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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Днес председателят на АИКБ има рожден ден! Пожелаваме много здраве 

на него и близките му, много щастливи мигове и още повече успехи! 

Честит рожден ден, г-н Велев! 
 
 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ ЕС може само да даде препоръки за минималната заплата, а не да я въвежда 
Д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, "Бизнес старт", 
31.03.2021 
Европейският съюз не може да въведе минимална работна заплата, а само да даде препоръки към страните членки за 
стъпките, с които да се гарантира адекватно заплащане на работещите. Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в предаванато „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.  
„Европейската комисия търси конвергенция на доходите. Изкуственото вдигане на минималната работна заплата 
(МРЗ) крие опасност от увеличаване на безработицата при хората с нисък образователен ценз и младите. 
Социалният диалог трябва да се засили, вместо да се налагат числови стойности, неспецифични за страната.“  
Ангелова уточни, че ЕС планира да въведе промените на минималната заплата след 7 години. А целта е да се засили 
колективното трудово договаряне (КТД) в рамките на Евросъюза. В скандинавските страни покритието на този тип 
договаряне е около 70%, докато в България – около 20%. Според Ангелова не е възможно да се зададе конкретен 
процент по отношение на колективните договори, който да бъде задължителен за всички страни членки. Но може да се 
сложи цел, увеличение на КТД с определен процент, за определен период. 
По повод позицията на синдикатите от вчера, че напускат социалния диалог, Ангелова коментира, че не разбира 
реакцията им, защото по-рано те са били съгласни с референтните периоди за изравняване на извънредния труд при 
сумарно изчислено работно време. 
Във връзка с минималните осигурителни прагове разбирането на АИКБ е, че те са изкуствено наложени стойности и 
трябва да се заменят с механизъм, разработен от реботодателите и синдикатите. Във връзка с работата от разстояние, 
наложена поради ковид кризата, Ангелова коментира, че няма необходимост от промени в Кодекса на труда. По думите 
й трябва да се уреждат индивидуални случаи, а не да се променя нормативната база. 
Целия разговор може да видите във видеото. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Печалбата на банковата система бележи 9% ръст към края на февруари 
Разходите за обезценка на финансови активи в банките в края на миналия месец са с 2 млн. лв. повече от 
начислените преди година 
Печалбата на банковата система в България към края на февруари е 169 млн. лв., като бележи ръст от 9,2% в сравнение с 
отчетената за първите два месеца на миналата година, сочат данните на БНБ. След януари това е второто увеличение от 
година назад. През цялата 2020 г. кредитните институции регистрираха спад на финансовия си резултат, което се 
обяснява с по-слабата икономическа активност при извънредната ситуация заради коронавирусната пандемия. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/91226-es-mozhe-samo-da-dade-preporaki-za-minimalnata-rabotna-zaplata-a-ne-da-ya-vavezhda
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В централната банка изчисляват, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива 
стойност в печалбата или загубата, в края на миналия месец са 89 млн. лв., с 2,5% повече от начислените година по-рано. 
Активите на банковата система през февруари нарастват с 1,3 млрд. лв. (1%) и достигат 125,8 млрд. лв. В тяхната 
структура позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане заема 17,9% (при 18,8% в 
края на януари). 
Делът на кредитите и авансите е 62,5% (61,7% в края на януари), а този на портфейлите с ценни книжа – 15,1% (15% в 
края на януари). 
Отношението на ликвидно покритие в края на миналия месец е 307,3% (при 304,6% в края на януари и минимално 
задължително ниво 100%). Ликвидният буфер е 32,3 млрд. лв., а нетните изходящи парични потоци възлизат на 10,5 
млрд. лв. (при съответно 33,5 млрд. лв. и 11 млрд. лв. в края на предходния месец). 
Брутните кредити и аванси спрямо края на януари се увеличават с 2,3% до 82,3 млрд. лв. Най-голям принос има растежът 
при вземанията от кредитни институции - с 14,7%. 
По данни на банковата статистика брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 283 млн. лв. (0,4%) до 
70,1 млрд. лв. Увеличени са заемите за домакинства (с 0,8%), за фирмите (с 0,2%) и за други финансови предприятия (с 
0,3%), а тези за сектор държавно управление намаляват с 0,4%. 
Депозитите в банковата система нарастват спрямо края на януари с 1,2 млрд. лв. (1,1%) и в края на февруари възлизат на 
107,3 млрд. лв. Увеличение има при тези на домакинства – с 1,4%, на кредитни институции – с 4,5%, на сектор държавно 
управление – с 4,3%, и на други финансови предприятия – с 0,1%. Намаление е отчетено при спестяванията на бизнеса – с 
0,2%. 
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 15,5 млрд. лв. и за един месец расте 
с 66 млн. лв. (0,4%) с приноса на месечната печалба. 
По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови 
институции, към 28 февруари са подадени 118 088 искания с брутна балансова стойност на задълженията 9,025 млрд. лв., 
от които са одобрени 97 681 броя с брутен размер 8,303 млрд. лв. 
Предприятията са внесли 14 606 искания за 6,912 млрд. лв., от които към края на февруари са одобрени 13 461 броя за 
6,483 млрд. лв. 
Домакинствата са подали 103 482 искания за отсрочване на задължения на стойност 2,113 млрд. лв., от които към края на 
февруари са одобрени 84 220 броя за 1,820 млрд. лв. 
Спрямо 31 януари общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 2497, а брутният 
размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 19 млн. лв. (0,2%). 
 
√ Световната банка занижи очакванията си за икономическия растеж на България 
Бавната ваксинация предполага, че свързаните с пандемията рискове за страната ще влияят и през третото 
тримесечие на годината, очакват от банката 
Световната банка занижава очакванията си за икономическия растеж на България в актуализация на икономическите си 
прогнози за Европа и Централна Азия. 
За настоящата 2021 г. институцията прогнозира, че брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ни ще се разшири с 2,6% 
- с 0,7 процентни пункта под предишната прогноза от януари т.г. (3,3%).  
За изминалата 2020 г. Световната банка смята, че спадът ще е по-малък в сравнение с предишните ѝ очаквания – с 4,2% 
вместо 5,1%. За следващата 2022 г. прогнозата е за 3,3% икономически ръст в сравнение с 3,7%, колкото е заложено в 
икономическата прогноза от януари т.г. За 2023 г. се очаква забавяне на ускорението и стабилизиране на растежа на ниво 
от 3,4%. 
Очакванията на Световната банка за растежа на България през тази година съвпадат с тези на икономистите на 
Уникредит, които публикуваха прогнозите си за Централна и Източна Европа днес – 2,6%. Търговската банка обаче е 
значително по-оптимистична за растежа през 2022 г., като очаква ускоряване до 4,4%, както и постигане на пълна заетост 
през 2023 г. 
Перспективи пред българската икономика 
Световната банка очаква също частното потребление в България през кризисната 2020 г. да е нараснало минимално, с 
0,2% на годишна база, като ръстът ще се ускори до 2,6% през тази година, до 2,8% през следващата и до 3,1% през 2023 г. 
Брутните инвестиции се очаква, че са се свили с 5,1% през миналата година, след което се прогнозира скок с 3,2% за тази 
година. Ръстът за 2022 г. се очаква да се ускори до 6,3% и през 2023 г. да се забави до 5,6%. Нетните чужди инвестиции 
обаче се очаква да спаднат и тази година – с 1,7% след понижението от 0,7% през миналата година. Ръст от 2,1% се 
прогнозира за 2022 г., след което ще последва забавяне на растежа до 1,9% през 2023 г. 
След спад от над 11% през 2020 г. за износа на България световната банка очаква силно възстановяване и увеличение от 
7,1%, след което забавяне на ръста до съответно 6,4% и 5,8% през 2022 и 2023 г. Подобен ход се предполага да следва и 
вносът. 
Що се отнася до инфлацията, Световната банка очаква през тази година тя да отбележи почти двоен ръст – от 1,7% през 
2020 г. до 3,2% през 2021 г. За следващите две години се предвижда слабо ускоряване от по 0,1 процентен пункт 
годишно – до съответно 3,3% и 3,4% през 2022 и 2023 г. 
Икономиката на България беше засегната относително леко от коронакризата. Потреблението не се сви много на фона на 
субсидиите и добавките към пенсиите, които според доклада са предотвратили по-сериозен спад на доходите. 

