, че все още има шанс разумни предложения да бъдат включени в един доработен вариант на Плана и 
продължава да смята процеса за изработване на Плана за недовършен. 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ България предлага компенсационен механизъм за разпределение на ваксините в ЕС  
„Предлагаме компенсационен механизъм за разпределение на ваксините срещу COVID-19 в ЕС на база човек от 
населението и с осигурените допълнителни дози да бъдат компенсирани тези десетина държави, които разполагат с по-
малко количества ваксини“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов след видеоконферентна среща с 
председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, на която участваха също австрийският канцлер Себастиан Курц, 
премиерите на Словения - Янез Янша, на Хърватия - Андрей Пленкович, на Латвия - Артурс Кришянис Каринш и на Чехия 
– Андрей Бабиш. 
Разговорът се състоя след вчерашната работна среща във Виена за справедливо разпределение на ваксините в ЕС. 
Премиерът настоя темата с компенсационния механизъм да бъде решена още преди заседанието на Европейския съвет в 
Брюксел, насрочено за другата седмица. 
„Надявам се всички държави членки да ни подкрепят, защото само по този начин можем да спазим европейския 
принцип за солидарност“, категоричен е Борисов. 
Той изказа благодарност към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и към председателя на 
Европейския съвет Шарл Мишел за свършената работа и изрази убеденост, че знаейки за проблемите с доставките на 
ваксини, ще намерят възможност за корекции чрез предложения компенсационен механизъм. 
„Ние не сме участвали в одобрението на ваксините, нито в преговорите по договорите. А в момента и договорите 
не се изпълняват, и се доставят по-малки количества ваксини независимо, че плащаме коректно“, акцентира 
премиерът. 
Борисов припомни, че държавите членки инвестираха в разработването на ваксините срещу COVID-19, далеч преди те да 
бъдат произведени. 
 
√ Работещите в затворените сектори ще получават до края на юни 75% от осигурителния си доход  
Работещите във временно затворените заради COVID-19 икономически дейности ще получават компенсация в размер на 
75% от осигурителния им доход до края на юни 2021 г. 
Работещите във временно затворените с акт на държавен орган заради COVID-19 икономически дейности ще получават 
компенсация в размер на 75% от осигурителния им доход до края на юни 2021 г. Това реши правителството с 
одобряването на промени в ПМС № 325, в което се регламентират редът и условията за изплащането на този вид 
финансова подкрепа. 
Компенсациите ще се изплащат за не повече от 60 дни в рамките на 2020 г. и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 г., 
в които наетите лица са ползвали неплатен отпуск заради наложени ограничения за осъществяване на дейността, за 
която са наети, с акт на държавен орган. 
Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите, са осигурени от Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" чрез финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и реда за кандидатстване и получаване 
на финансовата подкрепа. 
 
√ До края на май работодателите ще получават средства за запазване на заетостта на служителите си  
Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до края на 
месец май 2021 г. Правителството прие промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне 
на условията и реда за изплащане на средства на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители в 
сектори и икономически дейности засегнати от разпространението от COVID-19. 
Промените предвиждат удължаване на срока за изплащане на средствата за запазване на заетостта на работници и 
служители до 31 май 2021 г. 
Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. 
са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е 
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била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са 
били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г. 
И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто 
от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г. 
След промяната на Постановлението за изплащане на средства ще могат да кандидатстват работодатели, доказали спад 
на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто спрямо 
усреднените приходи за 2019 г. 
До 15 април 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 януари до 
31 март 2021 г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред. 
Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен 
институт. 
Постановлението влиза в сила от 1 април 2021 г. 
 
√ До 31 май се удължава срокът за изплащане на компенсации за работещите в туризма и транспорта  
Срокът за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта в размер на 290 лв. месечно на работниците и 
служителите и самоосигуряващите се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ се 
удължава до 31 май 2021 г. 
Това реши правителството с одобряването на промени в Решение № 429 за определяне на условията и реда за 
изплащане на финансова подкрепа по тази мярка за съхраняване на работните места в предприятията, директно 
засегнати от извънредното положение. 
Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси", в рамките на настоящия бюджет на мярката в размер на 80 млн. лв. 
Компенсации ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на 
помощта с вътрешния пазар. 
 
√ Фалшиви пари: Има ли активизация на известните печатари?  
Разкриха печатница за фалшиви пари във висше учебно заведение в София. Откритата сума е 4 млн. долара и 3 600 000 
евро. От университета излязоха с позиция, че те нямат нищо общо с това престъпление и че нямат замесен техен 
служител. 
Според Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията това, че печатницата за фалшиви пари е в 
университет е привлякло вниманието. Иначе подобни престъпления са били много популярни в края на 90-те и началото 
на 21 век. 
"Университетските власти са дали помещението, не е ясно колко им е правило впечатление как работи тази 
печатница. Това, което направи впечатление от кадрите - стари машини, но много висококачествени. Постепенно 
като че ли станаха по-редки такива случаите с копюри. Вероятно защото интересът към банкнотите намаля с 
електронните разплащания с кредитни и дебитни карти", предположи коментира Безлов. 
Един от проблемите е реализацията на банкнотите, коментира още Безлов. 
"Странно е, че копюрите бяха доста големи, което трудно се реализира. Стана дума, че вероятно са реализирани 
през чужди мрежи на украинци и на Западна Европа. Това, което прави впечатление е, че традиционно има акцизни 
бандероли и документи. Иначе не е класическа нелегална печатница, която рискува с банкноти", добави Безлов.  
По думите му, този тип бизнес е много конспиративен. Хората внимават. Интересното е дали има някаква активизация на 
тези известни печатари, които едно време са били тема на службите, дали трудната икономическа ситуация, която се 
очертава, влияе върху активизиране на този тип стари мрежи, посочи още Безлов. 
Опитът показа през годините, че обикновени икономическите кризи предизвикат ръст на различни криминални пазари, 
обикновено с някакво закъснение, каза още Безлов. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
√ България е готова да издава дигитални зелени сертификати  
България е готова технически да издава новите дигитални зелени сертификати. Това съобщи за БНТ доц. Ангел Кунчев. А 
от лабораторията по вирусология в "Пирогов" обясниха какви са различните стойности на антитела, които се зачитат за 
положителни според различните тестове. 
Още отпреди три седмици страната ни разполага с модела на зеления електронен сертификат. 
"Като част от портала информационния, в който влиза цялата информация за изследвания, за имунизации, за 
хората, които са минали през тях, така че да може човек след втората доза ваксина или сам, или с личния лекар да 
си изкара такъв документ", каза главният държавен здравен инспектор. 
Доста са въпросите според доц. Кунчев обаче, които все още нямат отговор за бъдещия документ и един от тях е какво 
ниво на антитела ще се счита за достатъчно и още: 
"На кои фирми ще се признават изследванията, с какви стойности, за какво време, това важи и за преболедувалите - 
колко месеца след преболедуване можем да считаме, че те са предпазени и могат да получат такъв сертификат", 
допълни Кунчев. 
Затова и по думите му, моделът на Еврокомисията за зелен сертификат е все още началото на процеса, а не краят му. 
В една от лабораториите на "Пирогов" ще разберем колко вида тестове за антитела се правят у нас и които ще се смятат 
за валидни в бъдещия зелен сертификат. 

https://bntnews.bg/news/falshivi-pari-ima-li-aktivizaciya-na-izvestnite-pechatari-1100645news.html
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От проф.Ива Угринова научаваме, че методологиите, по които у нас се изследват антитела след прекаран ковид, са много. 
При всички случаи методът е Елайза, но апаратите, мерните им единици и крайният резултат са различни. 
"Затова мога да посъветвам да се гледат референтните стойности. Във всеки резултат има посочени референтни 
стойности, спрямо които един резултат се приема за негативен или позитивен", обясни проф. Угринова, която е 
консултант към лабораторията по вирусология в "Пирогов". 
Професорът ни показва три различни варианта на тестове за антитела с много различни стойности като крайна цифра. 
При първия, резултатът от една от използваните тук в "Пирогов" машини, е 5.5 и е положителен за наличие на антитела, 
защото референтната стойност е над 1. При втория, направен също тук, но на друга машина, вече виждаме числото 284 
при референтна стойност над 22. Третият вариант на тест показва трети различни числа. 
"Много моля да обърнете внимание на мерните единици, тука става дума за условни единици юнитс пер милилитър. 
Други апарати имат други мерни единици и тогава числото отпред ще бъде друго. Затова някой казва аз имам 1000 
антитела, а друг казва имам 19", обясни проф. Угринова. 
Именно затова по думите й Европейската комисия обсъжда в момента кои стойности ще бъдат валидни за бъдещия 
зелен сертификат. 
"Аз лично смятам, че трябва да има някакъв буфер, който да означава известна несигурност и над него всички хора 
да могат да влязат в този зелен сертификат", допълни тя. 
Според проф. Угринова обаче няма вариант да бъде приета една конкретна методика за изследване, защото това би 
означавало нелоялна конкуренция. Затова и според нея, медицинското лице, което ще попълва електронния зелен 
сертификат, ще бъде запознато с решеното от Еврокомисията и ще вписва само факта, че лицето има достатъчно 
антитела без конкретни цифри. 
 
√ Какво представлява цифровото зелено удостоверение?  
Европейската комисия официално предложи създаването на цифрово зелено удостоверение за пътуване в рамките на 
съюза. В документа ще пише дали лицето е ваксинирано, има отрицателен резултат от тест или е преболедувало COVID-
19. Какво означава това, откога ще се изисква? 
Целта на това удостоверение е да улесни, а не да бъде предпоставка за пътуване през лятото, затова и в него ще се 
съдържа и повече информация от това дали лицето е било ваксинирано или не, а именно - дали има скорошен PCR тест 
или пък наличие на антитела. 
Тези, които няма такъв документ, отново ще могат да пътуват, но ще трябва да спазват ограниченията, както е и в 
момента. 
Европейската комисия предлага цифрово зелено удостоверение за свободно движение в ЕС 
Такива удостоверения ще се издават за всички ваксини, които се поставят в държавите членки, но държавите ще бъдат 
задължени да приемат само удостоверенията, които показват, че хората са ваксинирани с ваксините, удостоверени от 
Европейската агенция по лекарствата. 
Ако в Унгария бъде издадено удостоверение за ваксинация с руската ваксина "Спутник V", която не е официално 
одобрена от Европейската агенция по лекарствата, България, например, сама ще може да решава дали да приема това 
удостоверение или дали да допуска на своята територия хората с такова удостоверение. 
"Как ще функционира този сертификат? Първо, той ще показва или удостоверява, че лицето или е било 
ваксинирано, или има актуален негативен тест, или се възстановява от Ковид и притежава антитела. Второ, 
сертификатът ще гарантира, че резултатите или минималното количество данни, които съдържа, се признават 
взаимно във всички държави членки. И трето, целта на този сертификат е да възстановим свободата на движение 
по сигурен, отговорен и надежден начин", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.  
Тези сертификати ще могат да се издават във всяка една държава членка, като в България, например, те ще бъдат на 
български и на английски и ще бъдат безплатни за тези, които искат да ги получат. 
 
√ Мерките в Европа: Къде се затягат и къде се разхлабват  
В последните седмици в много европейски страни мерките срещу коронавируса стават все по-строги. Ето как изглежда 
ситуацията в някои държави в Европа: 
Испания се определя като страна с екстремно високо ниво на риск. Въвежда се забрана за пътувания между различните 
региони от 29 март до 9 април, тъй като се очаква с наближаването на празниците да се увеличат несъществените 
пътувания. 
В Италия нови строги мерки влизат в сила до 6 април. Територията на страната се разделя на две зони – червена и 
оранжева, като единствено област Сардиния е обявена за бяла зона – тоест без рестрикции. В червената зона са 
забранени всякакви придвижвания освен по причини, свързани с неотложна работа или доказана необходимост. 
Затворени са магазините, ресторантите и училищата. В оранжевата зона магазините са отворени, търговските центрове 
работят през седмицата, затварят в предпразнични и празнични дни. В цялата страна между 3 и 5 април, когато 
католиците празнуват Великден, са позволени посещения на роднини и приятели, но само в рамките на една и съща 
област. 
В Гърция облекчаването на мерките беше отложено, поради нарастващия брой новозаразени. Обособени са 2 зони - 
зона с повишен риск (зона 1) и зона с много висок риск (зона 2). Освен традиционно затворените ресторанти, фитнеси 
забранени са и всякакъв вид масови прояви, като в Зона 2 са затворени за посещения дори и храмовете. Позволено е 
излизане само в близост до дома, като не е възможно пътуването от окръг в окръг. Гръцките власти обявиха, че голяма 
част от страната остава е в строг локдаун за Великден. 

https://bntnews.bg/news/evropeiskata-komisiya-predlaga-cifrovo-zeleno-udostoverenie-za-svobodno-dvizhenie-v-es-1100533news.html
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Австрия също няма да разхлабва мерките за великденските празници и не се предвижда отваряне на туристическия 
бранш. Изолирани са град Винер Нойщад край Виена и цялата област Гащайн до Залцбург. За излизане от опасните 
райони се изисква отрицателен тест за коронавирус. Продължава да важи забраната за излизане, освен при неотложна 
работа и с доказана необходимост. Продължава и съществуването на вечерен час – от 20.00 до 6.00 ч. 
Освен вече изброените държави, затягане на противоепидемичните мерки има в: Румъния, Северна Македония, Сърбия, 
Франция, Нидерландия, Чехия, Словения, Малта, Черна гора, Естония и Финландия. 
Има и места в Европа, където има поетапно разхлабване на някои мерки. Във Великобритания например децата 
тръгнаха на училище след 2 месеца дистанционно обучение. Остават обаче редица ограничения, свързани с 
придвижването в различните части на Обединеното кралство. Никъде няма въведен вечерен час, но пътуването между 
градовете може да бъде само по определени причини, а властите активно насърчават по-малко ползване на обществен 
транспорт. Доста солидни са предвидените глоби за тези, които нарушават правилата във Великобритания. В Англия 
например за първо нарушение глобата е 200 паунда и се удвоява за всяко следващо - максимум до 6400 паунда. За 
участие в незаконни събирания над 30 души - 10 000 паунда. 
Германия също поетапно разхлабва противоепидемичните ограничения. Училищата и детските градини отвориха, но 
паралелките са намалени наполовина. За първи път от над два месеца врати отвориха книжарници и фризьорски салони 
и други магазини и центрове, свързани с ежедневните нужди. Баровете, ресторантите, културните и спортните обекти 
обаче остават затворени. 
Други държави, в които се работи за поетапно разхлабване на ограниченията са Турция, Кипър, Белгия, Португалия, 
Литва и Израел. 
 
