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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bloomberg TV Bulgaria  
 
√ АИКБ иска държавната подкрепа за бизнеса да достигне 2 млрд. лв. 
Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, Бизнес старт, 18.03.2021 
Ресурсът за подпомагане на бизнеса в България трябва да бъде увеличен до 2 млрд. лв. Тези средства трябва 
задължително да бъдат насочени към бизнеса, за да му помогнат да се преструктурира и могат да дойдат от мерките за 
енергийна независимост. Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова. 
„Повсеместното затваряне на бизнеси е неправилна мярка в момента…Бизнесът и обществото вече минава към 
дългосрочни решения за преквалификация, което е опасно и ще доведе до структурни дефицити на пазара на труда“, 
каза гостът. 
„В същото време, макар че бе реформирана програмата 60/40 все още има много пороци, които пречат на бизнеса да 
е възползва от нея. По-добри мерки са подкрепата за оборотен капитали и мярката за подкрепа на част от 
осигурителния доход“. 
„Бизнес средата трябва да бъде по-предвидима, за да могат фирите да работят при сигурност…Както могат да бъдат 
предвидени нови мерки за подкрепа, така трябва да има и по-добро администриране на съществуващите мерки“, заяви 
Ангелова. 
„Това, което буди недоверие е, че няма пътна карта за това как да се върнем към нормалния начин на живот“.  
„Трябва заведенията да работят при по-строги мерки…Обществото не може да понесе едно пълно затваряне заради 
психологическата умора. Бизнесът също предприе много мерки за гарантиране на безопасността при работа и не би било 
редно да се пренебрегнат едногодишните им усилия“, смята Ангелова. 
Целия разговор вижте във видео материала. 
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√ АИКБ: Помощите за бизнеса трябва да се увеличат до 2 млрд. лв. 
Повсеместното затваряне на бизнеси е неправилна мярка, твърди главният секретар на асоциацията Милена 
Ангелова 
Ресурсът за подпомагане на бизнеса в България трябва да бъде увеличен до 2 млрд. лв. Тези средства трябва 
задължително да бъдат насочени към бизнеса, за да му помогнат да се преструктурира. Това заяви в ефира на Bloomberg 
TV Bulgaria д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Тя 
добави, че парите могат да дойдат по линия на мерките за енергийна независимост. 
„Повсеместното затваряне на бизнеси е неправилна мярка в момента. Хората вече минават към дългосрочни решения за 
преквалификация, което е опасно и ще доведе до структурни дефицити на пазара на труда“, каза гостът. 
„В същото време, макар че бе реформирана програмата 60/40, все още има много пороци, които пречат на бизнеса да се 
възползва от нея. По-добри мерки са подкрепата за оборотен капитали и мярката за подкрепа на част от осигурителния 
доход“, обясни Ангелова.  
Тя е категорична, че бизнес средата трябва да бъде по-предвидима, за да могат фирмите да работят при сигурност, и 
както могат да бъдат предвидени нови мерки за подкрепа, така трябва да има и по-добро администриране на 
съществуващите. 
„Това, което буди недоверие, е, че няма пътна карта за това как да се върнем към нормалния начин на живот“, допълни 
гостът. 
„Трябва заведенията да работят при по-строги мерки. Обществото не може да понесе едно пълно затваряне заради 
психологическата умора. Бизнесът също предприе много мерки за гарантиране на безопасността при работа и не би било 
редно да се пренебрегнат едногодишните им усилия“, смята Ангелова. 
 
 
 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/90589-aikb-iska-darzhavnata-podkrepa-za-biznesa-da-dostigne-2-mlrd-leva?fbclid=IwAR07X5qQrZsXIck95y8CfJoLD6r9ezE9VgE2fa1cBp8FRdFgQCcQ5yILIAg
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√ Борисов обсъди ваксинацията с Шарл Мишел  
Министър-председателят Бойко Борисов проведе видеоконферентен разговор с председателя на Европейския съвет 
Шарл Мишел. 
Председателят на Европейския съвет провежда серия от разговори с държавните и правителствени ръководители на 
страните членки в рамките на подготовката на заседанието на лидерите на 25 и 26 март 2021 г. Целта е предварителен 
обмен на мнения по темите от актуалния дневния ред. 
В рамките на срещата бяха обсъдени темите, които ще бъдат във фокуса на разговорите на евролидерите в Брюксел 
идната седмица - ответните действия срещу пандемията от COVID-19, единния пазар, промишлената политика, 
цифровата трансформация и икономиката, положението в Източното Средиземноморие и отношенията с Русия. 
Премиерът Бойко Борисов отново изтъкна предложението на България, Австрия, Латвия, Словения, Чехия и Хърватия за 
компенсационен механизъм за разпределение на ваксините срещу COVID-19 в ЕС на база човек от населението. 
Министър-председателят акцентира върху необходимостта от европейска солидарност и обединение по темата, за да се 
гарантира едновременно изпълнение на фазите на ваксинационните планове в държавите членки. 
„В противен случай биха възникнали огромни различия между отделните държави в процеса на имунизация на 
населението“, посочи Бойко Борисов пред Шарл Мишел. 
 
√ Министър Сачева: Всички мерки в подкрепа на хората и бизнеса продължават да работят  
Всички родители в неплатен отпуск може да кандидатстват в Агенция "Социално подпомагане" за помощ от 650 лв. за 
едно дете и 975 лв. за две и повече деца в дистанционна форма на обучение. Парите се дават пропорционално за тези 10 
дни, в които ще се затворят градините и училищата. 
Това каза на брифинг в Добрич министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. 
Програмата "Запази ме“ също остава в сила. По нея се плаща 75% от осигурителния доход, а хората в неплатен отпуск 
запазват осигурителните си права. Заявления за помощта ще се приемат от 1 март, като очакванията са парите да бъдат 
изплатени около 15 април. През януари и февруари за тази мярка са отделени около 40 млн. лв., а сега за тези 10 дни ще 
са необходими още 6-7 млн. лева, обясни социалният министър. 
Продължават и мерките 60 на 40 и 80 на 20, които могат да се ползват например в хотелите, където има частично 
затваряне, както и програмата "Родители в заетост“, при която държавата дава възможност на семействата сами да 
изберат човек, който да се грижи за децата им и му осигурява минимална работна заплата и осигуровки. 
Министър Сачева допълни, че на този етап не се обмислят нови мерки или обединяване на съществуващите такива. 
 
√ Ричард Алибегов: Хората не желаят повече да работят в бранша, защото е крайно несигурен  
Как ще се отрази затварянето на заведенията на собствениците им и на персонала и каква е тяхната реакция? 
Хората не желаят повече да работят в този бранш, защото той е крайно несигурен - това заяви в "Денят започва" 
председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. 
Той обясни, че в момента ситуацията е като преди една година, но с разликата, че тогава са влезли от една много силна 
2019 година и са били по-подготвени, а сега от бранша влизат в трети локдаун след много слаба година. 
"Хората са на ръба. Финанси няма. Отворихме преди 15 дена, беше много сложно отварянето, тъй като това е 
много скъпо начинание. Върнахме хората от провинцията, наеха се квартири отново, мислехме, че няма да се стигне 
в нашия бранш до ново затваряне. Сега сме в същата ситуация", обясни Алибегов. 
Той уточни, че проблемът с персонала е огромен. А най-големият проблем е, че не са сигурни, че това затваряне ще 
продължи 10 дена. По думите му, това е нещо, което здравните власти трябва да намерят начин да гарантират пред 
обществото. 
"Убедени сме, че този срок е поредният, който няма да бъде спазен. Толкова срокове имахме до момента, винаги се е 
стигало до един, до два, до три месеца", допълни Алибегов. 
 
√ Площад ще носи името на Желю Желев  
Площад в София ще носи името на първия демократично избран президент на България. 
Пространството между ул. "Московска", пл. "Княз Александър I" и сградата на Народното събрание ще се казва площад 
Желю Желев. Предложението беше гласувано вчера на заседанието на Столичния общински съвет. 
Според близки приятели на д-р Желю Желев, ако това не беше направено, щеше да има безпаметност и историческа 
кухина. По думите на писателя Димитър Бочев площадът ще бъде място, където хората да си спомнят за благородното 
дело на д-р Желев. 
 
√ Москва отзова посланика си в САЩ след коментар на Байдън за Путин  
Напрежение между Москва и Вашингтон - Русия повика посланика си в Съединените щати за консултации, след 
коментари на Джо Байдън за Владимир Путин. 
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От руското външно министерство съобщават, че дипломатът е повикан, за да се обсъди бъдещето на отношенията между 
Русия и САЩ. Целта е двустранните отношения да не се влошат непоправимо, се казва още в комюникето. 
Повод за коментарите стана интервю на Джо Байдън, в което американският президент се съгласи с думите на 
журналист, че Владимир Путин е убиец. 
Очаква се по-късно днес отношение по темата да вземе и самият руски президент, който ще присъства на концерт в 
Москва. 
Ето и отговорите на Байдън, които предизвикаха напрежение с Русия: 
Репортер: 
- Познавате Владимир Путин. Мислите ли, че е убиец? 
Джо Байдън, президент на САЩ: 
- Да, мисля. 
Репортер: 
- Каква цена трябва да плати според вас? 
Джо Байдън: 
Каква ще бъде цената ли? Ще разберете скоро. 
 
Investor.bg 
 
√ Разходите за труд в ЕС ускоряват ръста си в края на 2020 г. 
Почасовите разходи за заплати се увеличават с 3,7% в последното тримесечие, показват данните на Евростат  
Почасовите разходи за труд в ЕС и еврозоната ускоряват темпа си на растеж в последните месеци на 2020 година. 
Данните на Евростат показват средно увеличение от 3,3% в страните от ЕС и от 3% в еврозоната в периода октомври - 
декември 2020 година. 
През третото тримесечие статистиката отчете леко забавяне на ръста - от 1,8% в ЕС и от 1,6% в страните във валутния съюз 
на общността. 
 

 
Източник: Евростат 

 
Разходите за труд имат два основни компонента - за заплати и разходите, които са свързани с работниците - осигуровки, 
болнични, компенсации и т.н. От Евростат отчитат, че в края на миналата година разходите за заплати в ЕС се увеличават 
с 3,7%, а по другия компонент - с 1,8%. 
От статистическата служба на ЕС обясняват, че причината за по-бавното увеличаване на разходите, които не са свързани с 
работната заплата, е във връзка и с редицата облекчения, които властите прилагат за смекчаване на ефектите от 
пандемията от коронавирус. 
Почасовите трудови разходи в ЕС се увеличават с 3,2% в сектора на строителството и с 2,8% - в услугите, показват още 
данните. Най-съществено обаче е увеличението в нефинансовия сектор (селскостопанство, образование, публични и 
социални институции и т.н.) - с 4,4 на сто. 
По сектори най-значимо се повишават разходите в сегментите като развлечение и почивка (11%), както и в 
ресторантьорството и услугите по настаняване - с 10,2%. В сектора на настаняване и ресторантьорство разходите на 
работодателите извън тези за заплати намаляват със 17,6 на сто. Спад от малко над 2% по това перо има и за сектора на 
транспорта в ЕС. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/pochasovite-razhodi-za-trud-v-es-zabaviat-rysta-si-prez-liatoto-318134/
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√ Двойно намалява земеделската площ за отглеждане на зеленчуци 
Само около 1% от земеделската площ се използва за отглеждането им, показва доклад на аграрното министерство 
Двойно е намаляла земеделската площ за отглеждане на зеленчуци. Това показва най-новият доклад на Министерството 
на земеделието храните и горите. Оказва се, че само около 1% от земеделската площ се използва за отглеждане на 
зеленчуци. Това са едва 52 хиляди хектара, което е с 56% по-малко спрямо година по-рано. 
Само за година площите, използвани за  производство на зеленчуци в нашата страна, са намалели два пъти, като най-
голям дял са заети с нахут и картофи. Използваната земеделска площ в България е малко над 5 милиона хектара, което 
представлява 45% от цялата територия на страната, сочи докладът. 
Българските градинари през миналата година са произвели 769 хиляди тона зеленчуци, като една четвърт от тях са 
картофи. 
Според статистиката на земеделското министерство 22% от рекултивираните зеленчукови площи в България са заети с 
нахут, а едва 9% – с домати. 
Обработваема земя 
По данни от аграрния доклад използваната земеделска площ, формирана от обработваема земя, трайните насаждения, 
разсадници, постоянно затревените площи и семейните градини през 2020 година се увеличава с 0,19% на годишна база. 
В обработваемата земя са включени площите, при които се прилага сеитбооборот, временните ливади с житни и бобови 
треви, угарите и оранжериите. През миналата година се наблюдава увеличение с 0,46% спрямо 2019 г. 
Площите с ечемика, царевицата и слънчогледа се увеличават съответно с 17%, 0,13% и 12,5%. Площите с пшеница 
намаляват с 3,7%. 
 

 
Източник: МЗХГ 
 
Култури 
През 2020 г. овощните видове се увеличават с 1,24%, но площите с лозя намаляват с 3,11% спрямо предходната година. 
 