https://www.investor.bg/drugi/338/a/svetovnata-banka-prognozira-33-ryst-na-bylgarskata-ikonomika-prez-2021-g-319234/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/unikredit-bulbank-pylna-zaetost-na-ikonomikata-se-ochakva-prez-2023-g-325040/
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Бавната ваксинация обаче предполага, че свързаните с пандемията рискове за България ще влияят и през третото 
тримесечие на тази година. В тази връзка Световната банка препоръчва мерките за подкрепа да се оттеглят обмислено и 
постепенно и по-разумно да се използват средствата от Европейския съюз (ЕС). 
Банката подчертава още, че въпреки силния ръст от 3,6 процента средно за петте предпандемични години, реалното 
сближаване на българската икономика с ЕС е бавно. Страната остава най-бедната членка на Съюза с БВП на глава от 
населението на ниво от 53% от средното за блока. Коефициентът на Джини достига 40,8% през 2019 г., което илюстрира 
ограничено преразпределение и неефективни социални политики. 
Конвергенцията може да се ускори само ако производствената разлика с останалата част на ЕС се свие. Потенциалът за 
растеж на България обаче се подкопава от управлението и институционалните слабости, както се вижда от ниските нива 
на обществено доверие у институциите, лошото качество на публичните услуги и свития поток на преки чуждестранни 
инвестиции. 
Пандемията разкри недостатъците на редица публични системи, вкл. здравеопазване, образование, социална защита и 
административни услуги, посочва още Световната банка в доклада си. Недостатъчност на медицинския персонал, 
нарастващото разделение в образованието по социално-икономически статус, недостатъчни и лошо насочени програми 
за социално подпомагане и бавна дигитализация на административните услуги са сред предизвикателствата, с които 
правителството не се справя. 
Като друго предизвикателство Световната банка очертава декарбонизацията. 
Възстановяването в региона на Европа и Централна Азия 
След като икономическата активност в развитите и развиващите се страни в региона на Европа и Централна Азия спадна 
средно с 2% през 2020 г., през 2021 г. се очаква ръст от средно 3,6%. Възстановяването от кризата се очаква да е бавно и 
БВП да остане с около 3% под предпандемичните нива, посочват от Световната банка. 
Най-засегнати са икономиките със силни търговски или финансови връзки с еврозоната и силно зависими от услугите и 
туризма. 
Перспективите остават несигурни и зависят от хода на пандемията и ваксинацията. Растежът през 2021 г. може да бъде 
по-слаб, ако пандемията продължи по-дълго от очакваното, условията за външно финансиране се затегнат или 
геополитическото напрежение отново ескалира, посочва се в документа. 
Световната банка очаква засилване на ролята на правителствата на страните от региона в следващите години заради 
коронакризата. Една трета от населението в страните с високи доходи и около 45 процента от гражданите в страните в 
преход подкрепят разширяването на публичния сектор. Това е отчасти защото застаряващото население в региона се 
нуждае от засилени обществени услуги, като здравни грижи, услуги за хора с увреждания и дългосрочни грижи. 
В допълнение, глобализацията и технологичните промени доведоха до намаляване на сигурността на работните места, 
особено за най-уязвимите групи, а произтичащото нарастване на неравенството доведе до повишено търсене на 
преразпределение. В допълнение пандемията засили нежеланието на хората да поемат риск и желанието им държавата 
да социализира индивидуални рискове и да играе по-важна роля в обществените здравни системи, образованието и 
социалната защита. 
От държавите от региона се очаква Турция да има най-силен растеж през 2021 г. – 5%, който обаче ще се забави до 4,5% 
през 2022 г. Страните от Западните Балкани ще реализират средно 4,4% икономически ръст тази година, прогнозира 
Световната банка, който ще се забави до 3,7% през 2022 г. Средно 4,2% се очаква да бъде ръстът на страните вносители 
на суровини в региона, в която група попада и България, през тази година. 
 
√ СТО предвижда ръст на световната икономика и на търговията със стоки тази година 
COVID-19 остава най-голямата заплаха за перспективите пред възстановяването 
Световната търговска организация (СТО) повиши прогнозите си за растежа на глобалната търговия със стоки тази година 
до 8% - най-големия ръст от 2010 г. насам, като в същото време предупреди, че COVID-19 продължава да създава най-
голямата заплаха за перспективите, тъй като новите вълни от заразени може да подкопаят надеждите за възстановяване, 
предава Bloomberg. 
Това е значителен скок спрямо 2020 г., когато пандемията е довела до свиване на глобалната търговия с 5,3%, по-малко 
от прогнозирания спад от 9,2% през октомври, съобщи СТО в публикуван в сряда доклад в Женева. Глобалната търговия 
може да нарасне с 4% през 2022 г., сочи докладът. 
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Ускоряването на ваксинациите може да върне търговията към тенденцията й отпреди пандемията, но по-бавното 
разпространение на ваксините може да доведе до свиване с два процентни пункта спрямо прогнозата, заяви 
генералният директор на СТО Нгози Оконджо-Ивеала пред репортери. 
„Бързо разпространение на ваксините е най-добрият стимул за възстановяването. Само чрез засилване на ваксините 
можем да върнем икономиката към пълна скорост“, отбеляза тя. 
Брутният вътрешен продукт е намалял с 3,8% през 2020 г., което е по-малко от прогнозираното, и може да нарасне с 5,1% 
тази година и с 3,8% през 2022 г., сочат данните на СТО. 
„Запазването на международните пазари отворени ще бъде от съществено значение за възстановяването на 
икономиките от тази криза, а бързо, глобално и равнопоставено разпространение на ваксините е предварително условие 
за силно и устойчиво възстановяване, от което всички се нуждаем“, отбелязва Оконджо-Ивеала в доклада. 
Ръст на търсенето на стоки през второто полугодие на 2020 г. е помогнал за уравновесяването на първоначалните 
нарушения, породени от COVID-19, на световната търговия, в резултат на което се е стигнало до по-малък годишен спад, 
отколкото по време на световната финансова криза, когато глобалната търговия със стоки намаля с 12%, а БВП се сви с 
2%. 
Към момента над 2,8 млн. души в света са починали от COVID-19, а броят на заразените в глобален план скоро ще 
надхвърли 130 млн. души. Бързото разпространение на множество ваксини и тяхното продължаващо проникване в 
големи страни с активна търговия може да прибавят около един процентен пункт към световния БВП и около 2,5 
процентни пункта към растежа на световната търговия със стоки през 2021 г., става ясно от доклада на СТО. 
Но разпространението на по-заразни и смъртоносни варианти на вируса създава заплаха, тъй като Бразилия, Франция и 
други страни се борят с растящите случаи на заразени и претоварени болници. 
 
БНТ 
 
√ Влиза в сила облекчаване на мерките у нас 
Мерките срещу епидемията у нас ще се разхлабват постепенно. От днес отварят заведенията за хранене и развлечение в 
откритите им площи, с позволено работно време от 6:00 ч. до 23:00 ч. 
Кина, театри, музеи, библиотеки, галерии и циркови представления ще приемат 30% от публиката си. Същото условие 
важи и за занятията от танцовото, творческото и музикалното изкуство. 
Фитнесите, спортните зали и плувните комплекси също ще работят при 30% капацитет. 
От понеделник - 5 април, отварят яслите и детските градини. 
След края на пролетната ваканция, от 12 април, учениците се връщат в класните стаи по изготвен график от 
образователното министерство. Датите на пролетната ваканция остават без промяна, съобщиха от просветното 
министерство. Това означава, че 1 и 2 април няма да са част от ваканцията, а в тези дни учениците ще учат онлайн. 
Пролетната ваканция за учениците от 1-ви до 11-и клас остава от 3 до 11 април включително. За 12-и клас ваканцията ще 
е от 8 до 11 април включително. 
След ваканцията присъствено ще се обучават отделни класове по предварително определен график. 
Облекчаването на мерките обаче няма да важи за моловете. До 12 април на магазините с площ над 300 квадратни метра, 
предлагащи нехранителни стоки, се разрешава работа с клиенти само на откритите площи към търговския обект. 
Нощните заведения остават затворени до края на април. 
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√ Продължават мерките в подкрепа на засегнатите от пандемията бизнеси 
Икономиката в глобален мащаб се възстановява ударно след пандемията, но опасностите и несигурността по  
Мерките за подкрепа на засегнатите от пандемията бизнеси ще продължат, както са действали досега. Това заяви 
в Пловдив министърът на икономиката Лъчезар Борисов. 
В момента в министерството се разработва модул за кандидатстване заедно с НАП и екипа на ОП "Иновации и 
конкурентоспособност", но се чака официалната нотификация от Европейската комисия. 
"Продължават мерките през Национална агенция по приходите и към момента около 95 млн. лева са изплатени вече 
по първите две фази на противоепидемичните мерки. Продължаваме с новата фаза, която е по отношение на 
засегнатите бизнеси. Продължават мерките през труда и социалната политика – 60 на 40, 80 на 20 и "Запази ме". 
Продължават мерките през Българска банка за развитие по отношение на подкрепа на физическите лица и 
самоосигуряващи се с безлихвени кредити, както и по отношение на компаниите като ще ги подпомогнем с 80% 
гаранция по техните кредити. Всичко, което е било налично, ще бъде налично и в този етап. Новите мерки 
продължават да се изпълняват по същия начин, по който са налични – вече на пазара е и мярката през Фонда на 
фондовете, която е аналог и малко по-развита от тази в ББР - това ще е една новост", каза министърът на 
икономиката. 
 