БНР 
 
√ Борисов и Санчес обсъдиха борбата с престъпността и контрабандата  
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с испанския премиер Педро Санчес. Акцент в 
разговора бяха въпроси от сферата на сигурността и доброто партньорство на българските и испанските служби в борбата 
с престъпността, тероризма, контрабандата.  
Премиерът Борисов посочи отличното взаимодействие при редица съвместни операции на двете държави, както и при 
участието в международни акции, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Като пример министър-председателят Бойко Борисов посочи, че само преди няколко дни в резултат на подадена от 
българските служби информация е неутрализирано нелегално производство на цигари в Испания. При специализираната 
операция е пресечен производственият процес в нелегална фабрика и са иззети над 250 000 кутии цигари. Борисов 
изрази своите поздравления за добре свършената работа на полицейските служби и изтъкна, че с борбата срещу 
контрабандата се пресичат огромни финансови щети за държавите. 
В рамките на разговора премиерът Бойко Борисов акцентира и върху отчетливите резултати, постигнати в борбата срещу 
контрабандата в България. Министър-председателят изтъкна, че само през 2020 г. са иззети близо 20 млн. къса цигари, 
50 тона тютюн, 155 000 литра алкохол и над 9 000 литра газьоли. Предотвратените щети за държавния бюджет са за 
близо 13 млн. лв. 
Министър-председателят Бойко Борисов и испанският премиер Педро Санчес обмениха също опит в контекста на 
мигрантската криза и ефективната защита на външните граници на Европейския съюз. Тема на разговор беше и борбата 
срещу разпространението на Covid-19. Двамата премиери обсъдиха актуалната ситуацията с пандемията в България и 
Испания и предизвикателствата пред двете държави в условията на световна криза.  
 
√ В рамките на форума "Наука за бизнес": БАН представя нови разработки: PCR китове, прототип на ваксина за Covid-
19, биокерамика 
Както и много други нови разработки, готови да се превърнат в успешни бизнес решения 
Българската академия на науките ще покаже свои разработки, готови да се превърнат в успешни бизнес решения. В 
рамките на форума под надслов "Наука за бизнес" ще бъдат представени и съвместни проекти с предприятия, успели да 
се наложат на пазара, както и научно-приложни продукти и технологии на изследователи от Академията. 
Акцентите на събитието са разработката на PCR китове за детекция на патогени, прототип на ваксина за Covid-19, както и 
преносимо устройство за сухо обеззаразяване на въздуха от вируси и бактерии. 
Наред с това участниците ще имат възможност да разберат повече за разработената у нас биокерамика, произведена по 
технология, използвана на Международната космическа станция, както и демонстрация на робот. 
С редица презентации събитието ще покажат най-интересните проекти на Академията за оптимизация на 
индустриалните задачи, 3D цифровизация, енергийна ефективност, водородни технологии, екология, електро и топло 
производство, съхранение на енергия, медицина, вирусология, фармацевтична промишленост. 
Основната мисия на „Наука за бизнес“ е да подпомогне сътрудничеството между българската наука и бизнеса и ще 
събере на едно място във виртуалното пространство представители на институциите, лабораториите, Единния център за 
иновации на БАН и десетки български предприемачи. 
Събитието се организира съвместно с Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. 
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√ Наука за бизнес 2021  
Едно от най-дългоочакваните бизнес събития „Наука за бизнес“, организирано от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките, се завръща изцяло онлайн, след 
отлагането му през 2020 г., поради пандемията. 
Събитието ще се проведе на 18 март, четвъртък, от 10.30 часа и ще покаже най-интересните разработки на Академията, 
готови да се превърнат в успешен бизнес. Форумът цели да покаже на българските бизнес среди, че БАН произвежда 
множество продукти и технологии, готови да излязат на пазара или да бъдат внедрени в производството за оптимизация 
на процесите в предприятията. 
 

 
 
„Изключително голям е интересът към събитието. Ще покажем разработки, които са готови да бъдат представени пред 
бизнеса, и заедно с него да се доразработят и да се приложат в практиката. Разработките са свързани с Covid-19, зелената 
икономика и много други. По време на пандемията не се отчита проблем във връзката между науката и бизнеса. Дори в 
някои отношения има позитивно развитие. Притежаваме изключително голям потенциал от човешка гледна точка“, 
коментира пред радио София д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия. 
Основна мисия на „Наука за бизнес“ е да подпомогне изграждането на устойчива институционална среда за 
сътрудничество и взаимодействие между българската наука и бизнеса и ще събере на едно място във виртуалното 
пространство представители на институтите, лабораториите и Единния център за иновации на БАН.  
В срещата ще участват също десетки български предприемачи, собственици на компании и иновационни ентусиасти. В 
рамките на форума ще бъдат представени съвместни проекти между БАН и българските предприятия, успели да се 
наложат на пазара, както и научно-приложните продукти и технологии на изследователи от Академията, по които се 
работи в момента. 
С редица презентации, събитието ще покаже най-интересните проекти на Академията за оптимизация на 
индустриалните задачи, 3D цифровизация, енергийна ефективност, водородни технологии, екология, електро- и 
топлопроизводство, съхранение на енергия, медицина, вирусология, фармацевтична промишленост, лозарство, 
винарство и много други. 
 
√ Елеонора Негулова: Нужно е разсрочване на задълженията на малкия и среден бизнес  
Интервю на Диана Дончева с Елеонора Негулова 
„От над 360 000 предприятия 40 на сто са семейни фирми, така че тези семейства са в дневната статистика за заразени с 
коронавирус и ситуацията е ясна - има много сериозна здравна криза“, коментира пред БНР Елеонора Негулова, 
председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес. Тя коментира очакваното затваряне на молове и 
заведения и помощите, които получава малкият бизнес от държавата. 
„Проблемът е, че тази здравна криза непрекъснато поставя пред нас нови предизвикателства и то без възможност да се 
правят прогнози и да се вземат някакви устойчиви решения. 
Така всеки търси решения за конкретната си дейност. Държавата прави опити да помага, но реално много от нас ще имат 
проблеми. Те няма да свършат с пролетта, а през цялата година“, посочи в "Преди всички" Негулова. 
Според нея освен преструктуриране на дейността, като начин за спасяване на бизнеса, и това, че малките фирми 
получават помощ чрез мерките на държавата, трябва да има и помощ по линия на органите, които събират парите в 
хазната: 
„Непрекъснато има звънене от банки за необслужени, звънене от институции за неплатени данъци и осигуровки, тези 
задължения може да се разсрочат. Малкият бизнес е стресиран, той е в една патова ситуация. 
Трябва да има разсрочване на тези задължения поне за една две години“, категорично заяви Елеонора Негулова. 

https://bnr.bg/post/101438176/nauka-za-biznes-2021
https://bnr.bg/horizont/post/101437232/direktori-na-bolnici-se-sreshtat-sas-zdravnia-ministar
https://bnr.bg/horizont/post/101437232/direktori-na-bolnici-se-sreshtat-sas-zdravnia-ministar


16 

 

„Помощите на държавата достигнаха до 15 на сто от фирмите, другите са на ръба на техническия фалит или на автопилот. 
Те или не са успели да кандидатстват или не умеят да се отчетат по тези проекти...", каза още експертът. 
"За нас резервите са достъп до ликвиден ресурс и освобождаване от тази тежест, която е по отношение на плащанията 
към фиска - това е мярката, която ще помогне на малкия бизнес", смята още Негулова. 
Цялото интервю чуйте от звуковия файл. 
 
√ 150,8 лв. на хектар за фермерите по схемата за преразпределителни плащания  
150 лв. и  80 ст. на хектар е финансовото подпомагане, което тази година фермерите ще получат по схемата за 
преразпределителни плащания. 
Преразпределително плащане се отпуска за първите до 30 хектара обработваема земя за всяко стопанство, независимо 
от размера, като целта е да бъдат подпомогнати най-дребните земеделци. 
Ставката е с около 13 лева на хектар по-висока от миналогодишната, а парите ще бъдат преведени на 23 март, съобщава 
Фонд „Земеделие“. 
 
√ Адв. Мария Петрова: За Covid-19 ваксината все още е препоръчителна 
Имунопрофилактиката и ваксинацията – задължителни или препоръчителни – всяка от тях е доброволна 
Как се отразява пандемията на отношенията работник – работодател и по-специално на въпроса за ваксинирането на 
служителите? 
Темата коментира адв. Мария Петрова в “Нашият ден“: 
“За съжаление все повече има (сигнали от практиката за нарушение взаимоотношенията работник – работодател, 
свързани с ваксинационния процес – бел.ред. ) и това идва от едно огромно изначално неразбиране, че всички ваксини 
са доброволни. Акт на нашата свободна вола е дали да се подложим и да станем част от имунопрофилактиката. Но от 
друга страна, нормативно, наредбата, която урежда ваксинациите и имунопрофилактиката в България, ни разделя на две 
категории: задължителни и препоръчителни. Но без значение дали се задължителни или препоръчителни, всяка от тях е 
доброволна.“ 
“Разликата идва в момента, в който някой, като акт на свободна воля, откаже да бъде ваксиниран със задължителна 
ваксина, то за него следват съответните санкции. Законът за здравето е предвидил глоби за това, знаете, родителите, 
които не ваксинират със задължителните по имунизационен календар ваксини, освен на паричните санкции подлежат и 
на различни други ограничаващи мерки – като децата да не могат да учат в общински детски градини, училища и т.н.“ 
“По отношение на Covid-19 обаче ваксината е все още препоръчителна. И този привнесен страх, който има в обществото, 
създаде хаос у работодателите. Които, предвид не особено добрите социално-икономически мерки, които страната ни 
предприе за овладяване на кризата, искат да се върнат към стария си режим на работа, и респективно много резонно, 
донякъде виждат ваксинацията като единствена възможност затова. Ваксинираме целия си персонал и продължаваме да 
работим така, както сме го правили преди пандемията. За съжаление обаче от юридическа гледна точка никой не може 
да задължи някого да се подложи на имунопрофилактика. При нас буквално валят имейли, сигнали, особено от 
провинцията, за работодатели, които дори се заканват и заплашват.“ 
“Сигналите най-често са в посока – ако не се ваксинирате до тази дата, ще ви прекратим трудовото 
правоотношение. Това от юридическа гледна точка е неправилно, защото трудовият ни договор има съответни 
параметри – ако едно лице страда от определени заболявания или пред него има по-висок риск от извършването на 
определена дейност, всичко това е ясно на нашия работодател, и той трябва да вземе мерки в тази посока. Не може 
работодателят едностранно да изменя трудовото ни правоотношение, не може и да ни вменява такова задължение, 
въпреки че ваксината е препоръчителна, да се ваксинираме. В тази посока са най-тежките сигнали.“ 
Интервюто можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Браншови организации на заведенията настояват за строга карантина, заплашват с масов протест  
Интервю на Диана Янкулова с Ричард Алибегов в предаването „Нещо повече“ 
Сдружението на заведенията и Българската асоциация на заведенията настояват за въвеждане на строга и всеобхватна 
двуседмична карантина. Идеята за частично двуседмично затваряне няма да доведе до резултат, се казва в позиция на 
двете браншови организации. 
Само пълен локдаун, с изключение на обектите и институциите от първа необходимост може да помогне за 
овладяването на пандемията, смятат от бранша. 
От двете организации не са съгласни, че епидемията у нас се управлява най-добре и призовават за разпределянето на 
икономическата тежест от затварянето между всички. 
„Така не ни доказаха и не ни показаха, че ние сме виновни, за да затварят първо нас и последно нас да отварят. Защо не 
затворят големите хипермаркети. Там по ли не е опасно? Искат да ни кажат, че там се спазват всички мерки, защото 
хората ходят с маски, защото има дезинфектанти. И нашият персонал също е с маски, дезинфектанти има навсякъде, 
проверяват ни денонощно, имаме вентилация, имаме 50 процента капацитет, имаме отстояние от масите. Толкова 
ограничения няма в нито един друг бранш“, каза Емил Коларов, председател на Сдружението на заведенията. И 
предупреждава от името на бранша, че ако отново собствениците на заведенията понесат тежестта на кризата, ще бъдат 
принудени да организират масов протест.  
В интервю за предаването „Нещо повече“ Ричард Алибегов, председател на Българската асоциацията на заведенията, 
заяви:  

https://bnr.bg/post/101437850
https://bnr.bg/post/101438113
https://bnr.bg/post/101438050/branshovi-organizacii-na-zavedeniata-nastoavat-za-stroga-karantina-zaplashvat-s-masov-protest
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„Няма установено огнище на разпространение в заведение или във фитнес. Знае се, че децата разпространяват 
заболяването. Ако ситуацията е толкова тревожна, защо се обръщаме към сектор, който работи от две седмици. И 
лекарите казаха, че нямаме общо с числата... Ако ще се борим с пандемия, да се борим с пандемия. Ние сме 
единственият сектор, който работи с рестрикции“.  
От Българската асоциацията на заведенията обвиняват за хаоса с мерките Националния оперативен щаб и здравния 
министър.  
„Не харесваме начина, по който здравните власти се справят с пандемията. Не се гледа обективно на нещата... Тук става 
дума за живота на стотици хиляди души, семейства. Пряко и косвено са засегнати близо 500 000 души. Хората бягат от 
този сектор. Ще дойде момент да ни се позволи да работим, но няма да има хора, които да наемем“, допълни Алибегов. 
 