 
Източник: МЗХГ 
 
Зеленчуци 
Според данни на земеделското министерство за 2019 г. площите, използвани за производство на зеленчуци, 
включително сухи бобови култури, в земеделските стопанства са 52 539 ха, като откритите площи със зеленчуци се свиват 
с 56,3% до 51 617 ха основно поради спад на площите със сухи бобови зеленчуци (нахут, леща и зрял фасул). 
Оранжерийните площи са 922 ха, като са използвани средно 1,3 пъти за производство на зеленчуци. 
Общата продукция от зеленчуци – реколта`2019 е в размер на 769 хил. тона – с 15,1% по-малко на годишна база, като 
производството от открити площи намалява с 13,8%, до 668,2 хил. тона,  а на оранжерийното – с 23%, до 100,8 хил. тона. 
През 2019 г. най-голямо е производството на картофи – 197,4 хил. тона (25,7% от общото производство на зеленчуци и 
сухи бобови култури), домати – 145 хил. тона (18,9%), дини – 96,8 хил. тона (12,6%), и краставици – 67,8 хил. тона (8,8%). 
Реколтираните площи със зеленчуци през годината са с 52,1% по-малко спрямо 2018 г., което се дължи основно на 
редукция на площите със сухи бобови култури с близо 80%. 
По групи култури, увеличение на реколтираните площи е налице при пресните бобови култури – със 72,9%, листни или 
стъблени зеленчуци – с 10%, и при плодовите зеленчуци – с 8,8%, отчитат в МЗХГ. 
По видове зеленчукови култури, през 2019 г. се отчита значителен ръст на годишна база при реколтираните площи с 
краставици и тикви за семе (близо три пъти), следвани от тези с градински грах - зелен, салати и марули, артишок, 
градински фасул – зелен, зрял чесън и домати – с между 19,1% и 91,9%. 
От друга страна, чувствително намаляват реколтираните площи, заети със спанак, картофи, корнишони, праз, леща и 
нахут – в границите от 33,3% до 81%. 
Общото производство на зеленчуци, без сухи бобови култури, от открити площи през 2019 г. е в размер на 651,3 хил. 
тона, което е с 8,3% по-малко в сравнение с предходната година. 
Сред по-значимите култури, увеличение на получената продукция се отчита при краставиците (два пъти и половина), 
пипера (със 17,5%), доматите (с 12,3%) и дините (с 1,9%), а намаление – при тиквите (с 57,2%), зрелия кромид лук (с 
24,9%), картофите (с 24,5%), морковите (с 20,4%), пъпешите (с 11,8%), патладжаните и главестото зеле (с по 1,7%). 
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√ ЕИБ е инвестирала 2 млрд. евро в транспортна инфраструктура у нас за 7 години 
Създаването на устойчива градска мобилност е от ключово значение за постигане на климатичните цели 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е инвестирала 2 млрд. евро в транспортна инфраструктура в България през 
изминалия програмен период 2014-2020 г., от които 1,5 млрд. евро са съфинансирани с безвъзмездни средства от 
европейските фондове, съобщи Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ, по време на форума „Градска инфраструктура и 
мобилност“, организиран от Градът медиа груп. 
Банката е подкрепила проекта за разширяване на мрежата на метрото в София, подобряването на трамвайната мрежа и 
на информационната система за обществения транспорт в града. Освен това експертите й от консултантския център по 
инвестиционни въпроси подпомагат русенската компания за обществен транспорт при подготовката за вземане на 
решение за обновяване на тролейбусите и по-дългосрочни варианти за инвестиции в автобуси с алтернативно гориво. 
ЕИБ подкрепя и проекти у нас, свързани с развитието на нови технологии за декарбонизация на транспорта. 
Според Павлова промяната на поведението към по-устойчива градска мобилност е от ключово значение за развитието на 
по-зелени и неутрални по отношение на климата градове. 
„В исторически план ЕИБ е подкрепяла инвестиции в екологично чиста градска мобилност. Инвестициите на банката в 
транспорт с ниски въглеродни емисии – жп връзки, метро, трамвайни пътища, и въвеждане на алтернативни горива и 
транспортни средства вече са се увеличили от 6,7 млрд. евро през 2019 г. на 7,2 млрд. евро през миналата година, което 
е ръст с 10%“, каза Павлова и допълни, че приоритетът на ЕИБ е да продължи да разширява подобни инвестиции през 
тази и следващите години. 
Банката вече е одобрила програмни заеми за финансиране на електрически автобуси в Холандия, Испания, Франция, 
Германия, както и редица проекти в Рига, Варшава, Венеция. Според Павлова развитието на инфраструктура за 
зареждане на електромобили е ключов фактор за по-чист транспорт и за постигане на целите на Зелената сделка. Към 
края на миналата година броят на станциите за зареждане на електромобили в ЕС се е увеличил от 50 хил. до 230 хил., а 
ЕИБ играе ключова роля в развитието на нововъзникващия сектор за изграждане на зарядни инсталации за 
електрическите превозни средства в цяла Европа, каза Павлова. 
„Вече имаме одобрени за финансиране проекти, целящи изграждането на над 40 хил. пункта за зареждане, като 
подпомагаме компании, които работят в Централна и Източна Европа. Въпреки това предстои огромно инвестиционно 
предизвикателство, за да постигнем дългосрочните цели за изграждане на такъв тип инсталации и за модернизация и 
трансформация за използване на електрически превозни средства“, посочи тя. 
По думите й градските райони имат основен принос за изменението на климата, като близо 70% от глобалните емисии на 
парникови газове идват от тях. Освен това урбанизацията се ускорява с бързи темпове и към момента около 75% от 
европейците живеят в градски райони, същата е тенденцията и в България. „Но градските райони може да бъдат и 
решението, тъй като могат да създадат икономии от мащаба и да се превърнат в инкубатори на иновативни, 
нисковъглеродни, мултимодални, устойчиви решения“, каза Павлова. 
Тя допълни, че въпреки безпрецедентната криза, породена от коронавирусата пандемия, ангажиментите на ЕС и ЕИБ по 
отношение на климата и устойчивостта на околната среда остават високо в дневния ред, тъй като Европа си е поставила 
за цел да се превърне в първия въглеродно неутрален континент към 2050 г. 
„Като климатична банка на ЕС ЕИБ още през тази година планира значително увеличение на финансирането на проекти, 
които имат положително въздействие върху климата и устойчивостта на околната среда. През миналата година приехме 
нашата климатична пътна карта, с която банката очертава амбициите си за финансиране на мерките за борба с 
климатичните изменения и за ускоряване на прехода към зелена икономика. Тя потвърждава нашите ангажименти към 
дейностите, които ще подпомагаме приоритетно – проекти за декарбонизацията на икономическите сектори, 
включително на транспорта, за да можем да подкрепим предстоящата технологична революция“, каза Павлова. 
Тя посочи като пример за ангажимента на банката стартирането на облигации за осведоменост относно климата, като 
целта е тяхната допустимост да бъде разширена до кредитни дейности, ориентирани към сектор мобилност, като 
научноизследователски дейности, внедряване на иновативни и нисковъглеродни технологии, електрификация на жп 
инфраструктурата, електрически автобуси, екологични превозни средства в градовете. 
Според Аурелио Сесилио, представител на главна дирекция "Регионална и градска политика" в ЕК, претоварването на 
градската инфраструктура е голям проблем както за гражданите, така и за публичните власти. „Градските райони са 
отговорни за 43% от емисиите на въглероден диоксид от транспорта. В България транспортът и отоплението на жилища 
са и основните източници на замърсяване на въздуха“, посочи Сесилио. 
По думите му пътната безопасност трябва да е неразделна част от всички планове и стратегии за устойчиво градско 
развитие. „България е една от страните в ЕС с голяма смъртност при пътни произшествия и този елемент трябва да бъде 
интегриран във всички стратегии за градска мобилност, тъй като основната част от смъртните случаи в транспорта е 
концентрирана в градска среда“, смята Сесилио. 
Той посочи, че ЕК предлага широки възможности и източници за финансиране на проекти за устойчива градска 
мобилност в зависимост от насочеността им. 
„Имаме кохезионната политика с нейните различни цели, особено втората за по-зелена и свободна от въглерод Европа, 
и цел номер три за по-добра свързаност на Европа. Но съществуват и възможности за инвестиране в изследвания и 
иновации в най-модерно оборудване и най-съвременни схеми за градска мобилност.  Други източници са InvestEU и 
Механизмът за свързаност на Европа, който ще фокусира интервенциите си в по-устойчиви начини на транспорт. 
Последният инструмент, който беше договорен съвместно между институциите и държавите членки, е Механизмът за 
възстановяване и устойчивост, насочен към преодоляване на последиците от коронавирусната пандемия и подкрепа за 
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възстановяване на европейската икономика. Той също може да даде съществен принос за устойчивата градска 
мобилност“, каза Сесилио. 
Той посочи, че с тези инвестиции може да се подкрепят редица проекти в по-чист и зелен градски транспорт или други 
форми на транспорт като велосипеди и велосипедна инфраструктура. Според него е необходима промяна на подхода и 
от разпръснати инвестиции от отделните инструменти на ЕК да се премине към интегриран подход към градското 
развитие, включващ устойчивата градска мобилност като неразделна част от развитието на градските райони. 
Според Даниел Панов, председател на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), 
нарастването на уличното движение в централните части на градовете води до чести задръствания, а също и до загуба на 
време и замърсяване на околната среда и в резултат на това европейската икономика губи всяка година 100 млрд. евро. 
Атмосферното и звуковото замърсяване нарастват, както и броят на пътно-транспортните произшествия. 
„Това са локални проблеми, но с национални и общоевропейски измерения и затова верните решения трябва да бъдат 
търсени съвместно както с местната, така и с изпълнителната власт и да бъдат подкрепяни в тяхното прилагане. У нас все 
още има цели райони и селища, които остават изолирани от нормален обществен транспорт по икономически причини. 
Това е проблем, с който властите и бизнесът трябва да се справят заедно. В момента единствено местната власт се бори с 
тях", каза Панов. 
Той съобщи, че през последните години община Велико Търново работи съвместно с УАСГ и с Института по транспортно 
строителство и инфраструктура, които са изготвили нов генерален план за организацията на движението в града, който 
дава ключовите насоки за инвестициите в публичната инфраструктура. 
„Това са нови оптимални пешеходни и веломаршрути, еднопосочност на движението на места, оптимизиране на 
обществения транспорт, определени зони за изграждането на паркинги. Предвиждаме и буферни паркинги, които ще 
бъдат изградени още от тази година близо до входовете на града от София, Стара Загора, Русе. В момента се прави 
предпроектното проучване на Северен пътен възел, който се очаква да намали задръстванията в центъра и стария град, 
където сега през деня се придвижват между 4000 и 6000 автомобила“, посочи Панов. 
Той допълни, че Велико Търново се намира в комплексен процес на трансформация на транспортната инфраструктура, в 
който централно място е отредено на хората. 
„Интелигентните транспортни системи позволяват оптимално планиране на пътуванията и по-добро управление на 
движението. Гъвкавото разписание на градския транспорт и ефективното управление на инфраструктурата са другите две 
важни задачи, които сме се заели да решаваме“, каза Панов. Той посочи като пример за многофункционално използване 
на инфраструктурата Барселона, където възможностите на търговците за товаро-разтоварни работи са съчетани с 
графиците на сметосъбиращите компании и двете дейности се извършват, преди да започне да действа зоната за 
паркиране. Според него такава подкрепа трябва да бъде генерирана и мултиплицирана и в българските градове. 
Велико Търново е една от най-атрактивните дестинации в България за културен туризъм и ключов елемент от 
икономическата му структура, като 47% от БВП на града е свързан с развитието и туристическия поток. 
„Туристите имат свои изисквания за достъп до туристическите обекти, а туристическите потоци навсякъде по света водят 
до транспортна конфликтност и напрежение в градската транспортна система. Единици са градовете в света, които могат 
да си позволят строги рестрикции, като Венеция, Рим, Лондон“, каза Панов и допълни, че намирането на решения за 
облекчаване на натиска от туристите върху транспортната система в българските градове ще е едно от най-големите 
предизвикателства в бъдеще. 
 
√ ЕС замразява плановете си за нови санкции срещу Турция 
От началото на годината Анкара е ограничила провокациите към общността, смятат източници на Ройтерс 
ЕС замразява плановете си да наложи санкции срещу висши служители в турската държавна петролна компания TPAO, 
съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Изглежда връзките между ЕС и Турция са напът да се 
нормализират, коментира агенцията. 
По време на заседанието на лидерите на ЕС през декември 2020 година беше взето решение за налагане на санкции 
срещу Турция заради дейностите по проучване за газ и петрол в Средиземно море. Но тогава не беше уточнено срещу 
кого ще бъдат насочени ограниченията - замразяване на активи и забрана за влизане в ЕС. 
Очакваше се, че по време на Европейския съвет, насрочен за 25-26 март ще бъде взето решение и за икономически 
санкции срещу Анкара. 
От началото на годината обаче турският президент Реджеп Тайип Ердоган смекчи тона към ЕС и с помощта на германския 
канцлер Ангела Меркел отношенията в момента изглеждат доста по-конструктивни, пише още Ройтерс. За първи път от 
години представители на Турция и Гърция разговаряха директно, а и се водят преговори за среща между гръцкия 
премиер Кириакос Мицотакис и Ердоган. 
Според Ройтерс и администрацията на Джо Байдън притиска ЕС да не налага санкции срещу члена на НАТО Турция и 
призовава да се търси компромис. 
Досега дипломатите на ЕС отказват официален коментар по информацията на Ройтерс. 
Натиск за налагане на повече санкции срещу Турция оказват Гърция и Кипър, а техните искания бяха подкрепени от 
Франция. Те настояват, че турски кораби нарушават границите в Средиземно море при проучванията си за петрол и 
природен газ. Брюксел вижда още опити от страна на Ердоган да отнеме независимостта на съдебната система и 
медиите, както и да разруши демократичните устои на страната.  
 
 
 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/liderite-na-es-davat-zelena-svetlina-za-razshiriavane-na-sankciite-sreshtu-turciia-317774/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/liderite-na-es-davat-zelena-svetlina-za-razshiriavane-na-sankciite-sreshtu-turciia-317774/
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√ ЕК създава съвет за иновации, за да насърчава нововъзникващите технологии 
Програмата ще действа за периода 2021-2027 г., ще разполага с бюджет от над 10 млрд. евро и ще подкрепя малки и 
стартиращи компании 
Европейската комисия (ЕК) постави днес на онлайн събитие началото на Европейския съвет за иновации, съобщават от 
пресслужбата на институцията. 
Новият съвет ще разполага с бюджет в размер на над 10 млрд. евро за периода 2021-2027 г., като ще разработва и 
разширява иновации. 
Инструментът надгражда програмата „Хоризонт Европа“ – наследникът на „Хоризонт 2020“, като ще финансира 
изследвания на нововъзникващи технологии и програма за ускоряване и специален фонд за дялово участие. Около 3 
млрд. евро от бюджета на съвета ще се насочат към акселераторския фонд. 
Според работната програма на Европейския съвет за иновации през 2021 г. се предвижда финансиране на дейности с 1,5 
млрд. евро. 
Европейският съвет за иновации е конструиран на база на опита от подобната пилотна програма, реализирана в периода 
2018-2021 г. Тя подкрепи над 5 хил. малки и средни предприятия, стартиращи компании, както и над 330 
изследователски проекта с бюджет от 3,5 млрд. евро. 
Европейският съвет за иновации ще се състои от акселератор, който ще подкрепя малки и средни предприятия и, по-
специално стартиращи компании и компании, които се развиват, за да разработят и разширят иновации, които 
произвеждат. Акселераторската програма ще е с нова система за кандидатстване, подходяща за новатори, където 
стартиращи фирми и малки и средни компании могат да кандидатстват за финансиране по всяко време чрез опростен 
процес. 
Екип от мениджъри на програми ще отговаря за разработването на визии за технологични и иновационни пробиви (като 
клетъчна и генна терапия, зелен водород и инструменти за лечение на мозъчни заболявания), управление на портфолио 
от проекти за съвета и обединяване на заинтересованите страни. 
Нова схема за финансиране EIC Transition ще съдейства за превръщането на резултатите от научните изследвания (от EIC 
Pathfinder и Европейския изследователски съвет) в иновации (спинаут, търговски партньорства и др.). 
Въвеждат се нови мерки в подкрепа на жените иноватори с програма за женско лидерство. В партньорство с Enterprise 
Europe Network жени предприемачи и иновативни компании от по-малки региони ще бъдат подпомогнати да 
кандидатстват, за да се преодолее иновационното разделение. 
За тази година акселераторската програма ще разполага с 1 млрд. евро, като ще осигурява уникално смесено 
финансиране, съчетаващо собствен капитал (или квазикапитал, като например конвертируеми заеми) между 500 хил. 
евро и 15 млн. евро с безвъзмездни средства до 2,5 млн. евро. 
От този бюджет 495 млн. евро са предвидени за пробивни иновации за европейската зелена сделка и за стратегически 
цифрови и здравни технологии. 
Инициативата Pathfinder за мултидисциплинарни изследователски екипи на стойност ще разполага с 300 млн. евро за 
провеждане на визионерски изследвания с потенциал да доведат до технологичен пробив. Изследователските екипи 
могат да кандидатстват за безвъзмездни средства до 4 млн. евро. 
От този бюджет 132 млн. евро се отпускат за справяне с пет предизвикателства на Pathfinder: самосъзнателен изкуствен 
интелект (AI), инструменти за измерване на мозъчната активност, клетъчна и генна терапия, зелен водород, живи 
материали. 
Още 100 млн. евро са предвидени за превръщане на резултатите от научните изследвания във възможности за иновации. 
Всички проекти ще имат достъп до експертиза, ментори, възможности за партньорство с корпорации, инвеститори и 
други, както и до други услуги и събития. 
 