√ Европейският съд по правата на човека задължи България да изплати над 330 000 евро обезщетения 
Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е задължил страните-членки на Съвета на Европа да изплатят над 76 
милион и 400 000 евро обезщетения през 2020 година. Това се посочва в публикувания днес годишен доклад на 
Комитета на министрите на Съвета на Европа (КMCE). 
Комитетът отбеляза, че "въпреки пандемията е постигнат напредък през 2020 година, но са необходими допълнителни 
усилия". 
България, съгласно данните на Комитета, е задължена да заплати на ищци 330213 евро през 2020 година, което е 
снижение от 421823 евро през 2019 година. 
На първо място е Румъния, която е била длъжна да възмезди ищци с над 37 милиона евро. 
Според Комитета на министрите на Съвета на Европа през 2020 година са приключени общо 983 дела в съответствие с 
мерките, предприети от членовете на организацията. Към края на миналата година 5233 решения все още не са 
изпълнени изцяло от държавите-членки на Съвета на Европа. 
"Като цяло докладът показва, че членовете на организацията приемат сериозно своите задължения за изпълнение на 
решенията на Европейския съд по правата на човека, дори при трудни обстоятелства", каза Мария Пейчинович-Бурич, 
генерален секретар на Съвета на Европа. 
Според нея "положително е, че неправителствените организации и националните институции за правата на човека все 
повече си взаимодействат със съда, което прави процеса по-ефективен и прозрачен". 
Според генералния секретар на организацията "сега не е моментът за самоуспокоение, защото много важни съдебни 
решения остават неизпълнени в продължение на много години". Тя подчерта, че прилагането на решенията на 
Европейския съд по правата на човека за държавите е задължително изискване. 
 
√ Гърция разхлабва мерките, отварят някои от магазините 
Гръцките власти разрешиха отварянето на универсални магазини от 5 април, с определени ограничения. 
Заместник-министърът на защитата на гражданите Никос Хардалиас, който отговаря за управлението на кризи в 
правителството заяви, че ще бъде възможно закупуването на стоки в универсалните магазини само чрез предварителна 
поръчка на техните уебсайтове или по телефона, със споразумение за времето на пристигане на купувача на мястото на 
продажба, докато стоките ще му бъдат издадени или на входа на магазина, или вътре в магазина. 
Разрешението за отваряне не важи за големи търговски центрове и молове, които ще останат затворени. Капацитетът на 
заетост ще бъде един клиент на 25 квадратни метра с максимален брой 20 купувачи. 
За да посетите магазин за търговия на дребно, ще трябва да изпратите SMS съобщение на специален номер 13032. На 
купувача ще бъдат дадени три часа за покупка и връщане у дома. 
Пилотно бе решено от 3 април отново да се разреши движение с автомобили и мотоциклети от един район в друг. В този 
случай разрешителното ще важи само за почивните дни и за спортни занимания. 
За пътуването ще трябва да се изпрати и SMS съобщение. В колата могат да бъдат максимум трима души, въпреки че 
може да има повече в случай на едно семейство. "Броят на ваксинациите у нас се увеличава. Времето става по-пролетно 
и можем да прекарваме повече време на открито", обясни Хардалиас решението на правителството да разреши 
пътувания през уикенда. 
Що се отнася до откриването на образователни институции от 12 април, въпросът за възобновяване на учебните занятия 
в училищата ще бъде обсъден отново следващата седмица, каза заместник-министърът. Той отбеляза, че учителите и 
учениците ще трябва да провеждат тестове за коронавирус, тестовете ще им се дават безплатно в аптеките. 
За борба с разпространението на коронавируса в страната има обща карантина, въведена на 7 ноември 2020 година. Под 
влияние на карантинните мерки броят на заразените на ден намалява в края на януари до 300 - 500, но през февруари и 
началото на март отново се увеличава. Правителството обяснява новото нарастване на честотата с недостатъчно спазване 
от страна на населението на карантинните мерки и разпространение на мутирали щамове, предимно британски. 
Към сряда броят на хората, заразени в Гърция по време на пандемията, достигна 263689, с общо 8093 смъртни случая. 
Въпреки трудната ситуация, властите все още премахват някои ограничения, по-специално за движението между 
районите, които все още се игнорират от много граждани. 
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По-рано бяха отворени фризьорските салони и салоните за красота, а посещенията на археологически обекти на открити 
площи също бяха разрешени. Ваксинациите се провеждат активно в 11-милионната Гърция. До момента са ваксинирани 
над 1 668 000. 
 
БНР 
 
√ МФ очаква над 656 млн. лева дефицит към края на първото тримесечие 
Дефицит от повече от 656 милиона лева ще бъде отбелязан към края на първото тримесечие на годината, сочат 
прогнозните данни на Министерството на финансите. За сравнение – към февруари хазната е на плюс с 24 милиона лева. 
Два основни фактора отчитат от финансовото министерство, за да се стигне до недостиг в хазната към края на март, ако 
прогнозите им се окажат правилни. Първото е изместването на данъчната кампания за фирмите, която започна през 
третия месец на годината и приключва през юни – мярка, с която се цели подпомагане на бизнеса.  
Останалите мерки – като 60/40 и 80/20 оказват натиск върху разходната част, заради което се стига до дефицит. 
Приходите спрямо първото тримесечие на 2020 година нарастват с близо 366 милиона лева, но разходите са около 2,3 
милиарда лева повече съпоставено с периода от януари до март миналата година, което се дължи на мерките за борба с 
пандемията. 
Към края на февруари, за което има окончателни данни, фискалният резерв е 8,8 милиарда лева. 
 
√ Тутракан става свободна икономическа зона 
Тутракан и общината да бъдат обявени за свободна икономическа зона. Това решиха съветниците на редовно заседание 
на Общинския съвет в крайдунавския град. Така Тутракан става вторият град в България - след Благоевград и първи в 
Североизточна България като свободна икономическа зона. 
Концепцията е написана от проф. Димитър Тадаръков, който лично я представи пред общинските съветници в Тутракан, 
обявявайки, че я дарява на Общината, а също и че ще съдейства за нейното осъществяване. 
Приетата Концепция за развитие на общината е дългосрочна - до 2040-а година и е разделена на два етапа. Първият е до 
2026-а година и именно в този период е включено разработването на Общината като Свободна икономическа зона, 
разказа кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов: 
"Това значи да се разработи концепция за облекчения на всички инвеститори, които искат да инвестират в общината". 
Определени са два терена от над 140 дка, върху които да се инвестира строителството на нови обекти. Концепцията за 
развитието на Тутракан започва да се реализира още през април и данъчните преференции ще бъдат включени в 
решенията на Общинския съвет, така че всеки нов инвеститор да може директно да се възползва от тях. 
В Тутракан са сигурни, че ще успеят с новия замисъл. Там вече имат опит с изграждането на Индустриална зона. В 
Индустриалния парк работят пет предприятия, които осигуряват работа на над 400 души. 
С ниска безработица могат да се похвалят в Тутракан, но управниците на града и общината са решени да мислят и по-
напред. Уверени са, че ще има интерес от инвеститори, защото не са без значение атрактивните условия, които ще им 
бъдат предложени. 
 
√ Португалия въвежда карантина за пристигащите с полети от България 
Португалия въвежда от днес до 15 април включително задължителна 14-дневна карантина за гражданите, пристигащи с 
полети от България, съобщи българското външно министерство. Те следва да се изолират в дома си или в друго място за 
настаняване, определено от санитарните власти на страната. 
Сънародниците ни са задължени и да представят отрицателен PCR тест, извършен до 72 часа преди качването на 
самолета. 
Изключение от задължителната карантина се прилага само при наложителни пътувания и престой на територията на 
Португалия не по-дълъг от 48 часа, доказан с билета за обратно връщане. Както и досега, освободени от изискването за 
представяне на отрицателен тест за Covid-19 са децата до 2-годишна възраст, се посочва в съобщението на МВнР. 
Остава в сила изискването всички пътници, пристигащи по въздух на континенталната територия на Португалия да 
попълнят формуляр, който е наличен на следния уеб адрес: https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card. 
Доказателство за попълването на формуляра трябва да се представи на контролно-пропускателните пунктове. 
Външно министерство напомня, че при транзитното преминаване се изисква задължителен PCR тест за Covid-19 с 
отрицателен резултат за цялата територия на страната. Чужди граждани без пребиваване в Португалия, които правят 
прекачване на летището, трябва да изчакат следващия си полет без да напускат транзитна зона, в специално определено 
за целта помещение на летището. 
 