√ Квалифицираните кадри в туризма се пренасочват към други сфери  
Проблемът с кадрите в туризма винаги е бил на дневен ред с наближаването на активния туристически сезон. И докато 
преди години имаше недостиг на персонал по курортите и се налагаше внасянето на работна ръка от чужбина, сега вече 
е налице недостиг на работни места. Това каза в интервю за „Радио Варна” директорът на Колежа по туризъм доц. Генка 
Рафаилова. 
„Заради несигурността и опасението от нови ограничения, голяма част от фирмите няма да могат да си позволят да 
наемат същия брой служители. Ще има обекти, които сигурно изобщо няма да отворят. Това допълнително ще намали 
търсенето на кадри”, каза доц. Рафаилова. 
Според нея, другият основен проблем ще е нежеланието на добре обучените и квалифицирани кадри да работят в 
сферата на туризма. 
„Част от тези кадри сигурно ще се насочат към други сфери на обслужването. Някои от тях търсят работа в уеб-сайтовете 
и мобилните приложения за резервации и обслужване на туристи. Тези компании също изискват владеене на чужди 
езици и добри познания в туризма, каквито безспорно квалифицираните кадри притежават”, поясни директорът на 
Колежа по туризъм. 
Въпреки очаквания отлив на квалифицирана работна ръка, според доц. Рафаилова трудно може да се стигне до 
ситуацията от предишни години, когато внасяхме кадри от чужбина. 
Заради пандемията, намалява и интереса към туристическото образование. 
„Все пак, за студентите, които изучават туризъм остава привлекателна възможността да придобият знания и умения, 
които биха им помогнали и в други сфери. Такива например са чуждите езици и дигиталните компетенции”, поясни доц. 
Рафаилова. 
Погледнато от добрата страна, заради ограничените пътувания и възможности за работа в чужбина, много от 
квалифицираните кадри остават да работят в България, каза още тя. 
В момента, студентите от Колежа по туризъм се обучават в онлайн-среда, като единствено практическите занятия и 
държавните изпити се провеждат в присъствена форма. 
Подробностите чуйте в репортажа. 
 
√ Кючуков: Много звена по веригата не си изпълняват ангажиментите за ваксините  
Интервю на Даниела Големинова с Любомир Кючуков в предаването „12+3“ 
„Очевидно в Европейския съюз е необходим компенсационен механизъм за разпределение на ваксините срещу Covid-
19. Но е важно да се уточни, че здравеопазването не е общностна политика, а е задължение на държавите. Европейският 
съюз сме ние, а не те, тоест, решенията се одобряват от всички страни. Подходът на ЕС беше разумен и логичен - по 
отношение на разработка, на финансиране, на договаряне на цени на ваксините“. Това каза пред БНР Любомир Кючуков, 
директор на Института по икономика и международни отношения.  
Той подчерта, че много звена по веригата не си изпълняват ангажиментите, което създава проблемите с ваксинирането.  
„Първият проблем е в отношенията с компаниите - производителки, голяма част от които не изпълниха своите договорни 
задължения. Сключените договори не бяха достатъчно коректни, защото не беше добре гарантирано, че компаниите 
няма да се изкушат да продават ваксини на трети страни срещу по-висока цена. Нито една държава на ЕС не участваше в 
тези преговори, затова беше упълномощена Европейската комисия. При разпределението на ваксините водещ принцип 
и сега е пропорционалното количество спрямо населението на страната. Особеността обаче е - съобразно заявките на 
всяка страна от различните видове ваксини. Тези страни, които са заявили ваксини от фирма, която не изпълнява 
задълженията си, не получават заявеното. Твърди се, че някои страни членки са водели отделни преговори с 
производителите за допълнителни количества. Тук се визира преди всичко Малта. Както и че са преразпределени част от 
предварително заявените количества за дадена държава към други държави, като се споменава Нидерландия. По 
смущаващ начин тук се намесва името на България. В официално нидерландско заявление се твърди, че една държава 
членка се е отказала от заявените количества, които впоследствие са били преразпределени сред останалите страни. В 
западноевропейски медии се появи информация, че тази страна е България. Правителството дължи на българските 
граждани информация по въпроса“, допълни Кючуков в предаването „12+3“.  
Той посочи, че изникват и въпросите с качеството на сключените договори от страна на Европейската комисия, които не 
гарантират необходимите количества ваксини и санкциите, които могат да им бъдат наложени.  
Любомир Кючуков коментира и проекта за дигитален имунизационен паспорт:  
„Това е опит да се намери решение за облекчаване на пътуванията в страните в ЕС, без да има риск от зараза. Но 
мненията са разнопосочни, включително и заради призмата на антиваксърските настроения в някои членки. Основните 
възражения срещу подобен паспорт са тези за дискриминация“.  

https://bnr.bg/post/101438114
https://bnr.bg/post/101438003/balgaria-i-oshte-5-strani-predlagat-kompensacionen-mehanizam-za-vaksinite-v-es
https://bnr.bg/post/101438003/balgaria-i-oshte-5-strani-predlagat-kompensacionen-mehanizam-za-vaksinite-v-es
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Интервюто с Любомир Кючуков можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Ускоряване на инфлацията в ЕС през февруари до 1,3% при слаб растеж с 0,2% в България  
Потребителските цени в еврозоната се повишиха на годишна база през февруари за втори пореден месец, а инфлацията 
в целия ЕС достигна едногодишен връх, но при много слабо повишение а България. 
Това показват данни на европейската официална статистика Евростат. 
Индекс на потребителските цени (CPI) в еврозоната се повиши през февруари с 0,2% спрямо месец по-рано и нарасна за 
втори пореден месец с 0,9% на годишна база, след като през януари излезе на позитивна територия и отбеляза първо 
увеличение от юли 2020 г. насам. 
Основната инфлация (изключвайки волатилните цени на храните, тютюневите изделия и на енергията) се повиши през 
февруари с 0,1% на месечна база, но се забави на годишна база до 1,1% от 1,4% през януари 2021 г. 
 

Графики на потребителските цени в ЕС и еврозоната (г./г.) 

 
Най-голям принос за инфлация през февруари оказа повишаването на цените на услугите с 0,3% на месечна база и с 1,2% 
спрямо година по-рано, но след повишение с 1,4% през януари. Неенергийните индустриални стоки се повишиха на 
годишна база с 1,0%, а цените на храните, алкохола и тютюневите изделия с 1,3%, докато енергийните цени се свиха с 1,7 
на сто. 
В рамките на целия Европейския съюз потребителската инфлация се повиши през февруари с 0,3% спрямо януари и 
нарасна на годишна база с 1,3% след увеличение с 1,2% в началото на 2020 г. Това е най-високата инфлация в ЕС от 
февруари 2020 г. 
Отрицателна годишна инфлация през февруари беше отчетена в 7 държави членки на ЕС, като най-голямо понижение 
беше отбелязано в Гърция (спад с 1,9%), Словения (с 1,1%) и Кипър (с 0,9%), докато най-висока годишна инфлация имаше 
в Полша (повишение с 3,6%), Унгария (с 3,3%) и Румъния (с 2,5%). 
Според данните на Евростат годишната потребителска инфлация в България през февруари се повиши с 0,5% спрямо 
предходния месец и нарасна на годишна база с 0,2%, след като през януари беше отчетена дефлация от 0,3 на сто 
(низходяща ревизия от повишение с 0,1%). 
 
 

Инфлация в ЕС (г./г.) през февруари за отделните държави членки 

 
 
 

https://bnr.bg/post/101438076/kuchukov-v-es-e-neobhodim-kompensacionen-mehanizam-za-razpredelenie-na-vaksinite
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√ Нарастване на строителството в ЕС през януари, но при спад в България  
Продукцията в строителния сектор на ЕС се повиши през януари 2021 г., парирайки част от спад в края на миналата 
година, показват данни на Евростат. В рамките на България обаче строителството през януари се понижи след стагнация 
месец по-рано, като строителният сектор в нашата страна не е отбелязал повишение от септември 2020 г. насам. 
Строителството в ЕС нарасна през януари с 0,9%, заличавайки голяма част от спада с 1,3% през декември 2020 г., докато в 
рамките на еврозоната се повиши с 0,8% след спад с 1,5% през декември. 
Продукцията от гражданското и инженерно строителство в ЕС се повиши с 0,8%, а в еврозоната с едва 0,1%, докато 
сградното строителство нарасна съответно с 1,1% и с 1,3 на сто. 
Най-солидно повишение през януари отбеляза строителството във Франция (сок с цели 16,3%), следвана от Словения (с 
8,4%) и Унгария (със 7,4%). В същото време най-силно повишение беше отчето в Германия (с 12,2%), в Словакия (с 2,3%) и 
в България (с 1,3%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната се понижи през януари съответно с 1,8% и с 
1,9%. 
Най-силен спад на годишна база в строителството беше отчетен в Словакия (спад с 14,5%), Германия (с 8,7%) и Австрия (с 
8,5%),  докато най-добро повишение беше отчетно в Унгария (растеж от 11%), Франция (с 4,3%) и Словения (с 4,2%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България нарасна през септември с 1,5% спрямо август, когато се 
сви с 0,3%. Това представлява първо нарастване от три месеца насам  и третия най-добър растеж в рамките на 
Европейския съюз. 
На годишна база продукцията в българското строителство се сви през януари с 6,4% след понижение с 3,6% през 
декември, запазвайки негативната тенденция от началото на миналата година и след резките спадове през март, април и 
май 2020 г. съответно с 13,8%, с 15,5% и с 14,0%, когато бяха в сила най-ограничителните мерки за борба с пандемията 
Covid-19. 
 

Графика на продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната 

 
 
√ Избори по време на пандемия - примерът на Нидерландия и на Израел  
Избори в три дни, възможност за гласуване по пощата, по-големи избирателни секции с отделни вход и изход. Така 
Нидерландия преминава епидемично през предсрочните парламентарни избори. Страната е загърбила машинното 
електронно гласуване, въпреки че е била една от първите, въвели го през 90-те години. Това разказа пред БНР 
журналистът Даниела Горчева.  
„Правителството в оставка „не клекна“ пред исканията на различни групи за разхлабване на мерките. Дори казаха, че 
ограниченията ще бъдат удължени до април, за да се избегне разпространяването на заразата. Страната е гъстонаселена, 
а новият щам е силно заразен. Заведенията и кафенетата са затворени от октомври. От декември са затворени всички 
магазини, с изключение на аптеките, на хранителните магазини и на дрогериите. Имаме и вечерен час. Марк Рюте 
показа, че е истински държавник, не поиска популистки да смекчи мерките, а се грижи за здравето на хората. Сега се 
вижда, че партията на Рюте - Народна партия за свобода и демокрация, е първа сила и получава два пъти повече гласове 
от всички останали“, допълни Горчева в предаването „Нещо повече“.  
Имунизацията в страната върви организирано и адекватно, а мерките се спазват от всички, включително и от кралското 
семейство.  
Друга държава, която ще провежда избори по време на пандемия, е Израел.  
Всеки избирател получава по пощата картонче с номер, с адреса и с телефона на секцията, в която ще гласува. За болните 
има секции в сглобяеми помещения. За контактни на болни и за хора, върнали се от чужбина, има секции във временни 
помещения или палатки.  
Осигурени са маски, ръкавици и шлемове. Масите ще имат прозрачни прегради. Осигурена е компютърна техника с 
четец. Пунктовете за гласуване са удвоени. В болниците, в старческите домове, в хотелите за карантинирани ще има 
подвижни урни. Пълна дезинфекция ще бъде направена на колите, които пренасят бюлетините.  