БНР 
 
√ Над 290 млн. лв. са изплатени на работодателите по мярката 60/40 от началото на 2021 г.  
Над 290 млн. лв. са изплатени на работодателите за запазване на заетостта в условията на пандемия от началото на 2021 
г. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ) за преведените средства по станалата популярна 
като „60 на 40“ мярка. 
Само за първите две седмици на март преведените средства са 68 милиона лева и достигат близо 1 милиард за 
едногодишния период на действие. С решение на правителството от вчера мярката „60 на 40“ беше удължена до края на 
май. До момента по мярката 60/40 са подпомогнати над 12 400 работодатели за близо 280 хиляди работници, които 
запазват работа. 
Най-голямата сума е изплатена за 117 000 служители от преработващата промишленост - почти 400 милиона лева. 
Сектор хотелиерство и ресторантьорство е подпомогнат за  54 000 работници със 126 милиона лева. 
Следва търговията с изплатени 107 милиона лева за 34 хиляди заети. 
Почти половината подпомогнати работодатели са получили пари за между пет месеца и една година. 20 на сто са 
компенсирани за до едно тримесечие, а на други 16% от осигурителите са изплатени компенсации за четири месеца. 
София-град, Пловдив, Варна и Бургас са областите с най-много регистрирани работодатели, получили пари по мярката. 
 
√ Електронният портал за ваксините отново на линия  
Интервю на Мила Младенова със заместник-министъра на здравеопазването Жени Начева 
Електронният портал за записване за ваксинация ще заработи отново от днес. 



8 

 

„Решението, изборът на хората ще бъде дали да се ваксинират с наличната ваксина или да изчакат, за да могат да 
упражнят правото си на избор“, коментира пред БНР заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева. 
В какъв срок ще се реализира ваксинирането след паузата, която бе направена до изчакването на становището на 
Европейската агенция по лекарствата за ваксината на „АстраЗенека“: 
„Обмисляме вариант, при който записаните вече лица спрямо срока на изместване на датите за ваксиниране, да бъдат 
автоматично презаписани със съответния брой дни, в които не работеше порталът, занапред. Всички тези лица ще бъдат 
уведомени, че са презаписани за съответна дата, различна от тази, която теса избрали“, пояснява Жени Начева. „Право 
на техен избор е дали да я потвърдят или да откажат.“ 
На посочен телефон на избрания ваксинационен пункт може да се провери дали избраната ваксина е налична, но според 
заместник-министър Начева „идеята на електронното записване е да не се налага да звъним по телефоните“. 
Ако не получат изрично съобщение, не се налага записалите се да звънят за потвърждение, че указаната от тях дата ще 
бъде спазена, уточни Начева. 
Записванията са от датата на стартиране на системата за три седмици напред, припомни Жени Начева. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ На прага на новия локдаун  
Как две области в страна посрещат новия локдаун, който влиза в сила от понеделник? Какъв е отзвукът сред 
ресторантьорите, които наскоро отвориха, преди отново да бъдат затворени? 
Безпрецедентен скок на заболелите отчетоха през последната седмица в Ямболска област. Броят на леглата в Covid 
отделенията беше увеличен, но натискът е голям. Същевременно противоепидемичните мерки масово не се спазват.   
Три болници в Ямбол и една в Елхово приемат Covid пациенти. Най-тежките случаи се лекуват само в държавната 
болница, където е и реанимацията. През последната седмица средно на ден се приемат 15-20 пациенти.  
Напливът към Спешното отделение е много голям, казва заместник-директорът на Многопрофилната болница „Св. 
Пантелеймон“ д-р Валентин Вълчев. „Спешното отделение в болницата много често, особено вечер и почивните дни, 
става притегателно място за хора с всякакви притеснения, симптоми - основателни или не.“ 
Д-р Вълчев апелира хората да търсят и личните си лекари. 
„Не е нужно да се самолекуват пациентите и когато имат някакви притеснения, буквално да атакуват спешното 
отделение на болницата. Спешността в медицината не е само Covid-19“, подчертава той. 
В частната болница „Св. Йоан Рилски“ двете Covidотделения са пълни, въпреки че леглата бяха увеличени на 46. На този 
фон дойде новината за затягането на противоепидемичните мерки от понеделник. Реакциите: 
„Не одобрявам прилагането на по-строги мерки. Мисля, че във времето ще оттече, след като започна и процесът по 
ваксинация, след като повечето от хората преболедуват или под някаква форма го изкарат, по естествен път този вирус 
трябва да отшуми. Kито пък смятам, че затварянето на заведенията, на културните институти, където не ходят чак толкова 
много хора, ще доведе до подобрение, драстично, на ситуацията.“ 
„Задължително трябва да се затягат мерките. Необходими са още мерки.“ 
Според някои от жителите на Ямбол предстоящите избори и активността  окозват влияние върху решенията за затягане 
или разхлабване на мерките. 
„Хората са уплашени и без това. Всички тези неща, които се приказват всеки ден по медиите и изявленията, които дава 
правителството, кара хората да са още по-стресирани. “ 
„Болниците са пълни, защото кризата показа, че здравната ни система е на глинени крака“, убеден е жител на града.   
Пловдивска област не е сред най-сериозно поразените райони от настоящата трета вълна на заболеваемост от Covid-19, 
но случаите на заразени, отчитани ежедневно като брой, попадат в  челната класация за страната. Във всяка от болниците 
с Covid отделение се забелязва наплив от пациенти. Повече са и обажданията в Центъра за спешна помощ. 
„Абсолютно подкрепям, даже смятам, че са изключително закъснели тези мерки“, казва жителка на града, според която 
в предстоящия уикенд хората ще се опитат да „наваксат“ преди затварянето. 
„Това, което се предлага, ни връща в един познат сценарий“, казва друг жител на града. 
„Всичко е много нелогично, мерките са хаотични. Не ги виждам нещата да се случват в някаква последователност, да има 
някакъв ред и да се очакват сериозни положителни следствия от тези мерки.“ 
„Ако са десет дни, ще ни струва една трета от печалбата за месеца, която пък е с 30-40% по-малко от минали години“, 
пояснява Теодор Атов, управител на две заведения в Пловдив. 
Клиентите се върнаха, но персоналът не всичкият се върна, допълва Атов, според когото няма страх от връщане на хората 
по заведенията, за разлика от първия локдаун през 2020 година. 
Александрина Янева, търговски директор в един от пловдивските молове, е на мнение, че поредното затваряне със 
сигурност няма да има позитивен отзвук. 
„Всяко затваряне носи след себе си и негативи, носи загуби за бранша“, коментира и Еньо Енев, заместник-председател 
на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и председател на сдружението на хотелиерите „Тракия“. 
Според Енев БХРА настоява за „моментално изплащане на обезщетения за времето на затваряне“. 
„Настояваме остро, точно и категорично средствата, които са предвидени, да бъдат изплащани веднага, защото хората 
вече изнемогват“, изтъква Енев в предаването „Преди всички“ на БНР. 
Този път затварянето не е от днес за утре, има три дни за подготовка, казва Еньо Енев. 
„Всичко това, което не може да се замрази, отива на боклука. Тъкмо хората бяха посвикнали вече да ходят да пият 
кафето, да обядват или вечерят в заведенията…“ 
С това затваряне хотелите ги превръщат в луксозни общежития, подчертава Еньо Енев. 

https://bnr.bg/post/101439021/podnovava-se-imunizaciata-s-astrazeneka
https://bnr.bg/post/101439033/elektronniat-portal-za-vaksinite-otnovo-na-linia
https://bnr.bg/post/101438521/nacionalen-lokdaun-za-10-dni-ot-22-mart
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„Тези десет дни, в които правителството се опитва да постигне нещо положително, надали ще се случи“, песимист е той. 
 
√ Форумът “Наука за бизнес“ – темите на бъдещето  
Започна онлайн форумът “Наука за бизнес“. Едно от най-дългоочакваните бизнес събития, организирано от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската академия на 
науките (БАН), се завръща изцяло онлайн след отлагането му през 2020 г. поради пандемията Covid-19. 
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. 
Кои са най-ефективните разработки на продукти и технологии, създадени в научните институти на БАН? 
Темата коментира в “Нашият ден“ акад. Юлиан Ревалски. 
Юлиан Петров Ревалски е български математик, академик, от 2013 г. ръководител на Института по математика и 
информатика при Българска академия на науките, а от 2016 г. председател на Българска академия на науките. 
“Това е едно събитие, което готвим отдавна, инициативата беше на БАН, но аз много се радвам, че Изпълнителната 
агенция на малките и средните предприятия се присъедини много ентусиазирано към нея. Тя беше готова още преди 
година, но за съжаление пандемията спря тогава организирането на събитието.  
Целта на това онлайн събитие е следната. Първо, да се покажат няколко разработки, които вече са внедрени в бизнеса. 
Те ще бъдат представени както от представители на бизнес средите във фирмите, в които са внедрени, така и от наши 
колеги. За да се види, че има разработки, които вече са внедрени. Втората цел, където ще бъдат показани доста повече 
разработки, около двайсетина, е да се покажат такива научни изследвания и резултати, които са във висока степен на 
технологична готовност, най-малко по т.нар. "Европейска технологична скала" на 5-о 6-о ниво от деветстепенна скала, и 
които имат потенциал да бъдат внедрени. Има два общи начина да се случи това. Едното е директна работа с бизнеса, а 
другото е да бъдат подкрепени чрез определен брой иновационни проекти. 
Областите са доста широки. Имаме разработки в областта на информационните, комуникационните технологии, езикови 
технологии, които са внедрени вече. Имаме в областта на новите материали – керамики за покритие, свързани с 
протезиране, полимери, роботизирани транспортни системи, които могат да се използват в специфични условия и 
редица други.“ 
Разработки, които вече се използват от бизнеса 
“В областта на информационните и комуникационните, езикови технологии, които вече са внедрени в телевизии. Също в 
областта на полимерите и на химията има разработки, свързани с натурални продукти като прополиса, които са 
внедрени. Има също в козметиката. Има и в областта на използването на отпадъчни, както газове, така и растителна маса 
за производство на енергия. 
От тези, които ще бъдат представени за бъдещо приложение. Тези, които се появиха в последната година, а именно – 
разработка на българска ваксина, която в момента се тества вече на хуманизирани мишки. Също така и разработването 
на средства за PCR тестове, което също е във висока степен на готовност. 
Ако трябва да спомена нещо, което ще има дългосрочно влияние в близките години от гледна точка на това, че ни чака 
много работа по отношение на “Зелената сделка“. Това са тези разработки, които са в областта на енергийните 
източници, съхранението на водород, защото ще трябва да превключим на друг тип енергия в близките десетина 
години.“ 
Целта на събитието коментира в “Нашият ден“ и Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия. 
Д-р Таков е с повече от 12-годишен трудов стаж в управлението на бизнеса. Има опит и в държавните институции, 
като в продължение на 4 години е заемал експертна позиция в Изпълнителна агенция “Държавна собственост на 
Министерство на отбраната” към Министерство на отбраната. 
“Още преди една година, когато акад. Ревалски ни покани да организираме заедно това събитие, ние с голяма радост 
приехме. Защото вярваме, че науката е нашето светло бъдеще и бизнесът трябва да се възползва максимално много от 
нея. На това събитие ние ще покажем последните разработки на БАН, с които бизнесът ще може да се запознае, и в 
последствие надяваме се да прояви интерес и да ги доразвие заедно със съответните институти на Академията.“ 
Тип разработки, интересни за българския бизнес 
“Интересът към събитието е голям и той е в неговата цялост. Не мога да отлича към този момент конкретни интереси от 
самия бизнес към дадени разработки. Разбира се, всички тези, които са свързани с индустрията, със зелената икономика, 
с темите на бъдещето, включително и с пандемиологичната обстановка, всички те са достатъчно интересни за бизнеса и 
за бъдещото им развитие. 
Това, което възнамеряваме да направим още в следващите дни, заедно с БАН и с УНСС, е да стартираме, с всички други 
научни звена, институти дори и частни такива, едно картографиране на инфраструктурата, която има в нашата страна, 
така че тя да може да бъде по-близо до бизнеса. Да бъде показвана на бизнеса и той да се възползва от нея за бъдещите 
си развойни дейности. Не само какви разработки, а и какви възможности има като компетенции, като техника, като 
лаборатории и т.н. 
След това искаме да работим още в сферата на изграждането на по-тесни връзки между научните звена и бизнеса, което 
е един процес, който ще бъде съпътстван от събития като днешното.“ 
Повече за вариантите за взаимодействието на бизнеса и науката можете да чуете от интервютата в звуковите файлове. 
 