News.bg 
 
√ Борисов обещава интерконекторът с Гърция да е готов до края на годината 
До края на 2021 г. интерконекторът Гърция- България трябва да бъде изграден, така че по него да може да преминава 
втечнен газ от Александруполис. Това заяви премиерът Бойко Борисов, който днес направи оглед на строителството на 
интерконектора край Димитровград. 
По негови думи в бъдеще има възможност капацитетът да се увеличи до 5 млрд. куб. м газ годишно. 
Борисов изтъкна, че това е 100% диверсификация. 

https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card
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Той отбеляза и че се работи активно по разширението на газохранилището "Чирен" - също част от инициативата "Три 
морета", в която страната ни участва. 
Министър-председателят посети района от трасето, където газопроводът ще пресече река Марица. В отсечката са 
извършени всички подготвителни строителни дейности. Предвижда се реката да се пресече чрез хоризонтално 
сондирано пресичане, което е най-щадящо от екологична гледна точка. Пресичането е с дължина около 500 м, на 
солидна дълбочина под коритото на реката и преминава през разнородни земни пластове. 
Строителните работи по газовата връзка напредват. Към момента на 150 км от трасето са разнесени тръби в подготовка 
на последващите дейности. Извършени са заварки на 120 км, на 70 км тръбите са положени в траншея. Общата дължина 
на газопровода е 182 км, от които 150 км - на българска територия. 
Съгласно подписано допълнително споразумение с изпълнителя АВАКС, компанията трябва да спази обновения график 
за работа и газопроводът трябва да е изграден до края на тази година. Уговорени са и междинни дати за приключване на 
ключови етапи. От тях най-важно е приключването на пресичанията през големите водни обекти - до 15 октомври. 
Строителството продължава да се изпълнява при запазване на първоначално договорената цена от 144,8 млн евро. 
Проектът за изграждане на интерконектора с Гърция е ключов за България и за региона поради стратегическото му 
значение за осигуряване на диверсификация на източниците и маршрутите на доставка на природен газ. Той позволява 
подобрена енергийна свързаност в Югоизточна Европа, тъй като се развива в синергия с други проекти, като TAP и LNG 
терминала до Александруполис, където страната ни е пълноправен акционер. 
 
√ Удължават проверката на „Булгаргаз“ 
Удължава се проверката на Министерството на енергетиката на дейността на "Булгаргаз" ЕАД., в това число на 
реализираните приходи и отчетените разходи, както и отражението им върху предложената от обществения доставчик 
цена на природния газ за месец април тази година. 
Това се налага поради големия обем на информацията, както и периода, който следва да се провери - цялата 2020 г. 
Припомняме, за проверката бе съобщено преди дни. Проверката е във връзка със констатираната от Комисията за 
енергийно и водно регулиране положителна разлика за 2020 г. между прогнозните и отчетените от "Булгаргаз" ЕАД 
разходи за доставка на природен газ. 
 
√ Байдън: Инфраструктурният план за $2,25 трлн. създава милиони работни места 
Президентът на САЩ Джо Байдън представи в сряда инфраструктурния си план в размер на 2,25 трилиона щатски долара, 
с което постави началото на продължителна битка за втората си голяма икономическа програма, предаде "Блумбърг". 
В речта си в Питсбърг, Байдън каза, че миналият икономически растеж е пропуснал големи части от американското 
общество. "Всички се справяме по-добре, когато всички се справяме добре. Време е да изградим икономиката си от 
средата", каза Байдън, казвайки, че планът му възнаграждава работата, а не само богатството, има за цел да създаде 
милиони работни места". 
Ще започна със самата същност на плана. Той включва надграждане на транспортната инфраструктура, пътищата, 
мостовете, летищата, каза още държавният глава. 
Той заяви, че е отворен за алтернативни идеи от депутатите, включително републиканците, но е твърдо решен да 
прокара програма, която той определи като жизненоважна, за да подкрепи конкурентоспособността на Америка срещу 
другите държави, водени от Китай. 
"Останалият свят се затваря и затваря бързо", предупреди той. 
Но Байдън ще се изправи срещу яростното противодействие от страна на Републиканската партия, особено заради 
предложението му да плати пакета с увеличение на данъците. 
Както стана ясно вчера, увеличение на данъците ще плати плана от 2,25 трилиона щатски долара на президента за 
модернизиране на инфраструктурата. 
Белият дом публикува съобщение с плана преди планираната за по-късно днес реч на Байдън. 
Планът предвижда 620 милиарда долара да отидат за транспорт; 650 милиарда долара са предвидени за инициативи за 
подобряване качеството на живот в дома; 580 милиарда долара ще бъдат отделени за подсилване на американското 
производство, за изследвания и развитие и 400 милиарда долара ще бъдат отпуснати за подобряване грижата за 
възрастните хора и инвалидите. 
Вдигането на данъците напълно ще плати инвестициите в този план през следващите 15 г. 
Администрацията на Байдън предлага вдигане на корпоративния данък от 21 на 28 на сто. През 2017 г. 
републиканците намалиха корпоративния данък от 35 на 21 на сто. 
Вчера бе съобщено кои данъци Байдън възнамерява да вдигне. 
 
В. Монитор 
 
√ Национална стратегия подпомага малките и средните фирми 
Правителството прие Национална стратегия за малките и средните предприятия за 2021-2027 г. Това е основен 
стратегически документ, който задава визията относно държавната политика в подкрепа на малките и средни 
предприятия (МСП) и отразява политиката на ЕС по отношение на тях. Документът залага стратегическата рамка, чрез 
която да бъде осигурена целенасочена подкрепа за МСП в България. 
Националната стратегия има за цел да подкрепи предприятията по време на целия им жизнен цикъл, да повиши тяхната 
конкурентоспособност, да насърчи развитието на предприемаческата екосистема у нас и да осигури последователност на 

https://news.bg/world/danachno-uvelichenie-plashta-za-plana-za-infrastruktura-na-baydan-ot-usd2-25-trln.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/
https://news.bg/world/kakvi-sa-danachnite-prioriteti-na-baydan-i-kak-shte-sabere-parite-za-infrastruktura.html
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политиката за насърчаване на МСП. Тя предвижда секторна и регионална специализация, чиято цел е стимулирането на 
специфични икономически дейности с национално значение и райони, които са дефинирани в резултат на задълбочен 
секторен и регионален анализ, с оглед тяхното по-успешно развитие в социално-икономически план. Предвидени са 
също и мерки, които да подкрепят предприятията при справянето им с последиците от COVID-19. 
Малките и средни предприятия са основни участници в българската икономика както на национално, така и на 
регионално равнище, със значителен принос за общото икономическо и социално развитие в страната. През 2018 г. 
делът на заетите лица в българските МСП е 75,7% (докато този дял средно за ЕС е 66,6%). Добавената стойност, 
генерирана от българските МСП, представлява 65,3% от добавената стойност в общата икономика, в сравнение със 
средно за ЕС от 56,4%. 
 
√ Над 180 000 отчетоха данъците си пред НАП 
Над 180 000 са подадените данъчни декларации към края на март, показват данни на Националната агенция по 
приходите (НАП), изведени за „Монитор“. Това означава, че близо 200 000 души са тези, които са се възползвали от 
отстъпка в размер на 5 на сто или до 500 лв. от дължимия данък за довнасяне. 
Припомняме, че за да се възползват от намаление, данъкоплатците трябва да подадат декларация онлайн до края на 
март, да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на 
данъка за довнасяне. Последните данни на приходната агенция сочат, че продължава тенденцията по електронен път да 
пристигат над 95% от данъчните декларации. 
За да може да си отчете данъците онлайн, потребителят трябва да има издаден персонален идентификационен код 
(ПИК) от НАП или валиден електронен подпис. Към момента над 1 милион души у нас го имат и с него си осигуряват 
достъп до над 100 електронни услуги на НАП. 
От приходното ведомство обаче напомнят, че всеки потребител трябва да провери информацията и да направи ясно 
разграничение дали става въпрос за редовна продажба на стоки или само на лични вещи, за което не се дължи данък. 
Друго нововъведение е и информацията за притежавано по-малко от една година моторно превозно средство (МПС), 
което е продадено. За такава продажба се дължи данък, когато има положителна разлика или когато продажната цена е 
по-висока от покупната. Данните в предварително попълнените документи могат да се променят и обработват при 
необходимост, като срокът за тяхното предаване тази година е 5 май. 
 