https://bnr.bg/horizont/post/101437894
https://bnr.bg/horizont/post/101437894
https://bnr.bg/horizont/post/101437496/izrael-sedmica-predi-izborite
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√ ЕК предложи „дигитален зелен сертификат“ за пътуване в ЕС  
Репортаж на Ангелина Пискова в предаването „Нещо повече“ 
Дигитален зелен сертификат да се издава на всеки имунизиран, независимо дали ваксината има одобрение за ЕС - това е 
предложението на Европейската комисия, което бе представено вчера. 
То обаче допуска страните-членки да решават поотделно дали да разрешават свободно движение на хора на тяхната 
територия, ако са имунизирани с ваксина, която няма такова разрешение. 
Сертификатът ще е безплатен и ще бъде в електронен формат или на хартиен носител. Той ще включва QR код за 
гарантиране на неговата сигурност и автентичност. 
Комисията ще създаде портал, за да гарантира, че всички удостоверения могат да бъдат проверявани навсякъде в ЕС и 
ще съдейства на страните-членки за техническото им изпълнение. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обясни какво ще показва сертификатът. 
„Той показва дали човек е ваксиниран, има наскоро направен тест, който да е отрицателен, възстановил се е от Covid-19 
и има антитела. Второ, той ще гарантира, че резултатите, включени в минималния набор от данни, ще бъдат взаимно 
признати във всяка страна-членка. Трето, с този дигитален сертификат ние целим да помогнем на страните-членки да 
възстановят свободното движение по безопасен, отговорен и вдъхващ доверие начин“. 
Цифровите зелени сертификати ще бъдат валидни, освен за всички страни— членки на ЕС, също за Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Те ще се издават на граждани на Общността и на членове на техните семейства, 
както и на такива, които пребивават в ЕС и посетители, които имат право да пътуват до други държави членки. 
Очевидно обаче ще има разминаване между тези, които ще са готови да признаят ваксинирането с руската „Спутник V“, 
която в момента е подложена на цялостна оценка от Европейската агенция по лекарствата, а тя се очаква да приключи 
чак през май. Дотогава ваксината няма как да получи и разрешение за достъп до европейския пазар. 
Еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Брьотон показа положително отношение към нея: 
„Може би "Спутник" е добра ваксина. Мисля, че руските учени са много добри, нямаме никакво основание да се 
съмняваме в това. Но, както беше казано, изглежда, че има проблеми за производството на тази ваксина. Има много 
искания за помещения в Европа, където да се произвежда. А почти всички те сега се използват за ваксините, които са 
договорени. Но ако се появят, смятам, че трябва да помогнем на Русия“. 
От Комисията бяха категорични, че сертификатът е временна мярка. Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс: 
„Неговият временен характер е много ясно показан. Ще имаме възможност да замразим неговото действие, след като 
Световната здравна организация констатира края на пандемията. Така че този сертификат е категорично свързан с КОВИД 
19. Казвам „замразим“, защото чрез делегиран акт можем да въведем отново този инструмент в случай, че се появи нова 
пандемия. Така че няма съмнение в неговия временен статут, това предлагаме на страните-членки и на Европейския 
парламент“. 
За да влезе в сила, сертификатът трябва да получи одобрението на Европейския парламент и на Съвета. 
Преди да мине през пленарна зала, той трябва да има зелена светлина от Комисията по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешен ред. Запознати твърдят, че това едва ли ще бъде толкова лесно, като се има предвид особеното внимание на 
комисията към конфиденциалността на личните данни. 
Не се очаква и безпроблемно преминаване в Съвета, където страните-членки са разделени по повод признаването на 
имунизираните с ваксини, които нямат одобрение за европейския пазар. 
 
√ ЕС се споразумя за първите от три десетилетия санкции спрямо Китай  
Европейският съюз ще наложи санкции на Китай за първи път от 32 години, съобщава Ройтерс. 
През 1989 г. европейците наложиха оръжейно ембарго на Пекин заради кървавото потушаване на протестите на площад 
Тянанмън. 
Днес представители на държавите членки са се разбрали да наложат запори върху авоари и забрана за пътуване на 
четири китайски официални лица и на един субект заради нарушаването на човешките права на уйгурското малцинство. 
Очаква се решението да бъде утвърдено от външните министри идния понеделник (22 март), като до тогава няма да 
бъдат оповестени конкретните имена, които ще влязат в "черния списък" на ЕС. 
Докато санкциите са предимно символични, приемането им бележи значително втвърдяване в политиката на ЕС спрямо 
Китай, който Брюксел отдавна смяташе за добър търговски партньор, но сега вече го разглежда като систематичен 
нарушител на основните права и свободи.  
Мисията на Китай в Брюксел предупреди, че не желае конфронтация с Европа. 
 
√ Германската икономика ще се свие с 2% през първото тримесечие  
Съветът на икономическите консултанти на германското правителство заяви в сряда, че очаква най-голямата европейска 
икономика да се свие с приблизително 2% през първото тримесечие на тази година поради съществуващите 
рестриктивни мерки за ограничаване на коронавирусната пандемия. 
Съветът намали прогнозата си за растеж на брутния вътрешен продукт на Германия за цялата 2021 г. до 3,1% от преднина 
оценка за експанзия от 3,7 на сто. Очаква се икономиката да достигне предкризисното си ниво към края на 2021 или 
началото на 2022 г. и да нарасне догодина с 4 на сто. 
"Най-големият риск в посока надолу остава развитието на коронавирусната пандемия. Въпросът колко бързо 
икономиката може да се нормализира, зависи главно от напредъка на ваксинацията", се посочва в изявление на 
икономическите консултанти на правителството, цитирано от Ройтерс. 



21 

 

Икономистите обаче предупредиха, че решение на Германия и няколко други европейски държави за спиране на 
ваксината срещу Covid-19 на AstraZeneca може да забави напредъка в постигането на колективен имунитет и да отложи 
надеждите за облекчаване на противоепидемичните ограничителни мерки, което облекчаване е необходими за 
стабилно икономическо възстановяване през второто тримесечие. 
Членът на консултативния икономически съвет към правителството - Вероника Грим заяви, че ваксината на AstraZeneca е 
необходима, за да се ускори и без това бавната кампания за ваксинация в Германия. 
За да може Германия да постигне целта на ЕС за ваксиниране на 70% от възрастното население до края на септември 
2021 г., властите трябва да увеличат броя на ежедневните имунизации в центровете за ваксинация с 50 на сто, отбеляза 
Грим. 
За да се постигне това обаче, е необходима ваксината на AstraZeneca, тъй като тя е по-лесна за транспортиране и 
съхранение в сравнение с другите, които се нуждаят от необичайно ниски температури по веригата за доставка, добави 
тя. 
"Освен това в процеса на ваксинация трябва да бъдат включени семейни лекари и специалисти“, каза още Вероника 
Грим. 
Според най-лошия сценарий, при който ваксината на AstraZeneca бъде забранена за постоянно, тя може да бъде заменен 
в правителствения план за ваксинация само частично с течение на годината, когато трябва да станат достъпни други 
ваксини като тази на Johnson & Johnson, посочи Грим. 
 
√ Посланикът на Русия във Вашингтон е извикан в Москва за консултации  
Посланикът на Русия във Вашингтон Анатолий Антонов е извикан в Москва за консултации. По време на консултациите 
ще бъдат анализирани руско-американските отношения, съобщи говорителят на министерството на външните работи 
Мария Захарова.   
В публикувана на сайта на външното ведомство официална позиция на Мария Захарова се посочва, че за руската страна е 
важно да определи как могат да бъдат възстановени руско-американските отношения, доведени от Вашингтон през 
последните години до задънена улица.  
„Заинтересовани сме да не допуснем необратимата им деградация, ако американците осъзнават свързаните с това 
рискове“, подчертава Захарова.  
По-рана стана ясно, че министерството на търговията на Съединените щати е разширило списъка със забранени за внос 
руски стоки и че Държавният департамент е забранил изцяло оръжейната търговия с Русия.  
 
Монитор 
 
√ МС одобри проект за изменение на Финансовия договор между България и ЕИБ  
Правителството одобри проект на изменение на Финансовия договор между Република България и Европейската 
инвестиционна банка (проект „България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)"), подписан на 27 
ноември 2014 г., съобщи пресслужбата на ведомството. 
Финансовият договор, който е за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро, има за цел да подпомага 
усвояването на средствата от Фондовете на ЕС. Средствата се използват за покриване на националното съфинансиране 
по проектите, изпълнявани по Оперативните програми „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г." (ОПТТИ), 
„Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС), и „Региони в растеж 2014-2020 г." (ОПРР), приоритетни оси 1 и 7, както и по 
Механизма за свързване на Европа ("МСЕ"). 
Изменението се прави във връзка с Решение на Министерския съвет № 256 от 14 април 2020 г. за прехвърляне на 
средства между оперативните програми 2014-2020 г. за подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните 
последици от епидемичното разпространение на COVID-19 и има за цел включването в обхвата на заема на оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.", което ще помогне българското правителство да се справи с 
нуждите от национално съфинансиране за изпълнението на проектите по програмата и по този начин ще допринесе за 
успешното изпълнение на мерките, предприети от българското правителство за преодоляване на икономическите 
последици от разпространението на COVID-19. 
В обхвата на заема се включват и всички проекти в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие" на ОПРР. в рамките на която се реализират широк спектър от проекти, насочени към енергийна ефективност, 
интелигентно управление на енергията и използване на възобновяема енергия в обществените инфраструктури, 
включително в обществени сгради и в жилищния сектор, и студентските общежития, подобряване на градската среда и 
райони с потенциал за икономическо развитие, обновяване на образователната, социалната, културната и спортната 
инфраструктура, развитието на градските транспортни системи. Понастоящем само проектите изпълнявани по 
инвестиционен приоритет „Устойчив градски транспорт" на въпросната приоритетна ос на ОПРР са допустими за 
финансиране със средства от заема. 
 
√ Срещу рушветите: Кабинетът обяви как ще бори корупцията 
Държавата ще следи всички наказания, които сме получили 
Всички наказателни актове, които получават българските граждани ще бъдат качени в е-регистър. Това предвижда 
Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.). документът бе приет в сряда от 
правителството заедно с Пътна карта за изпълнение на Национална стратегия за превенция и противодействие на 
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корупцията (2021-2027 г.), както и Анализ на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие 
на корупцията (2015-2020 г.), съобщиха от МС. 
В стратегията се посочва, че в последните години дейността на администрацията в страната по установяване на 
административни нарушения и налагане на санкции може да се определи като „значителна по обхват и по обем“. Само 
за периода 2012 –2017 г. в системата на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт са 
извършени повече от 30 милиона проверки от контролните органи за спазване на нормативните актове. Съставени са 
повече от 2 500 000 актове за установяване на административни нарушения, а само в системата на МВР са изготвени 
повече от 1 725 000 електронни фишове за нарушения на Закона за движение по пътищата. Въпреки, че подобен род 
дейност изисква всички тези данни да се съхраняват и обработват качествено от съответните ведомства обаче, оказва се, 
че са единици тези, в които са създадени бази данни в електронен вид. Освен това тези системи са предназначени само 
и единствено за нуждите на съответното административно звено, без да е осигурена възможност за обмен на 
информация по електронен път с други ведомства. Друга лоша практика е, че голяма част от тези важни документи 
продължават да се съхраняват само на хартиен носител. Затова в стратегията се предлага да се осигури механизъм за 
въвеждане, обработка, съхранение, удостоверяван на вписани обстоятелства и обобщаване на резултатите от дейността 
на органите, натоварени с контролни и санкционни правомощия. 
„Безспорно най-ефективната мярка в тази насока е създаването на единен централизиран електронен регистър на 
административно-наказателните производства, в който да бъдат отразени извършваните проверки за спазване на 
нормативните актове, съставените актове за установяване на административни нарушения, издадените наказателни 
постановления и другите актове, предвидени в ЗАНН, с които се слага край на административнонаказателното 
производство, резултатът от упражнения съдебен контрол върху санкционните актове на администрацията и резултатът 
от дейността на компетентните органи по изпълнение на наложените административни санкции. Регистърът на 
административнонаказателните производства следва да адресира проблемите при осъществяване на контролната и 
санкционна дейност на администрацията, свързани с липсата на единна база данни на административнонаказателните 
производства, липсата на контрол върху извършването на проверки за спазване на административните режими, липсата 
на възможност за преценка за навременността и еднаквото прилагане на закона, липсата на пълна и изчерпателна 
информация относно привеждането в изпълнение на наложените санкции и резултата от принудителното събиране на 
публични държавни вземания със санкционен произход, както и липсата на нормативна база за дигитализацията на 
административно-наказателната дейност и обмена на информация между ведомствата по електронен път“, пише още в 
стратегията. 
Иначе самият документ включва седем приоритета: укрепване на капацитета и повишаване на прозрачността в работата 
на антикорупционните органи и звена; противодействие на корупционните престъпления; укрепване на капацитета и 
подобряване на работата на органите, натоварени с контролни и санкционни правомощия в администрацията; 
повишаване прозрачността и отчетността на местната власт; освобождаване на гражданите от „дребната" корупция; 
създаване на среда за обществена нетърпимост към корупцията; своевременен отговор на необходимостта от 
актуализация на националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, включително в отговор на 
препоръки, отправени от международните институции. Пътната карта предвижда мерките към всеки един приоритет, 
действия по изпълнение, индикатори и срок за изпълнение, очаквани резултати, финансиране и отговорни институции. 
Проектите са изготвени от работна група с участието на представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към 
Висшия съдебен свет, Върховния касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Комисията за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, Министерството на правосъдието, Министерството на 
вътрешните работи, Главния инспекторат към Министерския съвет, инспекторатите към всички министерства, 
Националното сдружение на общините в Република България и представители на местната власт, неправителствените 
организации и работодателските организации, признати на национално равнище, които са членове на Гражданския съвет 
към Националния съвет по антикорупционни политики. 
 