√ Мария Петрова: Идеята на зеления сертификат е да имаме унифициран документ за пътуване  
Интервю на Людмила Железова с Мария Петрова в предаването „Нещо повече“ 

https://bnr.bg/post/101438647/zapochna-forumat-nauka-za-biznes
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„Идеята на този дигитален зелен сертификат е да имаме унифициран документ за пътуване, за да се избегнат неуредици 
при преминаване на граница. Предложението на Европейската комисия е всяка страна да реши сама как нормативно да 
въведе права и регулации... Мярката е временна“. Това обясни пред БНР адвокатът по медицинско право Мария 
Петрова.  
И допълни, че правото на свободно придвижване не е абсолютно и че подлежи на определени рестрикции.  
„Този сертификат ще бъде част от нашето несбъднало се дълги години електронно здравеопазване“.  
В предаването „Нещо повече“ адвокатът посочи, че може да има уязвимости откъм защитата на личните данни и 
чувствителната здравна информация.  
„По-добре ще се справят страните, които имат вече изградени електронни системи, за разлика от България“.  
Интервюто с Мария Петрова можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Ирландски финансови активи за 100 млрд. евро напуснаха Лондон в посока ЕС след Брекзит  
Сетълмента на ирландски финансови активи на стойност над 100 милиарда евро са напуснали Лондонските борси в 
посока Европейския съюз в резултат на Брекзит при последната корекция на пазарите, съобщава Ройтерс. 
Паневропейската борса Euronext, която управлява Ирландската фондова борса (Irish stock exchange), заяви в четвъртък, 
че от 15 март е приключила миграцията на сетълмент на ценни книжа за 50 ирландски компании от базирания в Лондон 
централен депозитар Crest към депозитара Euroclear Bank в Брюксел. 
Сетълментът на ценни книжа на ЕС трябва да се извършва в централен депозитар на ценни книжа в рамките на блока, 
напомня Ройтерс. 
Въпреки че трансферът няма непосредствено отражение върху работните места и данъчните приходи във 
Великобритания, това е допълнителен знак за това как британската индустрия за финансови услуги се откъсва от ЕС. 
Европейският съюз беше предоставил временно разрешение на британския депозитар Crest да продължи да 
осъществява сетълмента на ирландски ценни книжа в Лондон, докато приключи процеса на миграцията. Трябва да се 
има предвид, че Crest е част от базираната в Брюксел Euroclear. 
Миграцията следва преместването на търговията на акции и деривати в евро от Лондон към единния блок, като сега в 
Брюксел се осъществява клиринга на деривати. 
"Миграцията на едро на сетълмента на ценни книжа от един централен депозитар към друг е безпрецедентна“, каза 
Дарил Бърн, главен изпълнителен директор на Euronext в Дъблин. 
"Сега имаме дългосрочна сигурност относно търговската инфраструктура за ирландския пазар след Брекзит, което 
гарантира, че Ирландия ще остане привлекателна юрисдикция за листваните компании и участниците на пазара през 
следващите години“, каза още Бърн. 
 
√ IfW: Германската икономика ще се върне към предкризисните нива до края на 2021 г.  
Германската икономика вероятно ще нарасне с 3,7% през 2021 г. и ще достигне нивата си от преди коронавирусната 
криза до края на годината, като напредъкът във ваксинацонната кампания трябва да помогне за нарастване на износа и 
потреблението, заяви в четвъртък немският икономически институт IfW. 
По този начин IfW, който е един от водещите германски институти и част от група експерти, съветваща правителството, 
ревизира прогнозата си от декември, когато очакваше икономически растеж от 3,1 на сто. 
"Предкризисното ниво на икономическа продукция вероятно ще бъде надвишено още през третото тримесечие на 
текущата година", посочи IfW. 
През 2020 г. най-голямата икономика в Европа се сви с 4,9% поради коронавирусната пандемия. 
За следващата година IfW заяви, че очаква БВП на Германия да нарасне с 4,8%, което също представлява възходяща 
ревизия от декемврийската прогноза за икономическа експанзия от 4,5 на сто. 
Само ден по-рано Съветът на икономическите консултанти на германското правителство прогнозира, че германската 
икономика ще нарасне през тази година с 3,1% вместо с 3,7%, според предишни оценки. Икономическите 
правителствени съветници също така посочиха, че очакват икономиката да достигне предкризисното си ниво към края на 
2021 или началото на 2022 г. и да нарасне догодина с 4 на сто. 
 
√ Макрон обвини Иран, че продължава да нарушава ядрената сделка  
Френският президент Еманюел Макрон обвини Иран, че продължава да нарушава ядрената сделка от 2015 г. със 
световните сили и каза, че Техеран трябва да действа отговорно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Франция, заедно с Великобритания, Германия и ЕС, се опитват да върнат САЩ и Иран на масата за неофициални 
преговори, което би било първата крачка към съживяване на сделката от 2015 г. Тя отмени международни санкции 
срещу Техеран в замяна на ограничения в ядрената му програма. До момента и двете страни не изглеждат склонни да 
направят компромис. 
Иран трябва да спре да нагнетява сериозна ядрена ситуация с натрупването на нарушения на Виенското споразумение, 
каза Макрон. Той допълни, че Техеран трябва да направи очакваните стъпки и да се държи отговорно. Макрон каза, че 
Париж ще продължи да работи за съживяване на заслужаващ доверие процес за слагане край на тази криза. Това 
означава връщане към контрола и надзора на ядрената програма, но също и обединяване на контрола върху иранската 
активност с балистични ракети, посочи френският държавен глава. 
Иран изключи разширяване на ядрените преговори с други теми. Откакто САЩ напуснаха сделката от 2015 г., по времето 
на президента Доналд Тръмп, Иран все по-малко се придържа към условията по договора. 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101437772/ek-shte-predstavi-ideata-si-za-sertifikat-za-patuvane
https://bnr.bg/horizont/post/101437772/ek-shte-predstavi-ideata-si-za-sertifikat-za-patuvane
https://bnr.bg/post/101438917/maria-petrova-ideata-na-zelenia-sertifikat-e-da-imame-unificiran-dokument-za-patuvane
https://bnr.bg/post/101438201
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√ Трудно начало на разговорите между Китай и САЩ в Аляска  
Трудно начало беляза разговорите на високо равнище между Китай и САЩ в Анкъридж в американския щат Аляска, 
коментира Ройтерс. След като американският държавен секретар Антъни Блинкън обвини Китай, че с действия си 
застрашава световния ред, основаващ се на правила, висшият китайски представител Ян Цзечъ също отправи остри 
критики към САЩ. 
Той каза, че САЩ използват военна мощ и финансово надмощие, за да упражняват натиск върху други страни. Според 
него САЩ също така злоупотребяват с понятието за национална сигурност, за да застрашават бъдещето на 
международната търговия. Ян Цзечъ обвини САЩ, че подстрекават някои страни да нападат Китай. Той каза, че Синцзян, 
Хонконг и Тайван са неделима част от китайската територия. 
Висшият китайски дипломат заяви, че САЩ могат да се представят по-добре в областта на човешките права. Той каза, че 
ситуацията с човешките права в САЩ е влошена и че чернокожите американци са избивани в САЩ, допълва БТА. 
Ян Цзечъ заяви, че САЩ трябва да гледат собствените си вътрешни дела, а Китай ще гледа своите си вътрешни дела. Той 
заяви, че ако САЩ искат да имат вземане-даване с Китай, то те трябва да го направят по правилния начин. „Нищо не 
може да задуши и потисне Китай“, заключи Ян Цзечъ. 
Той предупреди, че Китай ще вземе твърди мерки в отговор на американските намеси в китайските вътрешни дела, 
допълва Франс прес. „Китай е твърдо против американските намеси във вътрешните дела на Китай. Ние изразяваме 
нашето най-силно противопоставяне на тези намеси и ще вземем твърди мерки в отговор“, каза той и препоръча на САЩ 
да изостави „манталитета от времето на Студената война“. 
Още преди началото на срещата високопоставен представител, пожелал да остане анонимен, каза, че се очаква 
разговорите в Анкъридж да бъдат много трудни. 
В началото на срещата американският държавен секретар каза: „Ще дискутираме въпроса за нашите най-дълбоки 
безпокойства относно действията на Китай в Синцзян, Хонконг, Тайван, за кибератаките срещу САЩ и за икономическата 
принуда срещу нашите съюзници“. 
„Всяко едно от тези действия застрашава основаващия се на правила ред, който гарантира световната стабилност. Ето 
защо не става дума само за вътрешни въпроси и ние чувстваме, че сме длъжни да говорим за всичко това“, допълни 
Блинкън. 
В разговорите участва и съветникът по националната сигурност на президента Джо Байдън - Джейк Съливан, който каза, 
че САЩ не искат конфликт с Китай, но добави, че страната му ще се бори винаги заради „нашите принципи, нашия народ 
и за нашите приятели“. 
От китайска страна освен Ян Цзечъ в разговора участва и външният министър Ван И. Разговорите продължават и днес. 
Но още в първия ден САЩ обвиниха Китай в демагогия, в това че привилегирова театралниченето вместо дебатите по 
същество, предадоха световните агенции, като се позовава на неназован американски представител, намиращ се в 
Анкъридж. За най-висшия китайски представител - Ян Цзечъ, американският представител каза, че той незабавно е 
нарушил протокола с дълга встъпителна реч вместо изказване в рамките на предвидените две минути. 
Но поне бе изпълнено обещанието на двете страни да си кажат всичко. Те го направиха, като по този начин 
демонстрираха непреодолими различия и безмилостна конфронтация между двете световни сили, отбелязва АФП. 
 
√ САЩ: Изненадващ ръст на исковете за обезщетения за безработица до 770 000  
Броят на американците, които загубиха своята работа и поради това потърсиха обезщетения за безработица, отбеляза 
изненадващо рязко повишение през последната седмица до едномесечен връх, отразявайки някои от вредите, които 
необичайно студеното зимно време причини на икономиката на щата Тексас. 
Въпреки това пазарът на труда в САЩ започва да се възстановява, тъй като ускорените темпове на ваксинация срещу 
Covid-19 водят до отварянето на все повече бизнеси в страната. 
Молбите за помощи за безработица през седмицата до 13-ти март скочиха с 45 000 до 770 000 спрямо 725 000 седмица 
по-рано, докато осредните очаквания бяха за тяхно понижение до 700 000. 
Действителните или некоригираните искове за безработица нараснаха с 21 000 до над 70 000 в Тексас, което го превърна 
в щата с най-голямо увеличение. Този ръст обаче се дължи в най-голяма степен на необичайното студеното време и 
зимните бури, които удариха този американски щат през миналия месец, при което трябваше да затворят принудително 
редица бизнеси. 
Други 292 394 американци обаче пък са кандидатствали за обезщетения чрез временната федерална помощна 
противоепидемична програма, заявиха от правителството. 
Като се добавят новите държавни и федерални искове, правителството получи през миналата седмица 1,02 милиона 
заявления за обезщетения за безработица, като комбинираните искове не са спадали под един милион на седмица от 
месец май 2020 г. насам. 
Броят на обезщетения за безработица достигна своя рекорден връх от 6,867 милиона през седмицата до 28-и март 2020 
г., когато беше първия Covid локдаун, след което техният брой започна да се понижава, но продължава да се задържа 
трайно над техния пик от 665 000, достигнат по време на Голямата рецесия преди повече от десет години (през 2007-2009 
г.). 
Междувременно броят на хората, които вече получават щатски обезщетения за безработица, се понижи през седмицата 
до 6-и март с 18 хиляди до 4,12 милиона. Те са известни като продължаващи искове за обезщетения за безработица. 
Въпреки днешните изненадващо слаби данни, пазарът на труда в САЩ се възстановява с оглед на отварянето на всеки 
повече бизнеси заради ускореното темпо на ваксинация срещу Covid-19 в страната. В подкрепа на това възстановяване 
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на трудовия пазар е и продължаващата силно стимулиращ парична и лихвена политика на Федералния резерв, както и 
пакета държавни помощи на президента Джо Байдън за 1,9 трлн. долара. 
Всички това доведе до увеличаване с 379 000 на новоразкритите работни места в САЩ през февруари, въпреки че 
заетостта все още е с 9,5 милиона работни места под пика преди коронавирусната пандемия, достигнат година по-рано. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Официално: По-строги ограничения влизат в сила в цялата страна от понеделник 
Новите ограничения ще важат до края на месеца 
Mиниcтъpът нa здpaвeoпaзвaнeтo пpoф. Kocтaдин Aнгeлoв официално пoдпиca зaпoвeдтa зa въвeждaнeтo нa вpeмeнни 
пpoтивoeпидeмични мepĸи, cчитaнo oт 22 мapт. Cпopeд нeя ограниченията щe вaжи дo ĸpaя нa мeceцa нa тepитopиятa нa 
цялaтa cтpaнa. Причина за въвеждането на ограниченията са хилядите новозаразени с коронавируса на дневна база, 
както и рекордният брой хоспитализирани в болниците.  
Ето и какви са конкретните мерки според заповедта на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов: 
- Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, 
дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 
- Преустановява се присъственото провеждане на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, 
занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи. 
- Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите обучения и 
изпити по практика за професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Здравни грижи“, „Фармация“ и 
„Обществено здраве“ , както и на държавните изпити и защити на дипломни работи за всички професионални 
направления. 
- Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови, образователни и обучителни центрове и школи. 
- Преустановяват се посещенията в детски градини, детски ясли, детски центрове, клубове и др. 
- Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, 
изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. 
- Преустановява се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (кина, театри, сценични прояви, концерти, 
музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и др.), вкл. и на открито (събори, 
фестивали и др.). 
- Не се допускат събирания и тържества от частен характер с присъствие на повече от 15 човека. 
- Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните 
спортове за лица под 18-годишна възраст. Изключение се допуска за картотекирани спортисти към спортните федерации. 
Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. 
- Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси. 
Изключение се допуска за картотекирани спортисти към спортните федерации. 
- Преустановяват се посещенията в самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл 
СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове. 
- Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. 
Допускат се доставки или взимане на храна за дома и офиса. Ресторантите на територията на местата за настаняване 
могат да предоставят храна единствено на гости на мястото за настаняване, доставена в съответните стаи. 
- Преустановяват се посещенията в игралните зали и казината. 
- Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са 
разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на 
магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, 
застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, доставчиците на платежни услуги, офисите на 
телекомуникационните оператори, доставчиците на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене, 
намиращи се в търговските центрове. 
- Преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки. 
Нетна търговска площ е площта, в т.ч. щандовете, която е достъпна за клиентите. Забраната не се отнася за магазини 
(хипермаркети и супермаркети), предлагащи предимно хранителни стоки. 
- Преустановяват се груповите туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и груповите 
посещения на туристически обекти в страната.  
- Физическите и юридическите лица – собственици или управители на търговски, административни или други обекти, 
предоставящи услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите, като не допускат повече от 
един човек на 3 кв. м. 
- На пазарите, тържищата и базарите се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 
1,5 м. между посетителите. Задължително е носенето на защитна маска. 
- Работодателите и органите по назначаване организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна 
форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала. 
- Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните 
обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа. 
- Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти 
в терминален стадий. 
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- В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за 
деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията 
при спазване на въведените  противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт 
със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични 
мерки на територията на институцията. 
 