√ Доклад на отбраната за 2020 г.: Харчим повече за инвестиции в отбраната на НАТО 
Министерският съвет одобри Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2020 г. 
Основният извод от доклада е, че и през 2020 г. състоянието на отбранителните способности на българските въоръжени 
сили позволяваше изпълнението на задачите по мисиите, произтичащи от конституционните задължения за гарантиране 
на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в национален формат и в рамките на колективната 
отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, но с ограничения по време и обем на изпълняваните 
задачи. 
През годината в Министерството на отбраната успешно приключи Прегледът на отбраната, резултатите от който 
послужиха за разработването на новата Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на 
Република България 2032, приета с решение на Народното събрание на 11 февруари 2021 г. 
Документът отбелязва, че и през 2020 г. продължи тенденцията на поетапно нарастване на разходите за отбрана и 
успешното изпълнение от страната ни на Ангажимента за инвестиции в отбраната на НАТО от Срещата на върха в Уелс 
през 2014 г. Разходите за отбрана през 2020 г, съгласно класификацията на НАТО, са в размер на 1 920,2 млн. лв., което 
представлява 1,62% от БВП и минимално надхвърля нивото (1,61% от БВП), определено в Националния план за 
повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г. 
Посочва се, че независимо от наложените ограничения във връзка с COVID-19, въоръжените сили бяха в състояние да 
изпълняват поставените им основни задачи, а в резултат на системните усилия, негативната тенденция към нарастване 
на броя на вакантните места за военнослужещи е спряна. 
Докладът очертава основните направления за работа през 2021 г. Усилията са насочени към разработване на Плана за 
развитие на въоръжените сили до 2026 г. и на Инвестиционен-план програма на Министерството на отбраната до 2032 г., 
продължаване на превъоръжаването и модернизацията, изпълнението на съюзните ангажименти и попълване на 
вакантните места. 
Предстои Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2020 г. да бъде разгледан и приет от 45-ото 
Народно събрание. 
 
Мениджър 
 
√ Антикризисните плащания гарантирани до май 
Правителството е изплатило над милиард лева по мерките за запазване на заетостта. До май месец са гарантирани 
всички антикризисни плащания във връзка с пандемията. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на 
правителствено заседание. 
„300 000 работни места са запазени по мярката 60/40 и до момента са изплатени над 1 милиард лева. Плащанията по нея 
продължават до 31 май. По мярката 80/20 са изплатени 153 милиона лева за запазване на близо 30 000 работници в 
трите сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт“ и „Туризъм“. 54 милиона лева са изплатени на 50 000 
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служители работници и служители по мярката „Запази ме“ и по мярката 75/0“, информира социалният министър Деница 
Сачева.  
Над 50 000 са кандидатствалите семейства по мярката за подпомагане на семейства, чиито деца учат в онлайн режим 
като до момента са изплатени 44,5 милиона лева за 41 898 семейства. 
Продължава и мярката за отпускане на средства за детегледачки като до този момент 6592 семейства ползват 
детегледачка със средства от Министерство на труда и социалната политика.  
161 213 безплатни винетки са осигурени за хората с увреждания, които са с 50 и с над 50% намалена трудоспособност. 
„Договорите, действащи за личните асистенти, които струват за цялата тази година 214 милиона лева, към момента са 36 
181. Миналата година средствата са били 92 милиона лева“, уточни министър Сачева.  
„Виждате тези, които толкова много говорят, за да защитават хората в неравностойно положение, колко пари е имало 
отпуснати за тях в предишни правителства“, подчерта премиерът Борисов. Той отбеляза, че средствата по програмата за 
лични асистенти на хората с увреждания са се увеличи двойно спрямо миналата година, а хората получили безплатни 
винетки са 161 213.  
„Много лесно може да се направи сравнението по начина, по който се грижим ние за тях и тези, които се опитват да 
кажат, че ги представляват“, посочи още премиерът.  
Борисов заяви, че следващото правителство ще решава дали и по какъв начин да бъдат продължени мерките за 
подпомагане на хората и бизнеса.  
 
√ Почасовите разходи за труд в ЕС - от 6,5 до 45,8 евро 
Средните почасови разходи за труд през 2020-та г. в цялата европейска икономика (без земеделието и публичната 
администрация) се оценяват на 28,5 евро в ЕС и 32,3 евро в Еврозоната. Това представлява повишение в сравнение с 27,7 
евро за ЕС и с 31,4 евро за Еврозоната през 2019 г., става ясно от данни за нивата на разходите за труд, публикувани днес 
от Евростат.  
Най-ниски са разходите за труд в България, най-високи - в Дания 
Средните почасови разходи за труд не дават ясна представа за значителните разлики по този показател между 
държавите-членки на ЕС, като най-ниските почасови разходи за труд са регистрирани в България (6,5 евро), следвата от 
Румъния (8,1 евро) и Унгария (9,9 евро), а най-високи са в Дания (45,8 евро), Люксембург (42,1 евро) и Белгия (41,1 евро). 
Почасовите разходи за труд в промишлеността през миналата година са 28,8 евро в ЕС и 34,8 евро в Еврозоната. В 
строителството те са били съответно 25,6 евро и 29,0 евро. При услугите почасовите разходи за труд са били 28,2 евро в 
ЕС и 31,1 евро в Еврозоната. В основно нестопанската икономика (без публичната администрация) са били съответно 29,7 
и 33,1 евро. 
Двата основни компонента на разходите за труд са заплатите и разходите, различни и заплатите (напр. социално-
осигурителни вноски на работодателите). Делът на разходите, извън заплатите, в общите разходи за труд за цялата 
икономика през 2020 г. е бил 24,5% в ЕС и 25,0% в Еврозоната. 
Португалия бележи най-високи ръстове 
Между 2019 и 2020 г. почасовите разходи за труд на цялото икономическо ниво, изразени в евро, са нараснали с 3,1% в 
ЕС и с 2,9% в Еврозоната.  
В рамките на Еврозоната почасовите разходи за труд се увеличиха във всички държави-членки с изключение на Малта (-
4,7%), Кипър и Ирландия (по -2,7%). Най-големи увеличения са регистрирани в Португалия (+ 8,6%), Литва (+ 7,5%) и 
Словакия (+ 7,0%), а най-малко в Люксембург (+ 0,5%), Финландия (+ 0,7%) и Холандия (+ 0,8%).  
За държавите-членки извън Еврозоната почасовите разходи за труд, изразени в национална валута, са се увеличили във 
всички държави-членки през 2020 г., с изключение на Хърватия (-1,0%). Най-голямото увеличение е регистрирано в 
Унгария (+ 7,9%), следвана от България (+ 7,8%), Чехия (+ 7,4%) и Румъния (+ 7,2%). Най-малко е увеличението в Швеция (+ 
1,1%) и Дания (+ 2,0%).  
През 2020 г. повечето държави-членки въведоха редица схеми за подкрепа, за да облекчат въздействието на пандемиите 
на COVID-19 върху предприятията и служителите. Те се състояха главно от краткосрочни трудови договорености и 
временни съкращения, изцяло или частично компенсирани от правителствата. Тези схеми обикновено се записват като 
субсидии (или данъчни облекчения), отчетени с отрицателен знак в компонента на разходите за труд, изключвайки 
заплатите.   
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√ Лагард: Пазарите могат да тестват нашата решителност колкото си искат 
Няма да се въздържаме от това да използваме всичките си финансови инструменти, ако инвеститорите опитат да тласнат 
нагоре доходността по държавните ценни книжа. Това заяви в интервю за телевизия Блумбърг президентът на 
Европейската централна банка Кристин Лагард. 
„Могат да ни тестват колкото си искат. В момента сме изправени пред изключителни обстоятелства и имаме 
изключителни инструменти, които да използваме. Ще ги използваме както и когато е необходими, за да изпълним 
мандата си“, коментира Лагард. 
По-рано този месец ЕЦБ ускори темповете си на парична подкрепа чрез „Пандемичната програма за спешни покупки“ 
(PEPP) в опит да ограничи нарастващата доходност на разходите по заемите, която заплашва да подкопае 
възстановяването на региона. Доходността нарасна на фона на глобалната „рефлационна“ търговия, подкрепяна от 
силното икономическо възстановяване на САЩ. Възстановяването в Еврозоната обаче среща пречки под формата на нови 
блокади срещу разпространението на коронавируса и сравнително бавната ваксинация. 
„Предвид изключителната ситуация, пред която сме изправени, използваме максимално гъвкаво програмата за 1,85 
трлн. долара“, каза Лагард, визирайки PEPP. „Можем да разгърнем цялата програма, да не го направим или пък да я 
увеличим. Ще коригираме политиката си, когато е нужно“, добави шефът на Европейската централна банка. 
Притеснения за инфлацията 
ЕЦБ прогнозира, че икономиката на Еврозоната ще нарасне с 4% през тази година. Това не е достатъчно, за да бъде 
компенсирано свиването с 6,6% през миналата година. Очакванията са брутният вътрешен продукт на региона на 
единната валута да се върне на нивото от преди пандемията едва в средата на 2022 г., което е една година по-късно в 
сравнение със САЩ. 
От централната банка отбелязват, че нарастването на инфлацията в Еврозоната ще бъде временно и че опасенията около 
загубата на работни места ще поддържат потребителското търсене под контрол в средносрочен план. 
„Мнозина изразяват опасения от последствията от хлабава парична политика. На преден план се появяват страхове от 
инфлация и дори хиперинфалция, но в момента няма признаци за такъв проблем. Точно обратното, има опасност 
темпото на ръст на инфлацията в Еврозоната да остане твърде бавно“, казва Оли Рен, управител на Централната банка на 
Финланзия и член на Управителния съвет на ЕЦБ 
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Очаква се Пандемичната програма за спешни покупки на ЕЦБ да остане в действие до края на март 2022 г., но Лагард 
казва, че при нужда тя може да бъде удължена. 
Тя също така заяви, че се надява възстановителният фонд на ЕС в размер на 750 млрд. евро да започне да се използва 
през втората половина на 2021 г. 
Плановете за изразходване на средствата от фонда все още се оценяват от Европейската комисия, а законите, нужни за 
емитирането на общ европейски дълг, с който да бъде финансиран фонда, все още не са приети от няколко правителства 
в ЕС. 
„като цяло икономическата ситуация в Европа е белязана от несигурност. Това, което трябва да направят ЕЦБ и паричната 
политика, е да осигурят колкото се може повече сигурност“, каза Лагард. 
 