√ МС одобри проекти за партньорство с Унгария и Казахстан  
На вчерашното си заседание Министерският съвет одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на 
културата с Унгария за периода 2021 - 2023 година и Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, Република България и „Фонд за 
развитие на предприемачеството“ (DAMU), Република Казахстан. Това обявиха от правителствената пресслужба. 
Споразумението с Унгария ще допринесе за поддържането на традиционно доброто и пълноценно сътрудничество в 
областта на културата между двете страни и реализирането на редица прояви от сферата на културния диалог. Като 
държави членки на Европейския съюз те ще работят съвместно за утвърждаване на културата като приоритетна област в 
политиките на общността. Предвид изтичането на 31 декември 2020 г. на срока на Споразумението за сътрудничество в 
областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на човешките 
ресурси на Унгария за периода 2018 - 2020 година, двете страни изразиха взаимно желанието си за продължаване на 
сътрудничеството и договориха текст на Споразумението за периода 2021 - 2023 г. 
В Споразумението са посочени възможностите за сътрудничество в областта на изпълнителските изкуства, материалното 
и нематериалното културно наследство, литературата, издателската и преводаческата дейност, участието в изложби, 
музикални фестивали, киното, изобразителното изкуство и образованието по изкуства, включително детското творчество 
и изкуство. Предвижда се да продължи подкрепата на дейността на Българския културен институт в Будапеща и на 
Унгарския културен институт в София. 
Предвижда се Споразумението да влезе в сила от датата на подписването му и да остане в сила до 31 декември 2023 г. 
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С Меморандума между България и Казахстан пък се предвижда двете страни да бъдат партньори в областта на 
развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес 
контактите между предприятията. Двете страни поемат и задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с 
търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за 
насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия, както и за разработване на продукти и 
процеси, базирани на нови иновативни технологии. 
Българската и казахската страна ще си сътрудничат чрез обмен на информация за законодателство в областта на 
търговско-икономическата дейност, а именно - насърчаване установяването на преки контакти между предприятия от 
двете страни, реализация на съвместни проекти и програми, подкрепящи научноизследователската и развойна дейност, 
разработване на продукти и процеси, базирани на нови иновативни технологии, както и обмен на публикации и 
организиране на други съвместни прояви. 
 
√ България ще предостави хуманитарна помощ на Сирия и Йемен  
България ще предостави хуманитарна помощ за справяне с хуманитарните кризи в Сирия и Йемен в размер на 195 584 
лв., реши правителството на вчерашното си заседание. 
Финансирането ще бъде осигурено от средствата по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за 
развитие и хуманитарна помощ. 
Средствата ще бъдат предоставени на Международния комитет на Червения кръст и Световната продоволствена 
програма. 
 
√ Всички неопаковани храни задължително с етикет  
Всички неопаковани храни, които стигат до крайния потребител, трябва да бъдат етикетирани.  
Това е регламентирано в Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните, одобрена от 
Министерския съвет. 
Изискванията се отнасят при директна продажба на неопаковани храни на краен потребител, както и такива, които се 
предлагат от заведенията за обществено хранене, където продуктите не са предварително опаковани. Етикетите трябва 
да указват наименованието на продукта, срока на минимална трайност или годност, както и информация за бизнес 
оператора, който предлага храната на пазара. 
Информация за съдържанието на продуктите се поставя в близост до храната, на мястото на предлагането й в обекти за 
търговия на дребно с храни. За храни, които са предварително опаковани и се доставят от заведения за обществено 
хранене, клиентът ще бъде информиран за съдържанието им при получаване на храната. Съдържанието на храни, които 
се консумират в заведения за обществено хранене, може да бъде поискано от потребителя на място. Освен това 
етикетите трябва да бъдат с маркировка, позволяваща идентифициране на партидата, към която принадлежи храната. 
Това ще позволи храните, които представляват риск за здравето на потребителите, да бъдат по-лесно проследени и 
възбранени. 
Основната цел на измененията е защита на здравето на потребителите и гарантиране правото им на информираност. До 
момента за тези храни се изискваше единствено да бъдат посочени съставките, причиняващи алергии или непоносимост. 
 
√ Туристическият министър: Готови сме да посрещнем гости от Русия  
България е готова да посрещне своите гости от Русия като една сигурна туристическа дестинация. Вярвам, че границата 
между нашите държави ще се отвори скоро и руските туристи ще посетят страната ни още през настоящия летен 
туристически сезон. Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на срещата си с 
извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация у нас Н.Пр. Елеонора Митрофанова, съобщиха от 
ведомството.  
Николова подчерта, че ресорното й министерство е в постоянен контакт с Министерството на външните работи и 
Министерството на здравеопазването и се проучват възможностите границата между двете държави да бъде отворена за 
пътувания. В нормални условия  страната ни ежегодно приема над 450 000 руски граждани. Според вицепремиера в 
създалата се пандемична обстановка е от ключово значение  сътрудничеството между двете държави да бъде 
продължено.  
Н.Пр. Елеонора Митрофанова пък допълни, че руските туристи ще се зарадват, че летният сезон у нас ще бъде открит от 1 
май. Тя бе категорична, че съгражданите й желаят да получат точна и пълна информация как ще се осъществява 
туристическата дейност в България и при какви мерки. 
 
√ Над 13 000 подадоха за ден попълнените данъчни декларации  
Отчитаме доходите си средно за десетина минути 
Само ден след пускането на предварително попълнените данъчни декларации над 13 000 души отчетоха данъците си 
онлайн, показват последните данни на Националната агенция по приходите (НАП). До момента близо две трети от всички 
декларации за доходите са подадени по електронен път, като се очаква съотношението да се запази до края на 
данъчната кампания. 
От нейното начало вече има 
постъпили 61 000 декларации 
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от граждани. Други 67 000 пък преглеждат и редактират данните в предварително попълнените формуляри, за да ги 
изпратят в НАП. От приходната агенция посочват, че средното време за попълване и изпращане на документите е под 10 
минути, а потребители споделят, че новата декларация е по-удобна и подаването й изисква значително по-кратко време. 
Припомняме, че предварително попълнените декларации са достъпни онлайн, като за да може гражданите да ги 
използват, те трябва да имат издаден електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) от НАП. 
Издаването на самия код може да се поръча отново през електронния портал на приходната агенция, а взимането му 
става на място във всеки един от офисите на НАП. Най-скорошните данни показват, че вече над 1 млн. българи вече 
разполагат с такъв код, който използват при различни електронни услуги, една от които е подаването на предварително 
попълнена данъчна декларация. От ведомството предупреждават обаче, че 
всеки данъкоплатец трябва внимателно да прегледа 
въведената информация и при необходимост да я коригира. Новост в данните тази година е, че включват доходи от 
електронна търговия и продажбата на моторно превозно средство, когато то е било нечия собственост по-малко от 
година. Срокът за подаването на декларацията е 5 май 2021 г., а отстъпка от 5% от данъка за довнасяне може да се 
ползва при деклариране по електронен път и плащане до края на март. Условие за отстъпката и за ползването на 
данъчно облекчение е лицето да няма неплатени публични задължения. 
Хартиени формуляри има във всеки офис на приходната агенция и те могат да бъдат ползвани от хората, които нямат 
електронен подпис или ПИК или пък не желаят да подават данните си през интернет. 
 
√ Инж. Звезда Пеева, директор на Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“: Техник по поддръжка на 
автомобили не се става онлайн 
Без присъствена практика зрелостниците не могат да се подготвят за матурата по професия. На педагозите им липсва 
живият контакт с учениците, искат да преподават в класните стаи 
- Г-жо Пеева, в края на миналата седмица всички ваши ученици отново преминаха към онлайн обучение. Достатъчна 
ли беше седмицата от 4 до 11 март за 9-и клас, за да компенсира по някакъв начин месеците дистанционно 
обучение? 
- Не беше достатъчна тази седмица, като се има предвид, че 4 и 5 март бяха в края на миналата седмица и времето не 
беше достатъчно да се направи преговор. Съгласна съм, че има пандемия, има болни, но отново се спират учениците по 
решение на Софийския оперативен щаб. Никой обаче не е помислил за спецификата на отделните училища. Едно 
основно училище има своята специфика, спортните своята, професионалните гимназии си имаме нашата, като дори и 
ние сме различни. При някои професионални гимназии практиките могат да се правят и онлайн, но при нас няма как да 
се прави ремонт на един двигател онлайн. В същото време казват, че следващите 10 години ще имаме недостиг на 
пазара на труда от монтьори. В писмото до нас пишеше само, че по решения на Софийския оперативен щаб от петък, 12 
март, всички ученици от 5-и до 12-и клас в София преминават към онлайн обучение. Никъде не бе пояснено какво ще се 
случва с практиката на професионалните гимназии. Обикновено, ако има заповед от министъра, се упоменава кое прави 
изключение - учебна практика, учебна практика на дуалното обучение, докато при това решение няма нищо. 
- Как ще процедирате в такъв случай, как ще се провеждат практиките на учениците? 
- Събирам мнения от сервизите как стоят при тях нещата и дали имат болни. Ако при тях няма проблеми, учениците ще 
ходят на практика. През целия ден по време на своите занимания те носят маски, работят и с работни ръкавици и не се 
притеснявам, че ще се случи нещо. Ако в персонала на фирмата има болни, те ни информират и спирам практиката. 
- Имахте ли практики, които нямаше как да се проведат онлайн, и такива, за които дистанционното обучение не бе 
пречка? 
- Учебната практика на специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика” нямаше проблем да се проведе 
онлайн. Тя е икономическа и изчисленията могат да се правят и от вкъщи. Всички останали не могат да се провеждат 
дистанционно. Техник по поддръжка на автомобили не се става онлайн. Тази година присъствената практика я бях 
спряла единствено две седмици през декември преди коледната ваканция. Само тогава учениците не бяха реално на 
практика, а тя се провеждаше онлайн. През останалото време децата бяха в сервизите при спазването на всички 
противоепидемични мерки. Няма по какъв друг начин тези деца да се научат и да се представят добре на държавните 
зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация. 
- В момента тече подаването на заявления за матури. Ще попречи ли затварянето на училища това да се случи 
навреме? 
- Не би следвало това да ги възпрепятства, тъй като, след като са дистанционно и приключат занятията за деня, могат до 
16:30 часа да стигнат до училище и да си подадат заявленията. При нас вече на целия випуск са събрани. Раздадени са им 
и служебните бележки. Поне с това успяхме да се справим преди 12-и клас да минат отново онлайн. 
- Как ще се отрази на подготовката на учениците за матурата по професия удължаването на дистанционното 
обучение? 
- Това ще ги затрудни най-вече заради практиката. Няма как да се направи практическото задание, ако учениците не се 
упражняват. Явно никой не мисли от гледна точка на професионалното образование. Всеки казва, че ни е приоритет, но 
не се случва нищо положително. Не знам дали ще ни върнат след две седмици. Не вярвам да се успокоят нещата. Не 
вярвам, че учениците са цялата причина за покачване на заразените. Няма как да оставят ресторантите да работят до 22 
часа и на по-следващ етап да спрат големите търговски центрове и фитнес зали. За тези две седмици при спиране на 
учениците няма да спаднат болните. От петък те са онлайн и през деня са на компютрите, но следобед нищо не им пречи 
да са във фитнес залите. 11-и и 12-и клас вече са пълнолетни и могат да посещават големите търговски центрове без 
придружител и също не им пречи да се виждат там със съучениците си. 
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- За матурата по български език и литература учениците ще имат ли необходимата подготовка? 
- Резултатите от нея ще са важни за всички. Колегите по български език и литература споделят, че единственият проблем, 
който имат, е, че нямат живия контакт с учениците. Те си работиха нормално и онлайн, и докато бяха присъствено също, 
но им липсва живото общуване. Едно е да изпитваш ученик пред компютъра виртуално, друго е да имаш живия контакт с 
него. Колегите в училище казват, че не искат да преподават онлайн, искат да са в класните стаи. 
- Миналата година десетокласниците започнаха с основата по бъдещите си професии, а тази учат само по 
профилираните си предмети. Ще успеят ли те да се подготвят за новия формат на матурата догодина? 
- Докато имаше възможност, ходеха на практика. Те ще продължат с нея. Практиката им е направена така, че в един ден 
имат целия ден - от сутринта са в сервизите. Например 11-и клас - петък, 10-и - в четвъртък. На тях не им пречи 
дистанционното обучение. В определения ден си имат само практика и те са в сервиза, нямат никакви теоретични часове 
преди или след това. 
Миналата година ги спряха втория срок, а тогава учат основата на теорията. Тази година трябва да надграждат, за да са 
готови за матурата догодина. 
- При вас беше ли наложително да преминете онлайн, имате ли много болни в училището? 
- Нямам болни. Имам едно дете, което е карантинирано заради родител. Нямам болни ученици и учители, но след като 
от щаба са решили да минем онлайн, трябва да се съобразя. Някои колеги от други училища се притесняват, но аз нямам 
учители, които не искат да идват присъствено. Тези, които имаха съображения за сигурност, се ваксинираха. При нас 
имаше само трима заболели колеги, но те се заразиха по време на дистанционното обучение и не са имали контакт с 
други учители и ученици. Причината обаче не беше някой от учениците или други колеги, те се заразиха извън 
училището. 
- Създават ли ви проблеми ротационният режим и необходимостта от нови графици на две седмици? 
- Не. Когато бяхме на ротационен принцип, един колега може да има първи и втори час присъствени, след това трети и 
четвърти онлайн, но отново е в училище. На всички педагози съм осигурила таблет с интернет. Влизат в кабинета и си 
провеждат часа онлайн. След това, ако имат присъствени часове, пак влизат в класната стая. Имаме и колежка, която 
каза, че през цялото време ще бъде в училище. Дори и да има само онлайн часове, тя пак е тук и си води от гимназията 
часовете. 
Визитка 

• От 2003 г. работи като учител в Професионалната гимназия по транспорт „Макгахан“, след това заема поста на 
заместник-директор по учебно-производствената дейност, а от 2017-а на директор на образователната 
институция; 

• Завършва Техническия университет - София, Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен - „Транспорт 
и енергетика”. 