√ Пълна подкрепа за бизнеса в условията на локдаун обеща икономическото министерство 
Настоящите мерки се запазват, обмислят се и нови, заяви икономическият министър Лъчезар Борисов 
Ще предоставим пълна подкрепа на бизнеса в десетте дни, в които мерките срещу коронавирусната пандемия ще бъдат 
затегнати. Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов в рамките на брифинг.  
Той посочи, че всички мерки, които се отпускат през Министерството на труда и социалната политика, остават активни. 
"Продължават мерките по схемите "60 на 40", "80 на 20", "Запази ме", "75 на 0". 
"Продължават и нашите мерки през Национална агенция за приходите. Целта е да достигнем до всяка една от 
компаниите, които са засегнати", отбеляза Борисов.  
"Със сигурност продължават и мерките през Българска банка за развитие. Активна от другата седмица ще е 
вероятно и мярката по отношение физическите лица, там освободихме още 100 млн. лв. ресурс. Извън нея 
продължават и мерките за подкрепа с 80% гаранционна схема".  
"На пазара вече са и мерките, предоставяни през Фонд на фондовете", добави той.  
Разработват се и нови мерки, министерството е в диалог с бизнеса, стана ясно още от брифинга.  
„Що се отнася до програмата "Родители в заетост", тя също продължава своето действие и който желае, може да се 
възползва от нея в Агенцията по заетостта”, заяви по-рано министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. 
Тя посочи, че програмата "Запази ме" също остава в действие, като 75% от осигурителния доход ще бъде изплатен за този 
период.  
"Хората в неплатен отпуск в следващите 10 дни ще са със запазени осигуровки". 
"Продължават мерките "60 на 40" и "80 на 20" - те също биха могли да бъдат използвани от работодателите там, където 
има частично затваряне - какъвто е случаят с хотелите", заяви още Сачева.  
По нейни думи за мярката "Запази ме" ще са необходими около 7 милиона лева допълнително.  
"Това са мерките, по които ние сме осигурили нормативно възможността да се кандидатства и съответно средства. 
Допълнителни мерки на този етап не се обсъждат", каза още тя.  
България въвежда пълен локдаун за 10 дни от понеделник, обяви по-рано вчера здравният министър проф. Костадин 
Ангелов.  
По-късно се очаква подробно разписана заповед от здравния министър, която да опише всички предприети мерки.  
„До 31 март ще се приложат най-строги противоепидемични мерки, защото животът и здравето на хората са най-важни. 
Мерките следва да се въведат за всички места, където има струпване на хора като големи магазини, училищата, 
ресторантите“, заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на работно съвещание с министъра на 
здравеопазването и представители на Националния оперативен щаб. 
 
√ Подновява се ваксинирането с AstraZeneca у нас 
Отношението полза-риск продължава да е положително, коментира директорът на Изпълнителна агенция по 
лекарствата Богдан Кирилов  
Ваксинацията с препарата на AstraZeneca у нас отново е разрешенa. Това обяви по време на брифинг директорът на 
Изпълнителна агенция по лекарствата Богдан Кирилов. 
„Отношението полза-риск продължава да е положително и няма пречки всички държави в ЕС да продължат 
ваксинацията с препарата“, добави той. 
Той добави, че при направената аутопсия в Пловдив не се доказва връзка между ваксината причината за смърт. При 
починалата жена няма открити тромби. 
Новината идва веднага след като Европейската агенция по лекарствата (EMA) потвърди, че ваксината срещу Covid-19 на 
AstraZeneca и Оксфордския университет е безопасна и ефективна. EMA също така потвърди, че ползите от препарата 
надвишават рисковете. 
Въпреки това изпълнителният директор на ЕМА Имър Кук заяви, че ЕМА все още не може да изключи окончателно 
връзка между случаите на тромбоза и ваксината. Тя допълни, че Комитетът за преглед на безопасността ще продължи 
разследванията си в сътрудничество с видни специалисти по тромбо-емболии. 
Припомняме, че на 12 март премиерът Бойко Борисов разпореди имунизирането с ваксината на AstraZeneca да бъде 
спряно, докато Европейската агенция по лекарствата отхвърли всички съмнения относно нейната безопасност. 
 
√ България може да бъде определена като плах иноватор 
Професор д-р Владя Борисова, директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер 
към УНСС, Бизнес старт, 18.03.2021  
България се позиционира на края на редицата на иновационно развитите държави. Заедно с Румъния се квалифицираме 
като „плахите иноватори“. Това заяви професор д-р Владя Борисова, директор на Института по интелектуална 
собственост и технологичен трансфер към УНСС, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова. 

https://www.bloombergtv.bg/a/9-bulgaria/90591-balgariya-vavezhda-palen-lokdaun-za-10-dni-ot-ponedelnik
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„В България имаме много спорадична практика в областта на технологичния трансфери и осъзнаването на важността на 
интелектуалната собственост в изграждането на връзката академия-бизнес. В същото време създадените към момента 
офиси за трансфер на технологии не работят в пълния си капацитет и не могат да се самоиздържат“, обясни гостът. 
„Финансирането, което се предвижда по различни оперативни програми, не е целево.  Идентифицирана е 
необходимостта образователните институции и университетите активно да работят в посока развитие на 
интелектуалната собственост, включително с преориентиране към по-предприемаческа дейност“. 
„Българските иновации имат място в чужбина, но нямаме необходимата практика в тяхното лицензиране. Средствата, 
които се отделят за научно изследователска дейност са само около 1% от бюджета, като се очаква те да достигнат 1,5%, 
но това няма да подобри позицията ни. Следващият показател е  патентната активност, която сега не е голяма“, заяви 
Борисова. 
По думите на Борисова България трябва сериозно да работи върху закрила и управление на интелектуална собственост, 
както и за изграждане на екосистема, която да свърже всички заинтересовани страни. 
Бъдещето е на нематериалните ресурси и интелектуалната собственост, заяви Борисова.   
Целия разговор вижте във видео материала. 
 
√ ВУЗФ организира национална онлайн конференция за повишаване на квалификацията на учителите 
Всички участници ще получат електронни сертификати за преминатото обучение 
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира национална научно-приложна конференция на 
тема "Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и перспективи". Тя ще се проведе онлайн на 25 март от 
10 часа в плаформата Google Meet и в нея възможност да се включат ще имат експерти от МОН, СБУ, директори на 
училища и преподаватели. 
Тя ще протече в три панела, като по време на първата част експертите ще направят анализ на реалното състояние на 
квалификацията на учителите и нормативната уредба, както и на това как продължаващата квалификация на учителите 
влияе върху качеството на обучението. Учителят в новата социална и дигитална реалност, отражението на COVID-19 върху 
учебния процес и съвети за подобряване на ефективността му в електронна среда също ще бъдат сред основните теми. 
Във втория панел водещи преподаватели във ВУЗФ, съчетаващи успешно академична и бизнес кариера, ще представят 
своя опит по различни теми, сред които създаването на предприемачи в училище, дигиталната трансформация в 
средното образование, стратегическия и финансов мениджмънт на образованието, управлението на училищен бюджет и 
много други ценни за учителите теми. 
Основни презентации по време на форума ще изнесат д.ик.н. Янка Такева, Радостина Новакова, МОН, проф. д-р 
Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по 
европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ, проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д-р Али Вейсел, доц. д-р 
Красимир Тодоров, акад. Сава Гроздев и др. 
Третият панел ще бъде посветен на добрите практики и ефективното образование. В него опит ще обменят директори и 
учители от средните училища. В конференцията ще вземат участие учители и директори от средните училища в цялата 
страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието, представители на МОН, 
Синдиката на българските учители, бизнеса, академичните и научните среди. 
Конференцията се организира под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските 
учители (СБУ) и с подкрепата на СБУ. Форумът ще бъде открит от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов и от д.ик.н 
Янка Такева. 
Всички участници ще получат електронни сертификати за преминатото обучение. Програмата на конференцията можете 
да видите тук. 
Конференцията е без такса за участие, но със задължителна регистрация. Местата са ограничени. 
Крайният срок за регистрация е 22 март 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg  Събитието ще бъде излъчвано и на живо 
във Facebook страницата на ВУЗФ. 
Конференцията се организира с подкрепата на “Централна кооперативна банка” АД, “Българска роза” АД, “Дънди 
Прешъс Металс Челопеч” ЕАД и “К Метал” ООД. 
Медийни партньори на събитието са Investor.bg, Bulgaria ON AIR, Dnes.bg, в. “Учителско дело”, Inews.bg, Uchi.bg и 
Azcheta.com. 
 
√ Съветът на ЕС прие новата инвестиционна програма InvestEU 
Очаква се дружествата и организаторите на проекти да могат да започнат да кандидатстват за финансиране до 
средата на 2021 г. 
Съветът на Европейския съюз прие новата инвестиционна програма на блока InvestEU, съобщават от 
институцията.  Програмата обединява различни финансови инструменти, чрез които в момента се подкрепят 
инвестициите в ЕС. Като се опира на успеха на Европейския фонд за стратегически инвестиции, програмата има за цел да 
мобилизира публични и частни инвестиции в ЕС чрез гаранция от бюджета на ЕС в размер на 26,2 млрд. евро, с които ще 
се подкрепят инвестиционни проекти на финансови партньори, например групата на Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), националните насърчителни банки и международни финансови институции. 
Благодарение на мултиплициращия ефект се очаква през следващите седем години InvestEU да мобилизира 
допълнителни инвестиции в размер над 370 млрд. евро, което ще допринесе за икономическото възстановяване и 
средносрочните и дългосрочните приоритети на политиката на ЕС, включително екологичния и цифровия преход. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/90592-balgariya-e-v-kraya-na-reditsata-na-inovatsionno-razvitite-darzhavi
https://vuzf.bg/uploads/files/6112/programa%20forum%20uchiteli%2025.03.2021_25.02.pdf
mailto:marketing@vuzf.bg
https://bg-bg.facebook.com/vuzfbg/
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"Мобилизирането на инвестиции в Европа е от ключово значение за икономическото възстановяване и за постигането на 
нашите дългосрочни цели. InvestEU ще играе важна роля в това отношение, като подпомага финансирането на проекти, 
които допринасят за изграждането на по-екологосъобразни и по-цифровизирани общества, подкрепят иновациите и МСП 
и насърчават социалното приобщаване. Очаквам бърз процес на изпълнение, така че първите проекти, които ще се 
възползват от InvestEU, да могат да стартират възможно най-скоро", заяви португалският финансов министър Жоао Леао. 
Гаранцията от бюджета на ЕС ще бъде индикативно разпределена между четирите компонента на политиката на InvestEU 
- устойчива инфраструктура (например проекти в областта на устойчивата енергия, цифровата свързаност, транспорта и 
кръговата икономика): 37,8%; научни изследвания, иновации и цифровизация (например интегриране на резултатите от 
научните изследвания на пазарите, проекти в областта на изкуствения интелект): 25,1%; улесняване на достъпа до 
финансиране за малки и средни предприятия (МСП): 26,4%; социални инвестиции и умения (например проекти в 
областта на образованието и обучението, социалното жилищно настаняване и здравеопазването): 10,6%; инвестициите 
от стратегическо значение за ЕС също могат да бъдат подкрепени в рамките на всички компоненти на политиката. 
За да се подкрепи екологичният преход на ЕС, най-малко 30% от инвестициите по линия на InvestEU ще допринасят за 
действия на ЕС в областта на климата. Схемата за справедлив преход, която е установена хоризонтално във всички 
компоненти на политиката, ще подкрепя териториите, най-неблагоприятно засегнати от процеса на преход към целите 
на ЕС в областта на климата. 
Освен това, за да получат финансиране, инвестиционните проекти трябва да спазват принципа за ненанасяне на 
значителни вреди, като гарантират, че не вредят на екологичните цели на ЕС. 
InvestEU ще може също така да предоставя капиталова подкрепа за МСП, които са неблагоприятно засегнати от кризата с 
COVID-19, при условие че към края на 2019 г. те все още не са били в затруднено положение по смисъла на правилата за 
държавната помощ. 
Държавите членки ще могат да използват InvestEU, за да изпълняват част от плановете си за възстановяване и 
устойчивост в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост. Освен това те ще имат възможност да насочват 
към InvestEU част от средствата си от структурните фондове с цел да мобилизират допълнителни инвестиции. 
Очаква се Регламентът за създаване на InvestEU да влезе в сила в началото на април, след което Комисията ще 
финализира необходимите процедури с партньорите по изпълнението. Дружествата и организаторите на проекти следва 
да могат да започнат да кандидатстват за финансиране до средата на 2021 г. 
 
√ Лагард: Фондът за възстановяване на ЕС трябва да започне да функционира незабавно 
Управителят също така призова държавите членки на ЕС да финализират своите разходни планове през 
следващите седмици  
Управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че правителствата трябва да се погрижат да 
изготвят навреме своя исторически план за съвместни разходи, за да осигурят възстановяването на региона от 
пандемията от коронавирус. 
Фондът за възстановяване от 750 милиарда евро (896 милиарда долара) на Европейския съюз „трябва да започне да 
функционира незабавно“, каза Лагард пред депутатите от Европейския парламент. „Чрез подобяване на икономическите 
перспективи за фирмите и домакинствата, фискалната политика би засилила и предаването на мерките на парична 
политика“, заяви тя, цитирана от Bloomberg. 
Управителят също така призова държавите членки на ЕС да финализират своите разходни планове през следващите 
седмици. Понастоящем националните правителства водят преговори с Европейската комисия за това как да похарчат 
парите от съвместния фонд и досега някои становища бяха оценени като „неадекватни“. Плановете трябва да бъдат 
представени до края на следващия месец, а средствата по тях ще бъдат изплатени през лятото. 
Икономиката на еврозоната вече изостава от САЩ поради бавното разпространение на ваксините, което сега се 
усложнява още повече от спирането на прилагането на ваксината от AstraZeneca в няколко държави членки. 
ЕЦБ ще повиши темпа на покупки на облигации по програмата си в размер на 1,85 трилиона евро за следващите три 
месеца, за да предотврати по-висока доходност, подкопаваща допълнително възстановяването през тази година. 
Коментарите на Лагард стават ясни, след като членът на Словакия в Управителния съвет на ЕЦБ Петер Казимир изрази 
загриженост, че ЕС разгръща своя фискален стимул твърде бавно в сравнение със САЩ. 
Членът на изпълнителния съвет Изабел Шнабел също предупреди тази седмица, че „не можем да си позволим забавяне“ 
при изплащането на средства от ЕС. 
 
√ Партията на Марк Рюте печели парламентарните избори в Холандия 
Това ще бъде четвъртият мандат на премиера 
Холандският премиер спечели ясна победа по време на парламентарните избори в сряда и по този начин си осигури 
четвърти мандат, съобщава Bloomberg. 
Дясноцентристката Народната партия за свобода и демокрация (НПСД) на Рюте спечели 36 места в 150-членния 
парламент в Холандия спрямо 33 места през 2017 година. На второ място е проевропейската партия "Демократи-66" (Д-
66), която ще си осигури 26 места в парламента, според прогнози на холандската информационна агенция ANP при 
преброени 63 процента от гласовете. 
Резултатите показват, че 54-годишният Марк Рюте ще се превърне в най-дълго служещия премиер в историята на 
Нидерландия. В същото време се повдигат въпроси дали премиерът ще успее да запази стратегията си да не е винаги на 
едно също мнение по всички въпроси с Европейския съюз. Процесът по съставяне на коалиция може да отнеме месеци, 
допълва още Bloomberg. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-74-2020-INIT/en/pdf
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„Очаква ни много работа. Най-важната ни задача остава овладяването на кризата с коронавируса“, съобщи Марк Рюте 
след първоначалното публикуване на резултатите. 
„Прогресивен глас“ 
"Демократи-66" е втората по големина партия в страната и е смятана за една от най-прогресивните. 
„Това ще им даде голямо предимство в новото правителство, каза Кийс Аартс професор по политика в университета в 
Гронинген, в телефонно интервю за Bloomberg.  
Вопке Хустра, бившият финансов министър на Рюте, се очаква да спечели 15 места със своята партия 
Християндемократически призив (ХДП), нареждаща се точно след популистката партия на Герт Вилдерс, която успя да 
спечели 17 места в парламента. По време на последните парламентарни избори и двете партии ХДП и Д-66 успяха да си 
осигурят 19 места, като се очаква сега бившият финансов министър Хустра да отстъпи финансовото министерство на 
проевропейската партия. 
 