√ Наистина ли електромобилите са по-добри за околната среда? 
Един след друг големите автомобилни производители обявяват планове в последно време да превърнат електрическите 
автомобили в своя основна цел в обозримото бъдеще. Анализаторите обаче предупреждават, че масовият преход към 
електрически транспорт ще повиши цените на батериите за возилата, а самите производители не са сигурни в реалните 
ползи от желанието на властите в страните да забранят двигателите с вътрешно горене възможно най-скоро. 
Автомобилните компании обясняват масовия преход към електрически транспорт преди всичко със загриженост за 
околната среда. 
Например General Motors (GM) обяви още през януари, че възнамерява да премине към производство на превозни 
средства с изключително нулеви вредни емисии. Като краен срок американският концерн си постави 2035 година. По 
същото време цялото производство на компанията трябва да премине към възобновяеми енергийни източници, а до 
2040 г. компанията планира да стане напълно въглеродно неутрална. 
Британският Jaguar Land Rover (JLR) обеща, че до 2030 г. всички негови модели ще имат електрическа версия, а до 2039-
та година - напълно да се отърве от автомобилите с вредни емисии. При мащабен преход към производството на 
изключително електрически превозни средства, компанията е готова да похарчи 3,5 милиарда долара годишно. 
Лидерът на световния автомобилен пазар в момента Volkswagen Group (VW) възнамерява да запази тази позиция и на 
пазара на електрически превозни средства. Нещо повече германският концерн ще се стреми да измести първенеца в 
момента Tesla. В края на 2020 г. стана ясно, че компанията на Илон Мъск е доставила на своите клиенти около 500 хил. 
електрически автомобила, а Volkswagen - 212 хил. Следват китайските BYD (179 хил.) и SAIC (170 хил.), а Топ 5 затваря 
BMW с 163,5 хиляди продадени електрически автомобила за миналата година. 
Най-амбициозен към момента е планът на шведския Volvo Cars. Компанията възнамерява да премине към производство, 
главно на електромобили до 2030 г. и те да се продават само онлайн. 
Няма спор, популярността на електрическите превозни средства в света като цяло нараства. Ако през 2019 г. делът на 
електрическите превозни средства в глобалните продажби на автомобили е бил 2,5%, то към края на 2020 г. той вече е 
нараснал до 4,2%. 
Но, целият този преход далеч не е еднозначен. 
Първо, производителите на автомобили правят планове за мащабен преход към електрически превозни средства, 
основавайки се на общоприетото убеждение, че производствените цени на батериите и следователно самите батерии ще 
поевтиняват от година на година, което ще направи електрическите превозни средства по-евтини и по-достъпни. Но само 
преди дни, анализаторите на Goldman Sachs публикуваха доклад, в който се казва, че поради масовия преход към 
производството на електрически превозни средства, цените на батериите, напротив, ще започнат да растат отново и 
средно ще скочат с около 18%. А цените на основните материали за тяхното производство - кобалт, никел и литий - растат 
от началото на 2021 година. Според изчисленията на анализаторите, ако цените на никела, например, се върнат до 
рекордните си стойности около $ 50 хиляди за тон, тогава всяко електрическо превозно средство ще поскъпне в 
производството с около 1200 - 1500 долара, което може сериозно да разколебае потребителското търсене на 
електромобили. 
На второ място, за екосъобразността на автомобилите мислят предимно правителствата на държавите, като буквално 
принуждават производителите да ускорят прехода към производството на електрически превозни средства, 
определяйки крайни срокове за отказ от дизелови и бензинови двигатели. Съвсем наскоро Сингапур например обяви 
въвеждането на пълна забрана за автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2040 г. През декември миналата година 
стана известно за плановете на японското правителство да установи такава забрана от средата на 2030-те. Канада, 
Норвегия, Германия, Великобритания и щата Калифорния също ще ограничат или забранят продажбите на автомобили с 
двигатели с вътрешно горене, а от 2040 г. всички нови камиони, продавани в Европа, ще са без традиционните си 
двигатели. 
В същото време автомобилните концерни далеч не винаги са доволни от подобни инициативи. Например същият този 
Jaguar Land Rover, който публикува през февруари мащабния си план за преминаване към производство на изключително 
екологични автомобили, няколко месеца по-рано категорично се обяви против инициативата на британското 
правителство да премести датата на забраната за производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2040 
на 2030 година. Позицията на британския производител беше подкрепена от BMW, Ford, Honda и McLaren, съобщи тогава 
The Guardian. В същото време представители на BMW заявиха, че просто няма научна обосновка за по-ранен преход към 
електрически транспорт, предупредиха за срив в продажбите в случай на промяна в условията и оцениха решението на 
британското правителство като крайно популистко. Което впрочем не попречи на британските власти да одобрят 
въвеждането на забрана за производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене още от 2030 година. 



12 

 

„Уолстрийт джърнъл“ се опита тази седмица да обоснове научно ползите от преминаването към електрически транспорт, 
за което се обърна към изследователи от университета в Торонто. По искане на изданието те направиха сравнителен 
анализ на въздействието върху околната среда на два популярни модела автомобили - Tesla Model 3 и Toyota RAV4. 
Учените отбелязват, че изчисляването на обема на вредни емисии трябва да започне още на производствен етап. Това 
означава да се вземат предвид „сондажите на нефт и комините на електроцентрали, както и добивът на метали като 
никел и кобалт, които са необходими за батериите на електрическите превозни средства“. 
В резултат се оказва, че производството на електрическо превозно средство е много по-вредно за природата, отколкото 
производството на автомобил с двигател с вътрешно горене. Така, производството на един Tesla Model 3 е съпътствано от 
емисиите на 12, 2 тона въглероден диоксид в атмосферата, докато при производството на японски компактен SUV 
обемът на емисиите е ограничен до 7,4 тона - 65% по-малко. 
Разликата в дългосрочните екологични щети идва от пробега. Отначало Tesla ще е по-вреден за атмосферата автомобил 
от RAV4, но след изминаването на 33 хил. км техните показатели за вредни емисии ще станат равни - по около 14,5 тона. 
След това RAV4 ще започне да изпреварва Tesla по вредни емисии и при пробег от 160 хил. км. ще бъде със 77% по-
вреден от конкурент с електродвигател, а при пробег от 320 хил. км. разликата между тях ще бъде повече от два пъти. 
Приятен бонус за потребителите, по данни на Consumer Report, ще бъдат и общите разходи за притежание на 
електрическа кола: за Tesla Model 3 тя е 49,8 хиляди долара, а за RAV4 - около 51 хиляди долара. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Близо 100 немски фирми променят облика на Пловдив и региона  
Пазарът на труда в Пловдив предоставя едни от най-добрите условия в страната, като областта е с ниска безработица и 
висока заетост. Двата показателя се подобряват чувствително през последните години и допринасят за изпреварващото 
представяне на града в сравнителен план. Инвестициите, особено в индустрията, през последните години са значителни, 
което е видимо от високите равнища както на преките чуждестранни инвестиции, така и на разходите за придобиване на 
дълготрайни материални активи. Пловдив има и относително добра инфраструктура, особено при железопътния 
транспорт, и качествена  пътна мрежа. 
При тези предпоставки естествено е той да е един от водещите индустриални центрове в България и привлекателен 
център на чуждестранните инвеститори.  
Не е случайно и това, че 40 представители на немския бизнес у нас се включиха в онлайн среща с кмета Здравко 
Димитров на тема „Пловдив – икономическо развитие и перспективи“. Тя бе организирана от Германо-българската 
индустриално-търговска камара по инициатива на нейния председател д-р Митко Василев и представителя на камарата 
за Пловдив д-р Мариана Чолакова, съобщиха от общината. В срещата е участвал и заместник-кметът с ресор 
„Образование, бизнес развитие и европейски политики“ Стефан Стоянов. 
"Включвам се с удоволствие в тази дискусия, защото по време на продължаващата ковид епидемия е страхотно да си 
говорим за перспективи“, отбелязва кметът. А в последните години Пловдив се е превърнал в индустриален лидер в 
Югоизточна Европа с "Тракия икономическа зона", с нейните индустриални паркове, в които работят над 75 хил. души и 
са привлечени над 2 млрд. евро инвестиции на зелено. 
Проектите на много международни компании коренно са променили облика на региона. Пловдив е естествен център на 
ареал,  в който постоянно живеят над 600 хил. души. В града са избрали да живеят и работят 18 000 чуждестранни 
специалисти, като 560 от тях са немски граждани. Има близо 100 немски фирми. По официални данни БВП на Пловдив е 
4.5 млрд. евро и нараства с около 6.6% всяка година. А 45% от него се реализират от индустрията. 
„Очакваме Пловдив и регионът да продължат да имат изпреварващ ръст в икономиката и да затвърдят мястото си като 
един от индустриалните лидери за Югоизточна Европа. Освен производството и високите технологии, научните 
разработки, бизнес услугите и търговията ще са движещите икономически сектори на Пловдив през следващите години“, 
коментира Стефан Стоянов. 
По време на срещата са обсъдени и възможностите за наемане на квалифицирана работна ръка. В отговор кметът 
отбелязва, че се очаква Пловдив и регионът да продължат да растат и през следващите пет години заради големите 
ресурси от хора и специалисти. А по думите му за растежа допринася и добре развитата образователна мрежа в Града 
под тепетата. Пловдив има осем университета с 34 000 студенти, десетки професионални гимназии и 31 дуални 
паралелки, които са подкрепени от 30 фирми.  
Заместник-кметът Стефан Стоянов припомня и тенденциите, които бяха оповестени и от Националния статистически 
институт, според които Пловдив отчита положителен механичен прираст за 2019 г. от 3.1 %, следван от София с 2.4% и 
останалите големи градове. Това е най-високата стойност на града от две десетилетия насам.  
Пло̀вдив  
е вторият по големина град у нас с население от над 347 000 души. Той е управленски център на едноименните община и 
област, както и на община Марица и община Родопи и е най-голямото икономическо ядро на Южния централен 
район. Градът под тепетата е най-динамично развиващият се център в Южна България. Икономиката му се крепи на 
добре развитата многопрофилна индустрия, на услугите, туризма и информационните технологии. 
 