 
√ Сгрешени винетки: Ще връща ли АПИ парите за обърканите стикери?  
Ще върне ли Агенция "Пътна инфраструктура парите за сгрешените е-винетки? Омбудсманът Диана Ковачева изпрати 
препоръка до Министерството на регионалното развитие и Агенция "Пътна инфраструктура", в която настоя 
неоснователно платените суми за грешно въведени данни при закупуването на е-винетка, да бъдат възстановени на 
гражданите назад във времето - още от 1 януари 2019 г. 
"С промяната, приета в Закона за пътищата на 5 март 2021 г., Народното събрание преурежда публично-правните 
отношения в тази област, но не урежда последиците от тях, т.е. не посочва ред, по който всички граждани със сгрешени 
винетки, включително и тези, чиито стикери са изтекли, да потърсят правата си", пише Ковачева. 
Тя настоява за всички случаи, които са от преди промените в Закона за пътищата, да бъде предвиден механизъм, по 
който да бъдат възстановени недължимо платените суми на гражданите от момента на влизане в сила на е-винетки. 
Диана Ковачева е категорична, че неоснователно платените суми трябва да бъдат възстановени от държавата, в противен 
случай е налице неоснователно обогатяване. 
"Досега няма ясен механизъм, какъвто беше оповестен от АПИ, за възможността при сгрешени данни на автомобила 
(регистрационен номер или категория) гражданите да си възстановят парите", подчертава общественият защитник. 
Омбудсманът обръща внимание и на факта, че ако гражданите потърсят правата си по исков ред, пътната агенция може 
да бъде осъдена освен да възстанови недължимо платените суми и да заплати съдебните разноски, което ще натовари 
бюджета на държавата. 
В препоръката си Ковачева настоява АПИ да оповести публично на сайта си информацията за промените в Закона за 
пътищата след неговото обнародване и възможността за възстановяване на сумите на всички засегнати лица, така че те 
да могат да се възползват от нея. 
Според омбудсмана в кратък срок АПИ следва да информира хората по какъв начин ще им бъдат възстановени 
недължимо платените суми за винетки със сгрешени данни, като възстановяването на средствата следва да обхване и 
стикери, чиято валидност е изтекла, но собствениците не са получили обратно платените без основание суми. 
 
√ Военноморските сили активно провеждат бойна подготовка до 19 март  
Кораби от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби до 19 март ще извършат плавания, като част от годишния 
план за подготовка на корабните съединения. съобщиха от Министерството на отбраната.  
Екипажът на спасителен кораб „Протео“, дислоциран в Пункт за базиране Варна ще извърши поредица учебни водолазни 
спускания. Военнослужещите ще изпълняват задачи, свързани с подводни ремонтни дейности (заваряване, подемни 
работи, подводни дейности с пневматични/хидравлични инструменти). Те ще повишат подготовката си в тренировка по 
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организацията и използването на техническите средства за аварийно-спасителни действия. По време на учебното 
плаване корабът, съвместно с Хидрографска служба на ВМС, ще извърши дейности по поддръжка на технически 
съоръжения от системата за разделно движение на корабоплаването в морските пространства на Република България. 
Екипажите на танкера-бункеровчик „Акин“ и на противопожарния кораб „Ахелой“, дислоцирани в Пункт за базиране 
Бургас, ще извършат плавания, по време на които ще проведат учения по тактическо маневриране и отбрана на кораба, 
както и тренировки за усъвършенстване на уменията си при оказване на помощ на повреден (горящ) кораб 
самостоятелно и във взаимодействие с други аварийно-спасителни средства на ВМС. 
Целта на ученията е да се затвърдят знанията и да се надградят уменията на екипажите от спомагателните кораби на 
флотилията за справяне с широк спектър от ситуации по аварийно спасяване, ремонти и гасене на пожари на море. 
Ученията ще бъдат проведени в български териториални води, в морските полигони в Бургаския и Варненския залив, 
използвани обичайно от ВМС, без да се нарушава редовният търговски корабен трафик. 
Продължава и задграничното плаване на фрегатата „Смели“. Днес, 17 март, фрегатата акостира в пристанище Поти, 
Република Грузия, и се включи в състава на Втората постоянна корабна група на НАТО (SNMG2). Командирът на кораба 
капитан ІІ ранг Трифон Митишев, заедно с останалите командири на кораби от SNMG2, участва в среща с командира на 
групата. По-късно през деня оперативните офицери участваха в работна среща за планиране на учение от типа PASSEX с 
кораби от бреговата охрана на Грузия. 
По план на 18 март 2021 г. корабите от Втората постоянна корабна група на НАТО ще напуснат пристанище Поти. 
 
√ Около 74 000 души от Западните Балкани са получили гражданство в страни от ЕС за година  
По данни на Евростат през 2019 г. над 706 000 души са получили гражданство в някоя от страните членки на Европейския 
съюз, а сред "новите европейци" около 74 000, или приблизително всеки десети, е от Западните Балкани, предаде 
агенция Бета. 
От страните от региона най-много нови граждани на ЕС е "произвела" Албания /41 703/, следват Сърбия /10 297/, Косово 
/8047/, Република Северна Македония /7147/ и Босна и Херцеговина /6977/. 
Според статистиката, публикувана на 15 март, гражданите на Западните Балкани най-често са искали германско и 
италианско гражданство, както и френско, испанско и шведско. Има обаче и случаи на гражданство в бившите 
югославски републики Словения и Хърватия. 
Словения през 2019 г. е приела 1911 нови граждани, най-много от Босна и Херцеговина, Сърбия и Република Северна 
Македония, а Хърватия - 1121 от Босна и Херцеговина, Косово и Сърбия. 
 
√ САЩ с нови санкции срещу Русия заради отравянето на Навални  
САЩ разшириха обхвата на ограниченията за износ на стоки за Русия заради аферата с отравянето на опозиционера 
Алексей Навални, което според американското разузнаване е дело на Москва, предаде АФП. 
Министерството на търговията на САЩ не описа в подробности новите ограничения, а единствено посочи в кратко 
изявление, че те допълват обявените на 2 март. 
На тази дата САЩ наложиха финансови санкции на седем високопоставени руски официални представители, сред които е 
шефът на руската Федерална служба за сигурност Александър Бортников. Те представляваха главно замразяване на 
евентуални техни авоари в САЩ. 
Бюрото по индустрията и сигурността на търговското министерство пък добави 14 имена в списъка на санкционирани 
лица, който ограничава експорта, реекспорта и трансфера на продукти за някои страни, когато се смята, че те са замесени 
в дейности, нарушаващи националната сигурност или външнополитическите интереси на САЩ. 
В такива случаи към износа се прилагат изисквания за допълнителни разрешителни. 
Търговското министерство на САЩ заяви, че "се е ангажирало да попречи на Русия да се сдобие с американски 
технологии, които може да се използват за зловредни цели в областта на химическите оръжия". 
 
Мениджър 
 
√ Отпуснаха над 5 млн. лева за справяне с бедствията  
Правителството отпусна над 5,13 милиона лева за овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в седем 
общини в страната. Средствата са по линия на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.  
От осигурената сума 3 400 000 лв. са определени за изграждане на подпорни стени в района на пътя Кричим - 
Девин. Областният управител на Пловдив Дани Каназирева уточни, че засегнатата подпорна стена е изградена преди 
повече от 50 години и ако не се предприемат необходимите мерки, може да се разруши пътят, който е ремонтиран. 
"Хубаво укрепете пътя, за да не се получават срутища и свлачища като при предишни управления, които после ние да 
поправяме", разпореди премиерът Борисов. 
Правителството е отпуснало 82 702 лева за почистване коритото на р. Бели Лом. Осигуряват се и 65 850 лв., с които 
областният управител на област Бургас да обезпечи отстраняването на пораженията от падналите валежи и високите 
води на р. Велека в края на януари и началото на февруари т.г. по трасето на инженерно-възпрепятстващото съоръжение 
на българо-турската граница. 
1 405 715 лв. отиват при община Кресна за укрепване на дере и възстановяване на улица в с. Долна Градешница, както и 
за възстановяване на подпорни стени на р. Струма в района на града. 
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За община Сапарева баня кабинетът отпусна 60 000 лева за аварийно-възстановителни работи на водовземно 
съоръжение за минерална вода. Ремонтните дейности касаят най-горещия минерален извор на континентална Европа с 
температура от 103,8 градуса. 
Дават се 62 000 лв. за възстановяване на сградата на Държавната психиатрична болница в Кърджали и над 57 500 лв. за 
възстановяването на покрива на учебния корпус на Професионалната техническа гимназия "Иван Райнов" в Ямбол.  
 
√ За седмица КРС два пъти сменя решението си за честотите за 5G  
В рамките на 7 дни Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за втори път променя свое решение относно 
бъдещото ползване на честотите за изграждане на 5G мрежи у нас. В крайна сметка, регулаторът вчера насрочи нов търг 
с тайно наддаване за разпределянето им на 6 април. 
Преди два дни стана ясно, че пет дни преди предварително насрочения за 15 март такъв търг, на 10 март КРС е отменила 
процедурата и е разпределила служебно честотите между трите телекома у нас, но един от операторите - Vivacom e 
подал жалба срещу решението. 
Съдебно дело бави навлизането на 5G мрежите в България 
Това се потвърждава и от вчерашното съобщение на Комисията. "Във връзка с приключила процедура на 10 март за 
провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс - радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz постъпи жалба в съда от едно от предприятията, подали заявление за 
участие в търга", уточняват от КРС. 
От него става ясно още, че са били разгледани "всички законови възможности за предоставяне на радиочестотния 
спектър и след получено съгласие от заинтересованите страни в производството и на основание чл. 156 от АПК, с 
решение от днес КРС оттегли Решение 94/10.03.2021 г. и определи 6 април за дата на провеждане на търг с тайно 
наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен 
спектър в обхват 3,6 GHz." 
 
√ Гърция продаде 30-годишни облигации за 2,5 млрд. евро при лихва под 1%  
Гърция продаде емисия 30-годишни облигации на международните финансови пазари вчера, с което привлече 
финансиране от 2,5 млрд. евро, предаде Блумбърг. 
Страната предлага 30-годишни облигации за първи път от финансовата криза през 2008 г. насам. Инвеститорите 
демонстрираха голям интерес към гръцките книжа, като подадоха поръчки на обща стойност от 26 млрд. евро, тоест над 
10 пъти над търсеното от страната, което доведе до понижаване на лихвата по тях с 10 базисни точки. 
Доходността по гръцките облигации силно се понижи през годините. През 2012 когато страната беше на ръба да обяви 
фалит, поради огромните си задължения, а нейните 10-годишни облигации се продаваха с доходност от рекордните 44%, 
тъй като страната беше напълно изолирана от финансовите пазари. Днес 30-годишната емисия облигации се е пласирала 
при доходност под 1%. 
„Тази емисия облигации отбелязва пълната реабилитация на Гърция на финансовите пазари“, коментира Александрос 
Маламас от Piraeus Securities. 
В момента Гърция има резервен фонд от 30 млрд. евро, което означава, че няма нужда незабавно да си гарантира кеш. 
Правителството обаче е планирало допълнителни разходи от 11,6 млрд. евро, за да подпомогне икономиката, с около 4 
млрд. евро повече от предварителните разчети. 
Въпреки успеха на емисията облигации, търговията с гръцки облигации на вторичния пазар все още е далеч от най-
добрите си времена. През последния месец сделките с гръцки дълг са били на обща стойност 2,6 млрд. евро, докато 
пикът бе регистриран през септември 2004 г., когато сумата възлизаше на 136 млрд. евро. 
Все пак  нивото на държавен дълг на Гърция остава най-високо сред страните в ЕС. По данни на Евростат южната ни 
съседка има задължения възлизащи на 200% от БВП на страната към края на трето тримесечие на 2020 г., което е с около 
20 процентни пункта повече в сравнение с този показател година по-рано. 
 