√ Турската лира поскъпва след по-голямо от очакваното вдигане на лихвите 
Лихвения процент по едноседмичните репо сделки достигна 19%  
Лирата поскъпва, след като централната банка на Турция повиши лихвените проценти повече от прогнозираното в 
съответствие с обещанието на гуверньора Наци Агбал да укроти инфлацията и да защити валутата. 
Комитетът по паричната политика повиши лихвения процент по едноседмичните репо сделки до 19%, удвоявайки 
увеличението от 100 базисни пункта очаквано от 24 анализатори в проучване на Bloomberg. Това направи лирата най-
добре представящата се валута на развиващите се пазари в четвъртък, информира Bloomberg. 
Въпреки „политическия натиск“ срещу по-нататъшното увеличение Агбал „направи огромен ход“, каза Финикс Кален, 
директор на стратегията за развиващите се пазари в Societe Generale. 
 

 
Лирата поскъпва с повече от 2% спрямо щатския долари, след като централната банка повиши лихвените 

проценти. Графика: Bloomberg 
 
Увеличението „ще допринесе много за укрепване на доверието както у инвеститорите в страната, така и на 
чуждестранните такива, че централната банка при управителя Агбал ще продължи да се ангажира с подобряването на 
инфлационните очаквания“, каза Кален. 
Темпът на растеж на цените в Турция се ускори за пети месец през февруари. Лирата е една от най-силно засегнатите 
валути от покачването на доходността по държавните облигации на САЩ. 
Лирата се търгува с ръст от 1,81% при 7,3672 лири за долар към 16:00 ч. българско време 
Доходността на 10-годишните държавни облигации спада с 42 базисни пункта до 13,99%, докато подиндексът на банките 
на Borsa Istanbul нараства с 4%.  
След като пое поста през ноември, Агбал повиши лихвата по едноседмичните репо сделки с 675 базисни пункта, 
повишавайки доверието в банката сред инвеститорите. 
Въпреки неотдавнашния спад лирата поскъпва с около 14% под неговия надзор и нарастващите очакванията Турция да се 
върне към по-ортодоксална парична политика. 
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Турската централна банка продължи да повишава лихвите. Графика: Bloomberg 

 
Гуверньорът се ангажира да поддържа строга позиция на паричната политика, докато не изпълни целта си за инфлация 
от 5%, но не по-рано от 2023 г. Турската агенция за статистика ще публикува данните за инфлацията през март на 5 април. 
 
√ Австралия отчита първи тримесечен спад на населението си от 1916 г. насам 
Населението на континента държава е намаляло с 0,02%, до 25 693 059 души  
Австралия регистрира първия тримесечен спад на населението си след Първата световна война, тъй като повече хора са 
напуснали островната държава, отколкото са пристигналите през трите месеца до септември. 
Международното затваряне на границите доведе до намаляване на населението на континента държава с 4200 души, 
или 0,02%, до 25 693 059 души, информира Bloomberg, позовавайки се на данни от австралийското статистическо бюро 
(АСБ). Нетната миграция в чужбина е спаднала с 34 800 души през третото тримесечие, като 55 400 души са напуснали 
Австралия, а 20 600 са пристигнали от чужбина. 
„През последните две тримесечия се наблюдава намаляване на миграцията в чужбина“, каза Фил Браунинг, директор на 
отдел „Демография“ в AСБ. „Последният път, когато видяхме спад на населението, беше годината до декември 1916 г., 
по време на Първата световна война, когато населението намаля с 51 500, или 1%“, обясни той. 
Австралия затвори международните си граници миналия март, за да спре разпространението на Covid-19. Централната 
банка прогнозира ръст на населението от едва 0,2% през 12-те месеца, приключващи през юни тази година в сравнение с 
1,7% преди пандемията. 
„Едва ли растежът на миграцията ще се увеличи значително поне до средата на 2022 г. и е силно зависим от повторното 
отваряне на границите и колективния имунитет, създаден от ваксините, които позволяват по-голяма международна 
мобилност“, каза Райън Фелсман, старши икономист в звеното за ценни книжа на Commonwealth Bank of Australia. 
 
√ ООН очаква силно възстановяване на световната икономика след загубата на 255 млн. работни места 
Световният брутен вътрешен продукт ще нарасне с 4,7% през 2021 г., прогнозира базираната в Женева организация 
Световната икономика я очаква стабилно възстановяване през тази година, като ваксините и щедрите парични политики 
ще помогнат за възстановяването на щетите от пандемията, която унищожи 255 милиона работни места. Това се посочва 
в нов доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), цитиран от Investor.bg.  
Световният брутен вътрешен продукт (БВП) ще нарасне с 4,7% през 2021 г., прогнозира базираната в Женева 
организация, възстановявайки се след най-рязкото годишно понижение в историята след Втората световна война. 
Миналогодишният спад на световния БВП от 3,9% е премахнал общо 255 млн. работни места на пълна заетост, като 
„няма пощаден регион“, посочва Bloomberg. 
Централните банки реагираха с бърз отговор, който помогна за намаляване на финансовите сътресения в началото на 
кризата – ход, който според UNCTAD е помогнал за облекчаване на проблемите с ликвидността и е успокоил 
притеснените инвеститори. 
„Тяхната готовност да оставят кранчето отворено помогна на финансовите пазари да се възстановят бързо от дъното си 
през март-април, като много от тях завършват годината с рекордни ръстове“, се казва в доклада, публикуван в четвъртък. 

https://www.investor.bg/news/browse/today/
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Страните, които са отговорили на пандемията с бързи парични, фискални и ваксинационни програми се очаква да 
наблюдават най-голям икономически растеж през тази година, посочват от организацията. Добро възстановяване се 
очаква както при развитите, така и при развиващите се икономики. 
Европейските страни са преживели най-голямото свиване на производството сред развитите икономики през миналата 
година, посочва докладът. Икономиката на еврозоната се е свила със 7,3% през 2020 г. на фона на блокади през първото, 
второто и четвъртото тримесечие.  
Прогнозата за еврозоната е за ръст на БВП от 4% през тази година. Бързата програма по имунизация във Великобритания 
ще помогне на страната да увеличи икономиката си с 4,4% през 2021 г. след близо 10-процентен спад през 2020 г. 
В Азия китайската икономика ще се разшири с 8,1% благодарение на продължаващия успех на Пекин да контролира 
заразата и ефекта от ускореното имунизиране на населението. Индия и Южна Корея също ще имат добро възстановяване 
от свиванията. 
В САЩ пък БВП по всяка вероятност ще прибави 4,5% благодарение на новия пакет стимули от 1,9 трлн. долара и 
решението на Федералния резерв да се придържа към облекчената парична политика. UNCTAD обаче предупреди за 
риска от създаването на „Covid балон“ на фондовия пазар в страната, който на свой ред може да създаде „риск за 
финансов срив“. 
 
Мениджър 
 
√ ЦИК представи бюлетината за вота и машините за гласуване  
Централната избирателна комисия представи бюлетината, с която ще се гласува на предстоящите парламентарни избори 
на 4-и април. Бюлетината е дълга около 60 см. На гърба ѝ е черната линия и задължителните две места за поставяне на 
печата. Броят на кръгчетата в нея ще зависи от броя на кандидатите, което пък зависи от размера на многомандатния 
избирателен район (МИР) – който е максимално 36. 
От ЦИК поясниха, че ще излязат със специално решение относно сгъването на бюлетината. По всяка вероятност след като 
се откъсне бюлетината от кочана – горният перфориран отрязък ще остане на него. Самата бюлетина ще се сгъне така, че 
да може да се сравнят двата номера върху нея. След това вероятно ще има и второ сгъване, но както и да се случи това – 
трябва да се гарантира анонимността на вота.  
Гласуването в чужбина 
Вече са определени държавите и местата, в които ще има секции за нашите сънародници в чужбина - в 69 държави. 
Броят на секциите ще е между 460 и 470. Точният им брой обаче ще бъде ясен утре, когато изтича срокът за 
определянето им. 
"В бюлетините за вота в чужбина няма кръгчета за гласуване по преференции. Това е така, защото в чужбина не се 
гласува с преференции, а само за партии, коалиции и инициативен комитет", обясни говорителят на ЦИК Таня Цанева.  
Гласуването с машини 
9390 са секциите с над 299 избиратели, където ще има възможност да се гласува с машини. Когато член на СИК активира 
машината тя ще отпечатва нулев протокол за откриване на изборния ден. Той е списък с всички кандидати и 
преференции, като преференцията ще визуализира името на кандидата.  
Когато избирател пожелае да гласува с машина, член на секционната комисия му дава смарт карта. Всяка секция ще 
разполага с три такива карти, като с една и съща няма да може да се гласува последователно. Гласоподавателят трябва 
да постави картата в машината, за да стартира гласуването. На екрана се визуализира бюлетината, която е същата като 
хартиената. След като направи своя избор за партия, коалиция или независим кандидат, избирателят може да гласува и с 
преференция за определен кандидат. Тогава машината ще покаже името на кандидата, за когото е отбелязана 
преференция. Избирателят има възможност да се върне назад и да промени вота си. 
За да приключи гласуването с машина, избирателят трябва да натисне бутон "гласуване", който се изписва на екрана. 
След това машината издава разписка, на която е написан видът избори, за които се гласува, избраната партия или 
коалиция и дадената преференция за определен кандидат, ако избирателят е отбелязал такава. На разписката има и QR 
код. 
Машината не може да бъде изключена преди определения час заради специална защита срещу злоупотреби. Тя сама 
калкулира резултатите, така че да се избегне човешка намеса при броенето на гласовете.   
Гласуване с подвижна урна 
Хората, които имат затруднения за достъп до избирателни секции, могат за поискат гласуване с подвижна урна, като 
зайвлението за това трябва да бъде подадено до 20-и март. Това става чрез е-заявление или чрез пълномощник в 
общината по постоянен адрес. При 10 или повече заявления се образува секция с подвижна избирателна кутия, която 
обаче е различна от COVID-секцията.  
Относно по-големите болници ще може да се създава секции на различни етажи, които ще обслужват избиратели, болни 
от COVID-19.  
Гласуване при смяна на адреса 
Ако гласуващият има различни постоянен и настоящ адреси и поиска да гласува по настоящ адрес, трябва до 20-и март да 
подаде заявление по образец. До 20-и март се подават и заявления за гласуване на друго място. На 22-ри март кметът на 
общината прави предложение за съставяне на подвижни избирателни секции за избиратели с трайни увреждания, 
обясни говорителят на ЦИК Димитър Димитров. 
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√ Гърция обмисля задължителна мобилизация на лекари  
Рекордният брой ежедневни коронавирусни инфекции - 3465, и рекордният брой пациенти на апарати за изкуствено 
дишане - 630, тревожат гръцкото правителство. Ето защо кабинетът на южната ни съседка помоли лекарите, работещи в 
частни клиники или на частна практика, да се включат доброволно в помощ на претоварените болници на Националната 
здравна система, пише електронното издание на гръцкия вестник Kathimerini.  
Министърът на здравеопазването Василис Кикилиас призова патолози, общопрактикуващи лекари, белодробни 
специалисти и анестезиолози в частния сектор доброволно да предоставят своите услуги. До късния следобед в сряда 45 
от тях са се отзовали, далеч по-малко от 200-те, които са необходими според изчисленията на министерството. Според 
Атинската медицинска асоциация в нейните списъци има 3000 такива специалисти на частна практика, пише изданието, 
цитирано от Агенция "Фокус".  
Ако няма достатъчно доброволци, здравният министър ще поиска от премиера Кириакос Мицотакис да наложи 
мобилизация. Не само, че леглата в държавните болници, предназначени за пациенти с коронавирус, са в недостиг. 
Нуждите на други пациенти се поставят на заден план и дори се отлагат спешни операции, изтъкват от електронното 
издание. Министерството вече е решило да прехвърли пациенти, около 550 засега, в частни клиники. От тях 100 са 
случаите на коронавирус.  
"Ситуацията е трудна, но засега управляема", каза Никос Папаефтимиу, ръководител на EKAV, националната служба за 
спешна медицинска помощ. 
Рекордният брой нови потвърдени случаи не е изненада, но в резултат на броя на проведените тестове, повече от 63 000 
за 24-часовия период, приключващ в 15:00 ч. в сряда. Процентът на положителните тестове е бил 5,5%, наравно с 
последните дни; между 8-14 март степента на позитивност е 5,56%.  
Атика, столичният регион, представлява повече от половината от откритите случаи (1 701), докато Солун, вторият по 
население регион на север, е далечен назад и втори по заболеваемост с 394 нови случая.  
Повече обезсърчаващи данни идват от химическия анализ на канализацията, който се счита за по-добър показател за 
бъдещи случаи от случайните тестове за коронавирус; така нареченият вирусен товар нараства драстично, от 41% в град  
Лариса, централна Гърция, до зашеметяващите 1000% в Хания, на остров Крит. Вирусният товар се е стабилизирал от 
средата на февруари до 7 март, твърдят експерти.  
От началото на пандемията има 227 247 потвърдени случая на коронавирус и 7 252 смъртни случая. 
 
√ Словакия забрани почивките в чужбина  
Словакия удължи извънредното положение заради коронавируса в страната, предаде ДПА. Мярката, която е в сила от 1 
октомври, изтичаше в петък. Правителството обаче реши да продължи действието й с 40 дни до 28 април. Пътуванията на 
словаци в чужбина с цел туризъм са забранени, предава БТА.  
Извънредното положение позволява на властите да набират и прехвърлят здравни работници от едно място на друго и 
да въвеждат полицейски час. Опозицията обвинява управляващата четирипартийна коалиция начело с премиера Игор 
Матович, популист консерватор, че злоупотребява с мярката, за да забрани протестите, отбелязва ДПА.  
От седмици Словакия е на първо място в Европейския съюз по брой смъртни случаи, свързани с коронавируса, на глава 
от населението. Управляващата коалиция обаче вече няколко месеца не успява да се споразумее по ясна стратегия за 
борба с епидемията и е на ръба да се разпадне. Две от партиите заплашиха да напуснат правителството, ако Матович не 
предаде премиерския пост на друг политик. Според проучвания на общественото мнение управляващата коалиция ще 
претърпи тежка загуба на евентуални избори, отбелязва още агенцията.  
В Словакия, с население от около 5,5 милиона души, са регистрирани повече от 342 хиляди случая на коронавирус. По 
официални данни са починали над 8700 от заразените.  
 