Капитал 
 
√ В търсене на стабилната валута - доларът и всички останали 
Икономистите залагат на азиатските и цикличните валути пред долара през 2021 г. 

https://www.wsj.com/graphics/are-electric-cars-really-better-for-the-environment/?mod=hp_lead_pos6
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Статутът на дадена валута може да се разглежда като признак за икономическата мощ на държавата. Те често отразяват, 
макар и с различна тежест, икономическото здраве, военната мощ, управлението, надеждността, прозрачността и 
технологиите. Накратко, това е геополитически и икономически конкурс за красота. Бумът на фискалните стимули по 
света може да доведе до проблеми и да увеличи нестабилността в някои валути. Стойността на долара например се е 
понижила с 10% в сравнение с година по-рано, макар от началото на тази година да връща част от своите позиции. 
Опасността от инфлация и допълнителното отслабване на глобалната резервна валута през последната година провокира 
инвеститорите да търсят други по-перспективни пари. 
Данните на МВФ 
Последните данните на Международния валутен фонд (МВФ), които са за третото тримесечие на 2020 г., показват, че 
резервите в щатски долари, държани от централни банки или други финансови институции, намаляват до 60.4%, най-
ниският дял за долара от средата на 90-те години. Статутът на щатския долар като основна глобална резервна валута се 
посочва като "прекомерна привилегия" за САЩ от някои инвеститори, защото предоставя няколко уникални предимства. 
А те може и да не отговарят на днешните нови глобални икономически реалности. Те включват способността да се 
финансират дефицити с по-ниски ставки, да се използват доларови санкции и други форми на финансов контрол като 
инструмент на арената на международните отношения. Както и да бъде глобален източник на ликвидност в краен 
случай. В по-широк смисъл това улеснява американските компании да правят бизнес. В ерата на голямата конкуренция 
между САЩ и Китай китайското ренминби получава най-голямо внимание като доларова алтернатива въпреки факта, че 
китайската валута формира едва 2% от световните резерв. Това е и въпреки факта, че икономиката на страната расте с 
много по-големи темпове от останалите. Регулацията на валутния курс обаче действа и като ограничител за чуждите 
инвеститори в юана. 
Интересът към японската йена се е увеличил най-много. От 2013 г. насам делът й в чуждестранен резерв в банките 
нараства от 3.5% до почти 6%. 
"Японската йена остава структурно подценена и вероятно ще остане такава, осигурявайки подкрепа за японските акции. 
Австралийския и новозеландския долар са надценени спрямо индикатора за покупателна способност и инвеститорите 
трябва да внимават, ако търговията и глобалното икономическо възстановяване загуби инерция", коментира Джонатан У. 
Кози, управляващ директор и старши анализатор на макро стратегии, Merryl Lynch в седмично съобщение до 
инвеститори. 
Свързани с възстановяването 
Огромните фискални и парични стимули подкрепят цикличните валути като австралийския долар, новозеландския долар 
и канадския долар. През последните месеци теорията до голяма степен се потвърди, тъй като най-ефективните основни 
валути спрямо долара са австралийският долар, норвежката крона и новозеландският долар. След предизвикания от 
пандемия скок на щатския долар през март миналата година, диференциалите в лихвените проценти, които 
благоприятстваха долара спрямо най-големите му търговски партньори, се сринаха, тъй като Фед незабавно сведе своя 
лихвен процент до почти нула и започна да печата пари. Очакванята за проблеми с долара се потвърдиха и валутата 
завърши 2020 г. с 6% по-ниска стойност. Много инвеститори очакват тази тенденция да продължи и през 2021 г. Засега 
доларът е устойчив, особено спрямо еврото от началото на година, но силният икономически отскок и очакванията за 
глобален растеж вероятно ще продължат да са в полза на валути обвързани със суровини като австралийския долар, 
новозеландския долар и канадския долар според анализатори. 
Опасност от вдигане на лихвите 
Паричната политика може да се превърне в проблем през следващите няколко години. Резюмето на икономическите 
прогнози на Фед от март показва, че повечето управителите на централната банка на САЩ не очакват повишаване на 
лихвените проценти тази или следващата година. Четирима от 18 служители прогнозират възможен ръст на ставките 
през 2022 г. Краткосрочните лихвени проценти са фиксирани близо до нулата, но дългосрочните лихвени проценти 
вероятно ще се повишат в отговор на очакванията за по-висока инфлация. И Федералният резерв не дава индикации, че 
ще постави ограничение на дългосрочните лихви, стига общите финансови условия да бъдат приспособими. Добрата 
новина за долара е, че нито Европейската централна банка (ЕЦБ), нито Bank of Japan вероятно ще вдигат краткосрочните 
лихви в скоро време, а централната банка в Япония е фиксирала 10-годишната доходност от облигациите си на нула. 
Федералният резерв вероятно ще промени фискалната си политика пръв, подкрепяйки мнението, че доларът може да се 
задържи на нива спрямо еврото и йената, дори ако понесе удар от бенефициентите от нарастващите цени на суровините 
и глобалния растеж като Австралия, Канада и Нова Зеландия. 
 