√ Зоран Заев: Убеден съм, че с България ще намерим решение до юни  
Оставам оптимист и съм убеден, че с България ще намерим решение до юни тази година. Това заяви премиерът на 
Република Северна Македония Зоран Заев в интервю за люксембургския портал и печатното издание "Люксембургър 
Ворт", което излиза със заглавие "На дългия и бурен път към ЕС". 
"Когато става дума за изпълнение на критериите за начало на преговорите, ние сме пример, че ги изпълнихме. Фактът, че 
това не се случи, предизвика сред всички нас в Северна Македония неприятно чувство. Аз, все пак, оставам оптимист и 
съм убеден, че с България ще намерим решение до юни тази година. Също така имаме непоколебими очаквания, че 
Брюксел ще подтикне решението на този въпрос и ще докаже, че няма да позволи въпроси от историята да бъдат пречка 
за интереса на ЕС за разширяване и за бъдещето на нашата страна", казва още Заев, цитиран от вестник "Нова 
Македония" и БТА.  
"Независен весник" цитира същото интервю под заглавие "Определено сме разочаровани". В интервю за вестник 
"Люксембургър Ворт" от страната, която е сред основателите на Европейския съюз, премиерът Зоран Заев отправи 
посланието, че Македония е цялостно разочарована от ветото на България. В интервюто, публикувано преди разговорите 
с премиера на Люксембург Ксавие Бетел, Заев заявил, че "ветото на България за начало на преговорите с ЕС е било 
неблагодарен жест", подчертавайки, че това няма да попречи на Македония да европеизира обществото. 

https://www.manager.bg/blgariya/sdebno-delo-bavi-navlizaneto-na-5g-v-blgariya
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Заев заявил също, че Македония е разочарована от ЕС, защото не са пристигнали обещаните ваксини. "Бих бил нечестен, 
ако не призная, че ЕС ни разочарова с доставката на ваксини за коронавируса. Но ни казаха, че в този момент е 
невъзможно ЕС да сподели ваксините", заявил Заев за "Ворт". Той също така благодарил на ЕС за помощта със заеми.  
 
√ FT: Икономиката на Европа ще изостане значително спрямо САЩ и ще изгуби бъдещи инвестиции  
Европейският съюз ще изостане значително по отношение на икономическото възстановяване в сравнение със САЩ. Това 
показва анализ на британското издание Файненшъл таймс. 
Според материала двете основни причини са от една страна по-големият напредък по ваксинирането в САЩ, а от друга – 
огромният пакет от икономически мерки на стойност 1,9 трлн. долара, който беше подписан от президента Байдън 
миналата седмица. В САЩ около 33% от населението вече е ваксинирано, като американското правителство очаква да 
осигури ваксини за всеки един гражданин на САЩ до края на май. В същото време делът на ваксинираните в ЕС е 11,4% 
от цялото население, като редица държави спряха имунизацията с препарата на AstraZeneka - някои от тях поне до края 
на месеца, което допълнително ще забави процеса. Мерките срещу разпространението на заразата в  страните от ЕС все 
още са много по-сериозни и ограничаващи бизнеса, отколкото са в САЩ, където забраните започнаха да отпадат. 
Що се отнася до втория фактор - Европейският съюз също ще подпомогне икономиката си, но с 750 млрд. евро. Този 
фонд за възстановяване обаче е за период от 5 години напред. Още повече, средствата няма да започнат да се усвояват 
преди средата на 2021 г., тъй като все още вървят подготвителни процедури. По тази причина очакванията са, че 
приносът на този фонд към брутния вътрешен продукт на ЕС за тази година ще е сравнително ограничен – едва 1%. За 
сравнение пакетът на Байдън от 1,9 трлн. долара вече се разпределя към домакинствата и бизнесите и оценките сочат, че 
той може да доведе до принос от 8% към БВП на САЩ само в рамките на 2021 г.  
Към това трябва да се добави, че изходната позиция на САЩ и Европа е много различна. Икономиката на САЩ се понижи 
с 3,5% през 2020 г., докато в еврозоната беше отбелязан спад от 6,6% на годишна база. Съответно очакванията са 
икономиката на САЩ да се върне към предпандемичните си нива още до края на 2021 г. За сметка на това в ЕС очаква, че 
това ще се случи най-рано през 2022 г. 
Според анализа всички тези фактори ще доведат до по-малко инвестиции в ЕС в следващите няколко години. 
„Инвеститорите ще искат да отворят нови производства или дъщерни компании там, където икономиката по-бързо 
преодолява трудностите – и това място ще е САЩ, а не Европа“, коментира Мартин Арнолд от Файненшъл таймс. 
 
√ Фед повиши прогнозата си за растежа на американската икономика  
Централната банка на САЩ ще подкрепя икономиката колкото дълго е необходимо, увери ръководителят й Джером 
Пауъл, цитиран от Франс прес. 
Президентът на Управлението за федерален резерв (УФР) изтъкна, че най-голямата икономика в света далеч не се е 
възстановила напълно от пандемията от COVID-19. 
"Икономиката е далеч от целите си в областта на заетостта и инфлацията и ще е необходимо вероятно известно време, за 
да бъде постигнат нов значителен напредък", каза той на пресконференция. 
УФР представи вчера много по-добри от очакваните икономически прогнози за САЩ през 2021 г, предаде БТА. 
Американската централна банка залага на растеж от 6,5 процента на брутния вътрешен продукт тази година, 
благодарение на "неотдавнашното увеличаване на икономическата активност и на заетостта". През декември тя 
очакваше растежът през 2021 г. да бъде 4,2 на сто. Но това бе преди ускоряването на ваксинацията и приемането на 
плана за възстановяване на икономиката. 
УФР очаква безработицата да се свие до 4,5 на сто тази година. Финансовата институция без изненада остави водещата 
си лихва непроменена, на равнище 0-0,25 процента. Прогнозите й са, че инфлацията ще се ускори до 2,4 процента през 
2021 г., но ще се стабилизира на около 2 процента през следващите години. 
 
√ Уикипедия пуска платена версия за компании  
Фондацията Wikimedia - организацията, стояща зад известната безплатна енциклопедия Уикипедия, обяви, че ще 
стартира платена услуга за бизнеса до края на годината, която ще се нарича Wikipedia Enterprise. Компанията се стреми с 
този ход да балансира отношенията си с Google и други големи технологични компании като Facebook, Amazon или Apple, 
чиито търсачки, платформи и виртуални асистенти (Siri и Alexa) разчитат на Уикипедия. 
Новата услуга е предназначена за ефективна продажба и доставяне на съдържанието на популярната енциклопедия 
директно на тези технологични гиганти, а в крайна сметка и на по-малки компании. Разговорите между създаденото за 
него дъщерно дружество, Wikimedia LLC, и технологичните вече започнаха. 
Въпреки че много подробности за това как ще работи Wikipedia Enterprise все още не са известни, те предварително 
твърдят, че това ще бъде премиум версия на API, която ще позволи на компаниите да имат достъп до съдържанието, да 
го изтеглят и преместват на собствените си платформи. 
Както обяснява пред американското списание Wired директорът на Фондацията Wikimedia, Лейн Бекер, платената версия 
се опитва значително да опрости процесите и предлага нови инструменти за плащане на клиентите, за да получат 
информация по-бързо и да могат да експортират съдържание по адаптиран начин според техните нужди и във формата, 
който им е необходим. 
Например, в момента информацията на Wikipedia за безплатния API се актуализира автоматично на всеки две седмици, 
а с новата услуга това ще става моментално. Това ще попречи на компаниите да накарат служителите да почистват и 
филтрират данните от Уикипедия. 
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Този ход няма да засегне текущата услуга, тъй като Уикипедия ще продължи да бъде безплатна за домашни потребители 
и широката общественост, както и нейния API. Освен това компаниите, които желаят, могат да продължат да използват 
тази версия безплатно, което означава, че основната конкуренция на Wikimedia Enterprise ще бъде самата Уикипедия, 
признава Лиза Сейц-Грувел, финансов директор на Фондацията Wikimedia. 
Фондацията Wikimedia разкрива, че ще хоства новата си корпоративна версия на Amazon Web Services, а не на сървърите 
си, както прави с безплатната версия, за да отговори на изискванията, които нейните бизнес клиенти могат да изискват. 
Организацията, която винаги е била поддържана благодарение на дарения, ще продължи да ги приема, за да продължи 
да предлага услугата, но признава, че те не са достатъчни и че сега ще има друг източник на доход, който ще й позволи 
да продължи да работи. От Wikimedia обаче не очакват Wikipedia Enterprise някога да се превърне в основен източник на 
финансиране за техния бюджет от 100 милиона долара. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1970 долара 
Курсът на еврото днес се повиши, макар да остана под прага от 1,20 долара, информираха германски финансови 
издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1970 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1907 долара. 
 
√ Кога търсенето на петрол ще се върне на предкризисни нива  
Възстановяването на глобалното търсене на петрол до нивата отпреди кризата ще настъпи не по-рано от 2023 г. Това се 
посочва в прогнозата на Международната енергийна агенция (IEA) за петролния пазар за периода до 2026 г., пише ТАСС.  
IEA отбелязва, че търсенето на петрол в световен мащаб все още изпитва негативните ефекти от пандемията на 
коронавируса. Според агенцията през 2020 г. търсенето на петрол е било почти 9 милиона барела на ден под нивото от 
2019 г. "При липса на по-бързи политики и промени в поведението, дългосрочните двигатели на растежа ще продължат 
да стимулират търсенето на петрол", се казва в доклада. 
В същото време глобалното потребление на петрол до 2026 г. може да достигне 104,1 милиона барела на ден, което е с 
4,4 милиона барела на ден повече от 2019 г., според IEA. Експертите на агенцията подчертават, че задържащите се 
ефекти на пандемията, съчетани с "неотложността на енергийния преход към нисковъглеродни енергийни източници, 
може да означават, че търсенето на петрол никога няма да се върне към своята предпандемична траектория". 
Китай и Индия ще допринесат най-много за възстановяването на търсенето 
Страните от ОПЕК ще осигурят основния ръст в световното производство на петрол през следващите пет години, САЩ ще 
дадат скромен принос за увеличаването на производството. Забавянето на производството в САЩ отваря пътя за 
страните от ОПЕК + да попълнят по-голямата част от доставките на петрол, според IEA. Производството на петрол от 
страните от ОПЕК + ще се увеличи с 6 милиона барела на ден от 2020 до 2026 г., до 54 милиона барела на ден, докато 
страните извън ОПЕК + ще увеличи производството с 4 милиона барела на ден до 50 милиона барела на ден. 
В същото време безплатният ефективен капацитет за производство на петрол в света може да намалее до петдошинто 
дъно до 2026 г. поради спад на инвестициите, прогнозира агенцията.  
Прогнозата за 2021 година 
Международната енергийна агенция (IEA) повиши прогнозата си за растеж на търсенето за 2021 г. в месечен доклад, 
публикуван също днес. И така, в доклада от март IEA очаква глобалното търсене на петрол през 2021 г. да се увеличи с 5,5 
милиона барела на ден - до 96,5 милиона барела на ден. Тази оценка е със 100 хиляди b/d по-висока от февруарската. 
Подобрената прогноза се дължи на студеното време в Северна Азия, Европа и САЩ. В същото време по-интензивният 
икономически растеж и ваксинацията на населението ще подпомогнат нарастването на търсенето на петрол през втората 
половина на 2021 г.  
Доставките на петрол от страни извън ОПЕК през 2021 г. ще се увеличат с 0,7 милиона барела на ден (b/d) срещу спад от 
1,3 милиона b/d през 2020 г. "Доставката от производители на петрол, които не са се присъединили към сделката ОПЕК +, 
може да се увеличи със 700 хиляди барела на ден през 2021 г. след спад от 1,3 милиона барела на ден през 2020 г.", се 
казва в документа. 
В същото време производството на петрол в САЩ ще продължи да спада през тази година, смята МАА, като отбелязва, че 
причината за това ще бъде студеното време през февруари. "Производството на петрол в САЩ ще бъде силно засегнато 
от февруарския студ. Очаква се през 2021 г. спадът в производството на петрол в страната да бъде 180 хил. b/d", 
съобщава IEA. 
Факторът Русия  
Русия до 2026 г. може да увеличи производството на петрол с 0,7 милиона b/d, до 11,3 милиона b/d, се казва в 
прогнозата. 
През 2021 г. добивът на петрол в Русия ще покаже умерен растеж поради продължаващите ограничения по сделката 
ОПЕК +. По-значително увеличение на производството се очаква през 2022 г. и през 2023 г. след премахването на 
ограниченията, които позволяват да се възстановят падналите количества петрол, според IEA.  
 
√ Петролът поевтиня на фона на увеличението на запасите в САЩ  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, след като официалните данни показаха ръст на запасите 
от петрол и гориво в САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,38 долара, или 0,56%, до 67,62 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,31 долара, или 0,48%, до 64,29 долара за барел. 

https://tass.ru/ekonomika/10922707
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Правителствените данни, публикувани в сряда, показаха, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили за четвърта 
поредна седмица, след като рафинериите в южната част на страната бяха принудени да прекратят операциите си заради 
студеното време. 
Енергийната информационна администрация (ЕИА) съобщи, че запасите от суров петрол на САЩ са нараснали с 2,4 млрд. 
барела през последната седмица. По-рано частният Американски петролен институт отчете спад с 1 млн. барела. 
Запасите от бензин и дизел също нараснаха въпреки прогнозите за свиване. 
„Данните за запасите на САЩ от ЕИА се отразиха по негативно на пазара от тези на АПИ от предходния ден", коментираха 
от ING Economics, като добавиха, че общите запаси са преминали границата от 500 млн. барела за първи път от началото 
на годината. 
На фронта на търсенето, забавянето на програмите за ваксинация в някои страни и перспективите пред налагане на нови 
ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса смекчиха очакванията за възстановяване на 
потреблението на гориво. Няколко европейски страни спряха временно имунизацията с ваксината срещу COVID-19 на 
AstraZeneca заради притеснения от потенциални сериозни странични ефекти. Днес се очаква решението на Европейската 
агенция по лекарствата (ЕМА) за безопасността на ваксината на британско-шведската компания. 
 