√ Morgan Stanley: Европа е на прага на втори провален летен сезон  
Европа може да се окаже изправена пред още един изгубен летен сезон на фона на нарастващия брой на заразените с 
COVID-19 и сравнително бавната ваксинация. Това прогнозира американската банка Morgan Stanley, цитирана от Ройтерс. 
Според финансовата институция най-тежък удар могат да понесат икономиките на Италия, Испания, Португалия и 
Гърция. 
„Високият брой на случаите на COVID-19 и бавната ваксинация могат да доведат до късно отваряне на курортите, 
поставяйки под опасност втори пореден летен сезон – нещо, което може да изостри допълнително разделението между 
северните и южните страни и може да предизвика по-нататъшно смекчаване на паричната политика“, отбелязват от 
банката 
„Миналата година, когато нямаше ваксини, Европа успя да спаси част от летния сезон чрез въвеждането на определени 
ограничения, а и с помощта на сезонната динамика на времето, която спомгона за намалване на разпространението на 
заразата спрямо пролетта“, добавят от Morgan Stanley. 
От банката обаче поясняват, че гледат скептично на възможността това да се случи и през тази година, имайки предвид 
появата на нови по-заразни и опасни варианти на корорнавируса, които ускориха разпространението му в страни като 
Франция и Италия. 
 
√ АЦБ последва примера на Фед и остави паричната си политика без промяна  
Английската централна банка остави основната лихва непроменена, следвайки зададения от Федералния резерв на САЩ 
тон за поддържане на хлабава парична политика, предаде Си Ен БИ Си. 
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Комитетът по паричната политика на Английската централна банка гласува единодушно да запази водещата лихва на 
рекордно ниското равнище от 0,1% и да остави без промяна по програмата си за изкупуване на облигации в размер на 
895 млрд. паунда. 
Решението идва, след като доходността по държавните ценни книжа в цял свят нараснаха на фона на очакванията за скок 
на инфлацията и потенциално затягане на паричната политика на централните банки. В сряда обаче председателят на 
Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че централната банка на САЩ не смята да повишава лихвите преди 2023 г. АЦБ 
представи сходна позиция. 
„Комитетът няма намерение да затяга паричната политика, поне докато няма ясни доказателства, че е постигнат 
значителен напредък в премахването на свободния капацитет и устойчивото постигане на целта за инфлация от 2%“, 
отбелязват от АЦБ. 
 Заради пандемията Английската централна банка смъкна лихвата си два пъти през март 2020 г. от 0,75% до настоящето 
ниво от 0,1% и въведе безпрецедентна програма за количествено облекчаване в опит да насочи британската икономика 
към възстановяване. 
Все по-често се чуват спекулации за смъкване на лихвата в отрицателната територия. Миналият месец от АЦБ заявиха, че 
британските банки ще се нуждаят от поне шест месеца, за да се подготвят за въвеждане на отрицателни лихви. 
 
√ Защо големите европейски банки намалиха максималните лихвени проценти?  
Пандемията на коронавируса е оказала двойно въздействие върху банковите депозити: освен намаляването на 
предлагането, възвръщаемостта също продължава да спада. 
Според проучване на финтех компанията Raisin, от март 2020 г. най-големите банки във всички европейски държави, 
които те наблюдават, с изключение на Белгия, са намалили лихвите си с до 50% от максимумите. След по-
ограничителните мерки и затваряния, приложени през есента в цяла Европа, имаше чести движения надолу, се казва в 
доклада, цитиран от cincodias.elpais.com.  
Най-високите налични лихвени проценти са паднали през последната година, като в някои случаи са загубили до 50% от 
стойността си. Най-засегнати са Норвегия, Полша и Франция. В по-голямата част от Западна Европа и Великобритания 
най-добрите оферти са спаднали леко. 
В рамките на Еврозоната средният лихвен процент на трите най-големи банки в Германия, Франция и Австрия е спаднал 
от октомври. Същото важи и за лихвите в големите банки извън зоната, особено в Обединеното кралство, Швеция и 
Норвегия, посочва анализът на Raisin. Лихвите бяха стабилни, макар и ниски, в най-големите банки в Италия, Испания, 
Португалия, Холандия и Ирландия. 
По отношение на сроковете Raisin посочва, че обикновено има по-добри ставки в Европа за едногодишните спрямо 
тригодишните лихви. В рамките на Еврозоната само Франция и Италия имат средни стойности на тригодишни лихвени 
проценти над 1%. 
Освен това има забележимо намаляване на предлагането. В Испания вече никоя голяма банка не предлага срочни 
депозити и това въпреки увеличението на историческите рекорди в обема на депозитите на домакинствата, който в края 
на 2020 г. надвишавайки 900 млрд. евро. Понастоящем европейските потребители имат около 5 трилиона евро в 
разплащателни сметки.  
"Най-ниските лихвени проценти за всички времена в най-големите банки в Европа, заедно с падането на най-добрите 
оферти за депозити, е лоша поличба за европейците вложители", коментира Катарина Лует, вицепрезидент на Европа и 
президент на Raisin в Обединеното кралство.  
Ниските лихвени проценти и икономическата несигурност отказват потребителите от инвестиции във срочни депозити. 
На свой ред високият обем на ликвидност на големите банки си оказва влияние върху Европейската централна банка, 
където те трябва да плащат лихва - депозитна ставка от -0,5% - за излишната си ликвидност.  
Като цяло последните данни на Централната банка на Европа (ЕЦБ) показват, че по-голямата част от Еврозоната е 
започнала 2021 г. с леко покачване на лихвените проценти. Това увеличение съвпада с скока на инфлацията, който 
според много анализатори сега се дължи на временни икономически фактори, свързани с пандемията. В Германия, 
например, средният лихвен процент отново е над нулата. 
По подобен начин във Франция, Италия и Холандия се наблюдава повишаване на средните лихвени проценти в началото 
на новата година. По-специално във Франция се повиши с 27 базисни точки. В Испания среднопретегленият лихвен 
процент е намалял от 0,02% през декември 2020 г. до 0,04% през януари 2021 г., сочат данните на Централната банка на 
Испания. Извън Еврозоната Швеция и Обединеното кралство повишиха три базисни пункта, за да достигнат 
респектиращи средни стойности от 0,54% и 0,38%.  
 
√ "Газпром нефт" увеличава дела на арктическия петрол в производството  
Делът на арктическия петрол в общото производство на "Газпром нефт" е достигнал 31% до края на 2020 г. и ще 
продължи да се увеличава и в бъдеще, заявиха от компанията. 
"През 2020 г." Газпром нефт" запази темпото на развитие в Арктика. Производството на находища отвъд Полярния кръг 
представляваше 31% от общия обем на въглеводородите на компанията", се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.  
"С течение на времето този дял ще расте само поради развитието на съществуващите находища и поради разширяването 
на ресурсната база в Арктика. Значителна точка на растеж през новото десетилетие за нас ще бъде разработването на 
газови кондензатни находища на гигантските полета на Ямал - Бованенковское, Харасавейское и Уренгойское. 
Следователно Арктика ще продължи да бъде ключовият център на нашето производство", обяснява Вадим Яковлев, 
заместник генерален директор на "Газпром нефт" отговарящ за проучването и добива. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/18/midinero/1616056073_042762.html
https://tass.ru/ekonomika/10935043
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Арктически проекти на компанията 
В момента най-големият арктически актив на компанията остава Новопортовское находище на полуостров Ямал. Тук през 
2020 г. са произведени 14,87 милиона тона петролен еквивалент, което е с 5% по-високо от резултата от 2019 г. През 2021 
г. се планира стартиране и пускане в експлоатация на разширяването на на сложното газопречиствателно устройство, 
като капацитетът му ще нарасне до 15,8 милиарда кубически метра газ годишно.  
На находището "Восточно-Месояхское", което "Газпром нефт" разработва на полуостров Гидан в автономния окръг 
Ямало-Ненец заедно с "Роснефт", производството през 2020 г. се е увеличило с повече от 10% до 6,2 милиона тона 
петролен еквивалент. През 2021 г. полевият оператор, компанията "Мессояханефтегаз", ще продължи да търси нови 
резерви в северната част на групата полета Месояхское. 
Приразломното находище в Баренцово море е произвело 3,27 милиона тона нефт през 2020 г., което е с 3% повече от 
година по-рано. 
Успоредно с развитието на съществуващите активи, "Газпром нефт" се готви да разшири арктическия клъстер за сметка 
на находища, които се разработват от "Газпромнефт-Заполярье" въз основа на дългосрочни рискови споразумения за 
оператор с "Газпром" и неговите дъщерни дружества. 
Компанията планира да разработи неокомско-юрските находища на нефтеното и газокондензатно поле Бованенковское 
и газовото кондензатно поле Харасавейское на полуостров Ямал, както и находищата Ахимов и петролните полета на 
нефтогазокондензатното поле Уренгойское. 
Портфолиото от проекти на компанията в Арктика включва нефтените находища на Ачимов на полето Ямбургское, 
петролните джанти на находищата Пестсовое, Ен-Яхинское и Западно Таркосалинское, които също са разработени въз 
основа на дългосрочни договори за оператор на рискови операции. Като част от развитието на района Надим-Пур-Таз на 
автономния окръг Ямал-Ненец, през 2021 г. ще започне пълномащабно развитие на полето Тазовское.  
 
√ Лондон изостава от Ню Йорк в надпреварата за водещ световен финансов център  
Азиатските градове доминират Tоп 10 в индекса на световните финансови центрове (GFCI), изготвян от ĸoнcyлтaнтcĸa 
ĸoмпaния Z/Yen Group и Китайския институт за развитие. 
Ню Йорк запазва лидерската си позиция в класацията, като заемащият второ място Лондон вече изостава на цели 23 
точки от американската финансова столица, след като при предходното издание на индекса разликата между двата града 
бе само от 4 точки, информира s&pglobal. 
След тях се нареждат шест азиатски града – Шанхай (който вече е само на 1 точка от Лондон), Хонконг, Сингапур, Пекин, 
Токио и Шънджън. Топ 10 допълват Франкфурт и Цюрих. Големият губещ в първата десетка е Токио, който е паднал от 
четвърта на седма позиция. 
Българската столица София се нарежда на 95-та позиция, което я поставя на второ място на Балканите след заемащия 74-
та позиция Истанбул. Атина е на 103-то място. 
В региона на Източна Европа лидер е Москва на 57-мо място, следвана от Варшава (61), Вилнюс (62), Братислава (66) и 
прага (76). 
Последното издание на индекса показва, че резултатите на водещите финансови центрове продължават да са по-слаби, 
отколкото през 2019 г., отразявайки несигурната глобална икономическа среда. Средните резултати обаче са с 3,5 точки 
по-ниски в сравнение с класацията от септември, което означава, че увереността във финансовата система е нараснала 
през последните четири месеца на миналата година. За сравнение, резултатите се сринаха средно с 41 точки в индекса от 
септември спрямо този от март 2020 г. 
„Резултатите отразяват бума на нестабилност в международната търговия, политика и икономика, а не на последно 
място и мащабните намеси от страна на централните банки и въпросите около бъдещето състояние на търговските 
банки, застрахователите и доставчиците на платежни услуги“, коментира Майкъл Майнели, председател Z/Yen Group. 
Индексът класира градовете по параметри като бизнес климат, човешки капитал, инфраструктура, развитие на 
финансовия сектор и репутация. Той се публикува два пъти в годината – през март и през септември. Индексът се 
основава както на статистически данни, така и на резултатите от анкети, проведени сред професионалисти от финансовия 
сектор.В последното му издание участват 114 водещи финансови центъра. 
Пълната класация може да видите тук. 
 
√ BP ще строи най-голямата водородна централа в Обединеното кралство  
Британската петролна и газова компания BP разработва планове за изграждане на най-голямата водородна централа в 
Обединеното кралство. Според проекта заводът ще бъде разположен в североизточната част на Англия, в град Тийсайд. 
Окончателното инвестиционно решение ще бъде взето в началото на 2024 г., а производството на водород в завода 
може да започне през 2027 г. или по-рано. Това се казва в изявлениеа на компанията, цитирано от ТАСС.  
Стартирането на проекта се планира на няколко етапа: до 2027 г. производственият капацитет на централата ще е 500 
мегавата, а до 2030 г. BP има за цел да увеличи капацитета до 1 гигават. Това е 20% от плана на правителството на 
Обединеното кралство за производство 5 гигавата водород към същата дата. 
Централата ще може да улавя и съхранява до 2 милиона тона въглероден диоксид годишно. 
"Чистият водород е необходимо допълнение към електроенергията с нулеви емисии. Синият водород, съчетан с улавяне 
и съхранение на въглерод, може да осигури мащаба, необходим за промишлените процеси. Той също така може да 
играе важна роля в декарбонизацията и намаляването на разходите за трансформация на енергия", 
обяснява вицепрезидентът на BP за газ и нисковъглеродна енергия Дев Санял. 

https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_29_Full_Report_2021.03.17_v1.1.pdf
https://tass.ru/ekonomika/10933757
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Синият водород се получава чрез превръщане на природния газ във водород и въглероден диоксид, обясняват от BP. 
Въглеродният диоксид ще бъде уловен и съхраняван. Проектът за завод за BP ще бъде интегриран с два проекта за 
съхранение на въглерод в региона, които също се експлоатират от BP. 
За да ускори развитието на водородния клъстер, BP сключи меморандуми за разбирателство с две британски компании, 
които са потенциални партньори по проекта: химическата компания Venator Materials PLC и Northern Gas Networks (NGN), 
доставчик на газ в северната част на Англия. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1920 долара  
Курсът на еврото се стабилира над прага от 1,19 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1920 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1912 долара. 
 