√ Предпазлива търговия на борсите в Европа преди резултатите от срещата на Фед  
Европейските акции записаха предимно понижения в ранната търговия в сряда, след като повечето инвеститори се 
отдръпнаха настрана от търговията преди решението на Федералния резерв на САЩ за паричната политика. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,08 пункта, или 0,25%, до 425,74 пункта, задържайки се на ниво 
малко под едногодишния си връх след предпазливата търговия на азиатските пазари. Немският показател DAX напредна 
с 18,44 пункта, или 0,13%, до 14 576,02 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете спад от 20,03 
пункта, или 0,29%, до 6 783,58 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 8,28 пункта от стойността си, или 0,14%, 
достигайки ниво от 6 047,15 пункта. 
Становището на Фед за паричната политика се следи отблизо от всички участници на пазарите, след като скорошният 
ръст на доходността по държавните ценни книжа даде нов тласък на опасенията за ръст на инфлацията, след като 
американската икономика се възстанови от пандемията. 
„На този етап Федералния резерв вероятно смята, че въздействието от високата доходност на облигациите върху 
фондовия пазар е сравнително скромно“, коментира Давал Джоши, главен стратег на BCA Research в Лондон. 
„Те ще се придържат към този сценарии, като агресивна намеса може да се очаква само в случай на пазарна криза“, 
добави той, 
Пренасочването на инвестициите към някои по-ниско оценени сектори, като например банковия и енергийния сектор, 
доближи европейските акции близо до рекордните нива, регистрирани в началото на миналата година, тъй като 
търговците разчитат че разпространението на ваксини и фискалните стимули ще подкрепят силно възстановяване на 
глобалната икономика през тази година.  
Акциите на BMW поскъпнаха с 5,08%, след като германският автомобилопроизводител съобщи, че очаква значителен 
ръст на печалбата преди облагане с данъци през 2021 г. 
Европейският автомобилен индекс SXAP напредна с 2% до най-високото си ниво от 2018 г., следвайки скока на акциите 
на Volkswagen с 5,94%, след като компанията прогнозира ръст на доставките, продажбите и печалбата през 2021 г. в 
сравнение с предходната. 
Разнопосочна търговия Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати във вторник, като Dow прекрати 
седемдневната си печеливша серия преди обявяването на становището на Федералния резерв за паричната политика, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 127,51 пункта, или 0,39%, до 32 825,95 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 отчете спад от 6,23 пункта, или 0,16%, до 3 962,71 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 11,86 пункта, или 0,09%, до 13 471,57 пункта. 
S&P 500 и Dow все още са близо до рекордно високите си нива, но нарастващите притеснения сред инвеститорите, че 
лихвените проценти може да се повишат, отслабиха акциите. Пазарът достигна най-ниското си ниво в сесията, след като 
доходността по 10-годишните американски държавни ценни се покачи за кратко до над 1,62% в следобедната търговия. 
Търговците ще получат повече насоки от Федералния резерв за лихвените проценти и инфлацията днес. Централната 
банка започна двудневната си среща във вторник, като след края й днес се очаква изявление от нейния председател 
Джером Пауъл. 
„Пазарите ще слушат внимателно всяка дума от пресконференцията на Пауъл“, коментира Рик Райдър, главен 
инвестиционен директор на Глобален фиксиран доход в BlackRock Inc. „Ако той не каже нищо, това ще раздвижи пазара. 
Ако той каже много неща, това също ще раздвижи пазара“. 
Скорошният ръст на доходността по облигациите доведе до оттегляне от акциите на растеж (основно в технологичния 
сектор), тъй като бъдещите парични потоци на тези компании започват да изглеждат не толкова атрактивни колкото 
другите активи 
„Разпространението на ваксини срещу COVID-19 ни приближава до пълното отваряне на икономиката, което вероятно ще 
бъде най-важният фактор за оценката на перспективите за икономически растеж през 2021 г.“, коментират стратези от at 
LPL Financial. „Очакваме опасенията около лихвите да избледнеят“, добавят те. 
Пазарът във вторник бе подкрепен от поскъпването на акциите на технологичните гиганти Apple, Alphabet и Amazon, 
чиито акции поскъпнаха съответно с 1,27%, 1,43% и 0,33%. Книжата на Apple и Amazon се представят слабо през 
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последните месеци, тъй като инвеститорите пренасочиха вниманието си от технологичния сектор към цикличните акции. 
Според някои стратези обаче книжата на водещите технологични компании започват да завръщат своята 
привлекателност. 
Междувременно стана ясно, че търговията на дребно се е свила повече от очакваното през февруари – с 3%. 
Същевременно с това данните за януари бяха ревизирани на ръст от 7,6%, което е най-силният скок от седем месеца. 
Смесени резултати в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в сряда, 
тъй като инвеститорите останаха предпазливи преди обявяването на резултата от двудневното заседание на Федералния 
резерв на САЩ, предаде Маркетоуч. 
Инвеститорите очакват председателят на Фед Джером Пауъл да опита да убеди колебливите финансови пазари, че 
централната банка ще продължи да осигурява подкрепа без да насърчава ръста на инфлацията. 
„Срещата на Фед има потенциала както да повиши, така и да успокои някои от скорошните притеснения на пазара, 
свързани с нарастването на доходността по държавните ценни книжа“, коментира Джинги Пан от IG. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 6,76 пункта, или 0,02%, до 29 914,33 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 1,18 пункта, или 0,03%, до 3 445,55 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite  напредна със 166,81 пункта, или 1,22%, до 13 809,77 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng се повиши с 6,43 пункта, или 0,02%, до 29 034,12 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi записа спад от 19,67 пункта, или 0,64%, до 3 047,5 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 изтри 31,9 пункта от стойността си, или 0,47%, завършвайки сесията при ниво от 6 795,2 
пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете ръст от 1,38 пункта, или 0,28%, до 492,93 пункта. BGBX40 се повиши с 0,23 пункта, или 0,21%, до 109,87 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,98 пункта, или 0,19%, до 528,82 пункта. BGREIT остана без промяна на ниво от 145,16 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Абсурди на пандемията: Европейците почиват в Испания, а испанците не могат  
Все повече европейци търсят глътка въздух от строгите ограничителни мерки в своите страни, като пътуват до Испания. В 
същото време много от испанците не могат да се възползват от същите предимства, коментират световните медии. 
В много европейски страни мерките не само не се разхлабват, но и се затягат заради новата вълна на коронавируса. 
Испания обаче има едни от най-либералните ограничения на континента. 
Баровете, ресторантите и дори нощните клубове работят до 23 часа, когато влиза в сила полицейски час. За сравнение 
във Франция полицейският час започва в 18 часа и заведенията не работят, коментира агенция Анадолу. 
Това е причината много французи да пътуват до Испания, за да си припомнят какво е усещането да си турист. В Испания е 
в сила изискване за представяне на отрицателен PCR тест за пристигащите със самолет, но няма такива условия за 
влизащите през сухопътните граници на страната. 
"Тук можем да се наслаждаваме на барове, на живота. Това, което правим тук, не можем да го правим във Франция," 
споделя френски турист пред испанското издание "Нуис" (Nuis). 
След като започне полицейският час, туристите в Мадрид често си организират импровизирани партита, с които пък 
създават проблеми на местната полиция. Тези партита се случват на най-различни места, част от които са нестандартни. 
"Този уикенд имахме сигнали за магазин за мрамор, магазин за бижута, гаражи, складове, магазини за бои - на практика 
всяко място, което може да събере хора," коментира шефът на мадридкската полиция Хосе Луис Морсило, цитиран от 
Евронюз (Euronews). 
Големи авиокомпании като Райънеър и Луфтханза са планирали десетки допълнителни полети от Германия до Испания 
около Великден. Този ход идва на фона на решението от германския списък с рискови райони да бъдат премахнати 
Балеарските острови (Майорка, Ибиса, Менорка, Форментера и Кабрера). 
Парадоксално, самите испански туристи няма да могат да пътуват до Балеарските или до които и да е други испански 
острови. По време на великденските празници всички испански региони ще забранят придвижването на хората извън 
собствения им регион, освен при наличие на сериозна причина (работа или спешен случай). 
Въпреки разхлабването на мерките в Испания, броят на регистрираните случаи на ден не се е повишил спрямо една 
седмица по-рано. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- На живо: Кой ще поеме грижите за децата на починалата родилка от Карнобат; 
- Дрогиран шофьор катастрофира в тухлена ограда в пловдивското село Милево. Какви са щетите - на живо; 
- Как протича Сovid-19 при децата и какви са симптомите - педиатърът д-р Пламен Масларски; 
- Спазват ли се мерките в междуградските автобуси в страната - какво показа репортерската ни проверка?; 
- Как се печатат фалшиви банкноти в университет?; 
- Може ли политиката да стане по-близка до младите хора - отговорът в новия youtube канал на БНТ; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Спасено дете - Кои са лекарите, които помогнаха на 16-годишно момиче с тежки усложнения след COVID-19?; 
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- За ваксините и третата вълна, говори д-р Аспарух Илиев от Берн; 
- Предложение за брак на сцената - Как гайдар разплака от щастие танцьорка от ансамбъл „Тракия". 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 18 дни преди вота според национално представително проучване на "Тренд": Ясно е - ГЕРБ, следва БСП, но 
интригата е Слави или ДПС; 
в. Труд - Тотален локдаун от понеделник; 
в. Телеграф - Влакът дебне на 418 прелеза убийци; 
в. Монитор -  Над 1000 дариха кръвна плазма за лечение на CОVID-19; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - НАП ще проверява различни бизнеси, но с общ адвокат или счетоводител; 
в. 24 часа - Затварянето се отлага засега; 
в. Труд - Плоският данък оставя пари за бизнеса; 
в. Труд - Учители да откриват деца с таланти; 
в. Телеграф - Премиерът Борисов към работодателите: Плоският данък остава; 
в. Телеграф - Бой между момичета и стрелба в селско школо; 
в. Монитор - "Буферни зони" за изборните експерти при подаването на бюлетините; 
в. Монитор - Метрото отново стига до "Хаджи Димитър" в края на седмицата; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог: 3 големи неизвестни за изборите: активността, кой ще е трети, ще прескочат ли 
Манолова и ВМРО бариерата; 
в. Труд - Проф. д. ист. н. Трендафил Митев пред "Труд": Политиката ни спрямо Македония е активна, но архаична; 
в. Телеграф - Доц. д-р презвитер Иван Иванов: Имаме шанс да повторим историческото богослужение на Кирил и 
Методий; 
в. Монитор - Който пее, зло не мисли... стига да се съобразява с геополитиката; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кой би имал полза, ако COVID отложи изборите? Малките печелят време. Големите губят; 
в. Труд - Вдигането на данъци ще е колосална грешка; 
в. Телеграф - Първо животът, после всичко останало; 
в. Монитор - Константин Занков, експерт към Института за анализи и оценки в туризма: Нужна е повече информация за 
предимствата ни като безопасна дестинация. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 18 март 
София 

- От 19.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на 25-ата официална церемония за 
връчване на годишните награди на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. 

- От 10.00 ч. чрез платформата CISCO Webex Meeting ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.  
- Oт 10.00 ч. в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе брифинг за актуалната епидемична обстановка 

и въведените противоепидемични мерки. 
- От 10.30 ч. онлайн ще се проведе форумът „Наука и бизнес". 
- От 14.00 ч. във фоайето в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм 

Националната художествена галерия, ЦИК ще покаже образеца на бюлетината и устройствата за машинно 
гласуване. 

- От 19.00 ч. в балната зала на втория етаж на Гранд хотел „Милениум" ще се проведе церемонията по връчване 
на Годишните награди на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. 

*** 
Бургас 

- От 10.00 часа в Спортна зала „Младост" ще започне традиционният международен турнир по художествена 
гимнастика „Жулиета Шишманова". 

*** 
Видин 

- От 11.00 часа в заседателната зала на ет. 6 в Община Видин ще се проведат консултации за определяне състава 
на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на изборите за Народно събрание, 
насрочени за 4 април 2021 г. 

- От 12:30 ч. в залата на Общинския съвет ще бъдат връчени трудовите договори на 62-ма социални асистенти, 
назначени по предоставяната от Община Видин нова социална услуга "Асистентска подкрепа". 

*** 
Пазарджик 

- От 10.00 ч. ще бъде открит новият учебно-тренировъчен комплекс на УЦ „Црънча" и ще започне честването на 
78-та годишнина от сформирането на Парашутната дружина и създаването на българските Специални сили. 

*** 
Шумен 
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- От 09.30 ч. директорът на Унгарския културен институт и съветник в посолството на Унгария Сандра Мишкеди ще 
участва в тържествения ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Лайош Кошут в центъра на 
града. В 10.00 часа ще посети къщата-музей на ул. „Цар Освободител" №115, в която е живял унгарският 
революционер. 

- От 10.30 ч. в зала № 363 на общината ще се проведе търг за отдаване на общински обекти под наем. 
- От 11.00 ч. пред Паметника на загиналите във войните шуменци от името на кмета на община Шумен и 

председателя на Общинския съвет ще бъдат поднесени венци и цветя по повод годишнината от Дравската 
епопея. 

 

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