√ Петролът продължава да поевтинява  
Цените на петрола удължават загубите си за шести пореден ден в ранната търговия в петък и са на път да завършат 
седмицата със спад от близо 9%, след като новата вълна от инфекции с коронавирус, особено в Европа, доведе до 
затягане на ограничителните мерки, което се отрази негативно на надеждите за скорошно възстановяване на търсенето 
на горива 
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,53 долара, или 0,84%, до 62.75 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,50 долара, или 0,83%, до 59,50 долара за барел. 
„Петролът успя да излезе на зелено в азиатската търговия, след като падна с 7% в четвъртък и купувачите се възползваха 
от шанса да си набавят евтина суровина“, коментира Джефри Хейли от OANDA. 
Малко по-късно обаче цените отново минаха на червената територия, тъй като пазарът е притеснен за търсенето на 
гориво на фона на нарастващия брой на заразните с коронавирус. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в зелено  
Силното представяне на акциите на компаниите от автомобилния сектор изведе германския индекс DAX до рекордно 
ниво в ранната търговия в четвъртък, докато STOXX600 се задържа близо до върховата си стойност, след като 
Федералният резерв обеща да поддържа лихвените проценти ниски въпреки прогнозата за по-силен икономически 
растеж в САЩ, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,88 пункта, или 0,44%, до 426,79 пункта. Немският показател DAX 
напредна със 178,99 пункта, или 1,23%, до 14 775,6 пункта. Френският измерител CAC 40 точете ръст от 15,67 пункта, или 
0,26%, до 6 070,49 пункта . Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 1,61 пункта, или 0,02%, до 6 
764,28 пункта в очакване на заседанието на Английската централна банка. Очакванията са АЦБ да не промени паричната 
си политика или програмата си за изкупуване на облигации въпреки оптимизма около икономическото възстановяване. 
След като решението на Федералния резерв доведе до нов ръст на доходността по държавните ценни книжа на САЩ, 
чувствителните към икономиката сектори, включително автомобилния и банковия, поведоха печалбите в Европа. 
„Очакваме по-нататъшно повишаване на доходността по облигациите в отговор на рязкото ускоряване на глобалния 
растеж и нарастващата инфлация“, коментира Мила Савова от Bank of America Merrill Lynch. 
„В комбинация с нашите очаквания за възстановяване на PMI индекса в Еврозоната и покачващите се цени на петрол, 
това би довело до 15% по-добро представяне на пазарите спрямо растежа от края на третото тримесечие“, доабви тя. 
Акциите на Volkswagen скочиха с 40,43%, което превърна компанията в най-ценната в германския бенчмарк DAX, 
измествайки от лидерската позиция софтуерния гигант SAP. Цената на книжата на VW е нараснала с 28% от началото на 
седмица, след като компанията обяви ускоряване на производството на напълно електрически автомобили. 
Книжата на швейцарския кредитор Credit Suisse поскъпнаха с 1,91%, след като компанията обяви рокади в бизнеса си за 
управление на активи на фона на разследване на регулаторите за нейни сделки с изпадналата в несъстоятелност Greensill 
Capital. 
Акциите на производителя на телекомуникационно оборудване Nokia поевтиняха с 2,29%, въпреки че компанията 
прогнозира ръст на маржовете на печалба с до 10-13% през 2023 г. 
Dow премина прага от 33 хил. пункта за първи път в историята 
Американските борсов индекси регистрираха повишения в сряда, след като Федералният резерв на САЩ заяви, че не 
очаква увеличение на лихвите до края на 2023 г. и че ще позволи на инфлацията да достигне по-високи нива от 
обичайното, за да гарантира пълно икономическо възстановяване, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 189,42 пункта, или 0,58%, до 33 015,37 пункта. По този начин индексът на 
сините чипове завърши сесия над прага от 33 хил. пункта за първи път в историята си. Широкообхватният измерител 
Standard & Poor’s 500 напредна с 11,41 пункта, или 0,29%, до 3 974,12 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши с 53,63 пункта, или 0,4%, до 13 525,2 пункта, след като по-рано записа спад от 1,5% на фона 
на нов скок на доходността по държавните ценни книжа. 
Макар че Фед съобщи, че ще задържи лихвените си проценти близо до нулата през следващите две години, централната 
банка повиши прогнозата си за икономиката на САЩ. Федералният резерв залага на растеж от 6,5% на брутния вътрешен 
продукт тази година, като предходната прогноза бе за ръст от 4,2%. От централната банка очакват основната инфлация 
(без хранителния и енергийния сектор) да достигне 2,2% през тази година, след което да се стабилизира при ниво от 
около 2%. 
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„Това звучи като идеален сценарий за инвеститорите, като виждаме положителната реакция на пазара към този много 
оптимистичен възглед“ , коментира Майкъл Арони, главен инвестиционен стратег в  State Street Global Advisors. 
„Изглежда, че политика ще остане благоприятна независимо от това какво се случва с лихвените проценти, инфлацията и 
цените на активите“, добави той. 
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви по време на пресконференцията след заседанието на 
централната банка, че тя трябва да види съществен и устойчив ръст на инфлацията над 2%, преди да започне да планира 
промени в настоящата си хлабава парична политика. 
„Очакваме да започнем да постигаме по бърз напредък както на пазара на труда, така и при инфлацията с течение на 
годината, благодарение на ваксините и фискалната подкрепа, която получаване. Очакваме това да се случи, но първо 
трябва да го видим“, коментира Пауъл. 
На този фон доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа не успя да се задържи на върховите си 
нива и завърши сесията при равнище от 1,64%. По-рано тя достигна 1,689% - ниво, което бе регистрирано за последно 
през януари 2020 г. 
Акциите на Disney поскъпнаха с 0,51%, след като главният изпълнителен директор на компанията Боб Чапек обяви, че 
двата тематични парка Disneyland в Калифорния ще отворят врати отново на 30 април. Цената на книжата на McDonald’s 
скочи с 1,93%, след като Deutsche Bank повиши оценката си за акциите на компанията на „купувай“. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в 
четвъртък, следвайки решението на Фед да запази лихвите си без промяна, предаде бизнес изданието „Никей“. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 302,42 пункта, или 1,01%, до 30 216,75 пункта. 
Акциите на Rakuten, Toyota Motor и Fast Retailing поскъпнаха съответно с 3,74%, 4,12% и 0,97%. Банковият сектор също 
отчете печалби, след като изданието съобщи, че Японската централна банка ще повиши целевия си лихвен процент, за да 
подкрепи печалбите на банките. Акциите на Mitsubishi UFJ Financial Group и Mitsui Financial Group поскъпнаха с 5,15% и 
4,11% 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 17,52 пункта, или 0,51%, до 3 463,07 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite  добави 19,24 пункта към стойността си, или 0,87%, завършвайки сесията при 
ниво от 2 237,50 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 371,6 пункта, или 1,28%, до 29 405,72 пункта. 
Акциите на технологичните гиганти Tencent и Alibaba поскъпнаха с 2,56% и 4,94%. 
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 18,51 пункта, или 0,61%, до 3 066,01 пункта, след като разработващата 
ваксина срещу COVID-19 компания SK Bioscience дебютира на фондовия пазар с най-голямото първично публично 
предлагане в Южна Корея от близо четири години. 
В Австралия индексът ASX200 регистрира спад от 49,3 пункта, или 0,73%, до 6 745,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете ръст от 1,20 пункта, или 0,24%, до 495,04 пункта. BGBX40 и BGREIT останаха без промяна при нива от 110,10 
пункта и 144,68 пункта. BGTR30 се понижи с 0,35 пункта, или 0,07%, до 527,96 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Банкнотите от прокурорския удар били реквизит за сватби и кръщенета  
Съдът опроверга прокуратурата за фалшивите пари във ВУЗ и пусна печатарите от ареста 
Откритите фалшиви пари при шумната акция на полицията и прокуратурата не били предназначени за престъпна 
дейност, а само да се използват като реквизит за сватби и кръщенета. Такава версия разказаха пред съда защитниците на 
мъжа и жената, арестувани от прокуратурата преди два дни и обвинени в печатането на фалшиви пари в сградата на 
висше училище. Адвокатите твърдят дори, че откритата печатарска машина била произведена през 1987 г. и чисто 
технически нямало как да печата фалшификати. 
Самият съдебен състав прие, че към момента няма нито едно годно доказателство, което да сочи, че откритите 
фалшиви банкноти имат характеристиката на подправени парични знаци. За съда остава недоказано, че откритите 
банкноти не са само печатни копия, като отчита още експертни справки, според които иззетите банкноти не са изготвени 
на хартия близка до оригиналната, а именно на незащитена хартия (водните знаци, нишки и власинки са отпечатани, а не 
са вградени в хартията). Съдът счита и, че няма и причина задържаните да се укрият или да извършат друго 
престъпление. 
Затова и магистратите наложиха най-леката мярка "подписка" на арестуваните мъж и жена. Определението на съда все 
пак може да се обжалва и протестира пред горната истанция. 
Задържаните бяха обвинени в производството и разпространението на неистински парични знаци. Прокуратурата настоя 
обвиняемите да бъдат оставени за постоянно в ареста. Според мотивите на съда обаче няма достатъчно доказателства, 
че става дума за подправени парични знаци. 
"Сега" припомня, че мъжът и жената бяха задържани във вторник, след като разследващите разкриха печатарска машина 
в помещение на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков" в София, което е било отдадено под наем. В дома на 
обвиняемата пък са намерени 1 800 000 фалшиви долара. 
От прокуратурата съобщиха на брифинг, че имат подозрения за сериозна схема за трафик на фалшиви пари към Украйна 
и Западна Европа. Мъжът и жената приемали поръчки за печатане на парите, като получавали около 10% от стойността 
на поръчката. Тепърва щяло да бъде анализирано качеството на банкнотите, но според МВР то било на добро ниво. 
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√ В Русия рязко скочи търсенето на самолетни билети за България  
Търсенето на самолетни билети до България се увеличи рязко след обявяването на датата на откриване на туристическия 
сезон в тази страна, съобщава Туту.ру. 
РИА Новости припомня, че България ще отвори границите си за чуждестранни пътници от 1 май, както заяви министърът 
на туризма Марияна Николова на 15 март. Пристигащите гости трябва да имат един от документите: сертификат за 
ваксинация, наличие на антитела или отрицателен резултат от PCR тест за коронавирус, съобщава агенцията. 
От бранша изчислиха, че на 15 и 16 март броят на търсенията на самолетни билети от Русия до България се е удвоил 
спрямо средния за предходните 30 дни. Въздушните превозвачи предлагат еднопосочен билет за 9600 рубли от Москва 
до Бургас през май. 
 
√ Путин предложи на Байдън откровен разговор в пряк ефир  
Руският президент Владимир Путин предложи на американския си колега Джо Байдън да проведат открит диалог в пряк 
ефир още утре или в понеделник. Путин каза, че е готов "още сега" да възложи на руското външно министерство 
организирането на такъв разговор, предаде ТАСС. 
Пред телевизия "Росия-24" той заяви, че не би искал много да отлага този разговор, добави, че през почивните дни иска 
да замине за малко на почивка в тайгата, но утре или в понеделник би могъл да разговаря с Байдън. "Ние сме готови по 
всяко време, което е удобно за американската страна", каза руският президент. "Бихме могли да поговорим за 
двустранните отношения и за стратегическата стабилност, за решаването на регионални конфликти и за други проблеми, 
с които се сблъсква човечеството", каза Путин. 
Тема на разговора би могла да бъде и борбата с коронавирусната пандемия. "Известно е, че ситуацията в САЩ не е 
лесна, те още са далече от решаване на тези въпроси. У нас движението е по-уверено напред, има за какво да 
поговорим, има какво да споделим", заяви той. 
Путин подчерта, че разговорът с Байдън може да се състои "при условие, че това бъде открит, честен разговор, по 
същество, в пряк ефир". 
Путин заяви това по повод интервю на Байдън, в което той отговори утвърдително на въпрос дали би нарекъл руския 
президент "убиец". 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Третата COVID вълна. Рязко увеличаване на заболеваемостта. Докога ще издържи системата?; 
- От понеделник - нови, по-строги ограничения в цялата страна. Как реагират засегнатите браншове; 
- Европейската агенция по лекарствата реши: Ваксината на "Астра Зенека" е безопасна. Подробностите от 

българския представител в агенцията - проф. Илко Гетов; 
- На живо от поредното свлачище в Искърското дефиле. Проходим ли е проблемният участък; 
- Отново тонове боклуци задръстват река - на живо от брега на Места край Елешница; 
- Кой софийски площад ще носи името на д-р Желю Желев?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ново затягане на противоепидемичните мерки в цялата страна. Какъв ще е ефектът? Разговор с директора на РЗИ 

- София доктор Данчо Пенчев; 
- В разгара на предизборната надпревара. Кои политически сили влизат в следващия парламент? Последно 

социологическо проучване на агенция „Тренд"; 
- Година по-късно. Разказваме историята на първото бебе, родено в условията на карантина в България. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Прокурор пита Слави Ангелов писал ли е за Васил Божков; 
в. 24 часа - Усложнения на сърцето, дробовете и бъбреците заплашват децата и след леко изкаран коронавирус; 
в. Монитор - Всеки пети работещ у нас внася за трета пенсия; 
в. Монитор - 10 дни без ресторант, фитнес, театър и мол; 
в. Монитор - Бизнесът избира от карта разработки на БГ учени; 
в. Телеграф - Учители чупят тавана на пенсиите; 
в. Труд - Хазартът сменя курорта; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 3,1 млрд. лв. за зелен преход - само за Перник, Кюстендил и Стара Загора; 
в. 24 часа - Два пъти по-малко пари от летището, ако има нова концесия; 
в. Монитор -  Бюлетината на три части при машинния вот; 
в. Монитор - Окончателно в София: Дават ни месец да махнем трошката от улицата; 
в. Труд - Заплатите на хората нараснаха с 10 на сто; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Марияна Николова, вицепремиер и министър на туризма: С ясни правила опитваме да направим възможни и 
изборите, и летния сезон, но трябва да ги спазваме; 
в. Монитор - Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи: Всеки четвърти 
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загинал в катастрофа е пешеходец; 
в. Телеграф -Шефът на СДВР старши комисар Георги Хаджиев: Полицаи, преоблечени като клиенти, ще дебнат 
ресторантите; 
в. Труд - Жанет Найденова, председател на Българска е-комерс асоциация, пред "Труд": Да си купиш хляб с един клик не 
е лукс, а удобство; 
в. Сега - Радослав Бимбалов, собственик на рекламна агенция The Smarts: Можем да сменим "статуквото на джипа“ само 
с масово гласуване; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Какво може да вземе България от "израелския модел" с ваксините; 
в. Монитор - Мъката да си глупак; 
в. Телеграф -  В мола здраве не продават; 
в. Труд - Защо евродепутатите ни са в двата полюса на темата "гей"; 
в. Сега - ДПС и БСП чакат Слави край урните; 
в. Сега - Клонираният Пинокио разказва приказки на избирателите; 
в. Сега - Къде се проваля българският модел на ваксинация. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 19 март 
София 

- От 10.00 ч. в сградата на районна администрация „Красно село" на Столична община ще се състои 
пресконференция на тема „Изпълнението на проект „Топъл обяд" в район „Красно село". 

- От 11.00 часа в националния пресклуб БТА ще се проведе среща с медиите на представители на „Меридиам", 
като достъпът до залата ще е само с предварителна акредитация. 

*** 
Варна 

- От 14.00 часа онлайн ще се проведе международен интердисциплинарен симпозиум „60 години Медицински 
университет - Варна: Дигитализация, телемедицина и изкуствен интелект".  

*** 
Видин 

- От 11.00 ч. 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. 

*** 
Стара Загора 

- От 15.00 часа в зала 2 на хотел „Мериан Палас" ще се проведе пресконференция по повод финалния турнир от 
Адриатическата лига по баскетбол за жени, който ще се състои на 20 и 21 март в града. 

*** 
Шумен 

- От 10.00 часа в сградата на ОДМВР директорът на областната дирекция ст. комисар Ялчън Расим и окръжният 
прокурор Маргарита Георгиева ще дадат съвместен брифинг. 

- В 16.00 часа от базата на Хиподрума ще започне парад на коне и жокеи от клубовете по конен спорт „Кабиюк", 
„Шумен" и „Шумен 2010" по повод Тодоровден, който ще премине през кръстовището на кооперативния пазар, 
ще продължи по бул. „България" и по бул. „Славянски" и ще завърши в 17.00 часа пред сградата на Общината. 

-  

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