В. Дума 
 
√ България въвежда многократни туристически визи 
С 20 евро се увеличават таксите за издаването на документа от октомври  
България най-накрая прави крачка към издаването на визи за чужденци от страни извън Европейския съюз (ЕС) за 
многократно влизане в страната за краткосрочен престой - нещо, за което туристическият бранш настоява от поне 
десетина години. В момента визите за краткосрочно пребиваване, които се издават на туристи от страни извън ЕС, са 
еднократни. Така туристи, които биха искали да посетят страната няколко пъти за един сезон (зимен или летен), не могат 
да го направят, а трябва да си вадят нова виза за следващо посещение. С предложените поправки се увеличава и таксата 
за издаване на виза от 60 евро на 80 евро, но отпада таксата за издаване на виза на деца до 12-годишна възраст. По-
високите такси ще влязат в сила от 1 октомври, т.е. след края на активния летен туристически сезон, но непосредствено 
преди зимния. Променя се и начинът на изчисляване на периода на престой - в дни, а не в месеци, въвеждат се и нови 
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формуляри за искане и отказ за виза, както и някои срокове и други такси. Визи за многократно влизане ще се издават за 
срок от 5 години. 
С предложения за промени в наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, 
предложени от Министерството на външните работи, се въвежда възможност визата за краткосрочно пребиваване (до 90 
дни в рамките на 180 дни) да бъде издадена за многократно влизане и със срок на валидност до 5 години, ако има 
изпълнени две условия: чужденецът да притежава валиден пътен документ, който му дава право да влезе на 
територията на България, издаден е в рамките на последните 10 години и е със срок на валидност най-малко три месеца 
след планираната дата на отпътуване от страната; лицето е обосновало целта си на пътуване и планирания престой, както 
и е доказало, че разполага с достатъчно средства за издръжка както за срока на планирания престой на територията на 
България, така и за завръщането си в страната на произход или за транзита към трета страна, в която е гарантирано 
неговото приемане. Петгодишна виза за многократно влизане в България за краткосрочен престой ще получават и 
туристи, които обосноват намерението си за редовно пътуване и докажат "добросъвестност", както е записано в 
постановлението за изменение на наредбата, правомерното използване на предишни визи, своето икономическо 
положение в държавата на произход и действителното си намерение да напуснат България преди изтичането на визата, 
за която кандидатстват. Срокът за взимане на решение за одобряване на такава виза ще е 15 дни. 
  
√ Австрия заплаши да блокира ваксини за ЕС 
СЗО поиска нова мисия да изследва произхода на коронавируса в Китай  
Австрийският канцлер Себастиан Курц заплаши да блокира доставката на 100 млн. дози ваксини срещу КОВИД-19 от 
"Пфайзер" за ЕС, ако Виена не получи по-голям от полагаемия й се дял. Това пише изданието "Политико". 
Еврокомисията се готви да активизира допълнителната опция по втория си договор с производителя, която трябва да 
бъде разпределена между 27-те членове на ЕС. Това се налага, за да може да се изтеглят предсрочно планирани за 
втората половина на годината 10 млн. дози, които компанията може да произведе до лятото. Виена и още пет страни 
поискаха по-голям дял от тях, за да наваксат изоставането си във ваксинацията, но въпросът още не е решен. 
Германия реши да използва ваксината на "АстраЗенека" само при хора над 60-годишна възраст. Причината е, че редки 
случаи на тромбози са регистрирани при по-млади хора. Става дума за 29 жени между 20 и 63 г. и за още два случая на 
тромбози. Седем от ваксинираните са починали. Не е ясно какво ще стане с втората доза на вече ваксинираните. "Това 
означава, че хората над 60-годишна възраст ще могат да бъдат ваксинирани по-бързо. Имунизацията на хората между 60 
и 69 г. може да започне веднага", обяви германският здравен министър Йенс Шпан. Досега Германия е ваксинирала над 
2 млн. души с "АстраЗенека". Очаква се Европейската лекарствена агенция да излезе с мнение по темата. 
Световната здравна организация (СЗО) съобщи за ръст от 14% заразени с КОВИД-19 за седмица и увеличаване на 
смъртността с 5 процента. "В световен мащаб честотата на заразяване продължава да нараства за пета поредна 
седмица", казаха от СЗО. За седем дни са регистрирани 3,8 млн. нови случая и над 64 000 жертви. Най-висок е ръстът на 
инфекциите в Югоизточна Азия (49%), Западно-Тихоокенаския регион (32%) и Африка (22%). В Европа увеличението е с 
11%. 
Полша съобщи за рекорд на нови инфекции и смъртни случаи от началото на пандемията. Регистрирани са 35 143 случая 
за денонощие, а 653-ма души са загубили живота си. Унгария е регистрирала във вторник 302 починали от коронавируса, 
което е най-високият еднодневен брой от началото на пандемията, както и 6700 новозаразени. 
Ръководителят на СЗО Тедрос Гебрейесус поиска ново експертно разследване на хипотезата, че вирусът, предизвикал 
коронавирусната пандемия може да е бил изпуснат от лаборатория в Китай, предаде Франс прес. Това става в 
навечерието на публикуването на доклада за мисията на организацията в Ухан, в който хипотезата се описва като слабо 
вероятна и се дава предимство на тезата за прехвърлянето на вируса от прилепи към човека. 
Гебрейесус разкритикува отказа на китайските власти да допуснат международните експерти в Ухан до необработени 
данни.   
Китай изрази недоумение от искането. Ръководителят Лян Ванян на екипа от китайски учени, които участваха в 
изготвянето на доклада за произхода на новия коронавирус съвместно с експертите на СЗО, заяви, че "не разбирам 
неговото виждане за нещата, защото тази област ни касае нас, учените". Говорителката на китайското външно 
министерство Хуа Чунин призова международните усилия да се насочат към разследване на други райони на света, а не 
само Китай. 
 
Cross.bg  
  
√ Приключи удостоверяването на устройствата за гласуване според изискванията на Избирателния кодекс 
Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ), Българския институт по метрология (БИМ) и Българския институт за 
стандартизация (БИС) удостовериха съответствието на доставените технически устройства за гласуване с изискванията на 
чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация по обществената поръчка с Възложител 
Централна Избирателна Комисия (ЦИК). Спазен беше крайният срок на удостоверяване, съгласуван с ЦИК - 31 март 2021 
г. 
За удостоверяването на устройствата за гласуване, от ЦИК са предоставени на ДАЕУ, БИМ и БИС представителни извадки 
от образци на доставените устройства. Образците имат еднакви характеристики и функционалност с тези на останалите 
устройства, доставени по договора с Изпълнителя. Проведени са редица проверки, тестове и изпитвания за оценка на 
техническите и функционални характеристики на устройствата за машинно гласуване, като лабораторно изпитание за 
електромагнитна съвместимост и тестове, свързани с информационната сигурност. Извършена е и пълна деконструкция 
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на машината за проверка на всички съставни части и вложени елементи. Направени са допълнителни климатични и 
вибрационни изпитвания, за да се тества многократното използване на машините и занапред. Всички документи са 
валидни и автентични, както и всички сертификати са действащи. 
Наблюдатели от Обществения съвет към ЦИК и от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) са 
присъствали на част от изпитванията на машините за гласуване. Не са наблюдавани критични за изборния процес 
проблеми и трите отговорни институции издават в срок своето решение за удостоверяване на съответствието. 
В обхвата на оценяване на устройствата за гласуване не се включват организационни дейности, които се извършват от 
изборната администрация; дейности, свързани с удостоверяване на организацията и технологията на компютърната 
обработка на резултатите от гласуването, както и такива, свързани с логистиката, която ще се извършва по отношение на 
устройствата за машинно гласуване. 
Всяка последваща промяна в техническите устройства за гласуване, негова съставна част и периферно устройство, както и 
в консумативите, смарткартите и в софтуера не попада в обхвата на извършеното удостоверяване. 
С цел постигане на публичност и прозрачност на извършените действия на интернет страницата на ДАЕУ са публикувани 
Решение за удостоверяване на съответствието и Доклад от ръководителите на екипи, послужил като правно и фактическо 
основание за постановяване на административния акт за удостоверяване: Доклад и Решение за удостоверяване на 
съответствието. 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- На първи април - отварят заведенията и фитнесите с условия. Как ще се гарантира спазването на мерките? И още: 
кой е недоволен от новата ситуация? 

- Как ковид засяга сърцето - съветите на доц. Сотир Марчев; 
- Туризъм в пандемията - колко ще струва шезлонгът и чадърът на плажа тази година? 
- На прага на изборите: кой ще влезе в следващия парламент? "Алфа рисърч" с последни данни преди вота; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Размениха телата на починали в болница в Добрич. Как се наложи близките на покойника да търсят тялото му в 

друг град? 
- Излежалият присъда за убийство Джок Полфриймън е напуснал България. В студиото - Димитър Кръстев, 

приятел на убития Андрей Монов. 
- Стрелба по къщата на бивш кмет в Димитровградско. Говори потърпевшият. 
- Продават домашно приготвени сирена, колбаси и консерви без контрол в интернет. Кой следи за безопасността 

им и могат ли да се окажат опасни за здравето ни? 
 
 
 
√ Предстоящи събития в страната на 1 април 
София. 

- От 10.00 ч. в Гранитната зала на Министерски съвет ще се проведе брифинг за актуалната епидемична 
обстановка и въведените противоепидемични мерки. 

- От 11.00 ч. в сградата на Главна дирекция „Национална полиция" ще се проведе брифинг за предприетите от 
МВР действия за обезпечаването на обществения ред, сигурността и законосъобразността на предстоящите 
парламентарни избори. 

- От 16.00 ч. в Двореца, пл. „Княз Александър I" №1, ще бъде открита изложба „Корнелиу Баба". 
 
*** 
Добрич. 

- От 10.00 ч. онлайн Областният информационен център (ОИЦ) в Добрич ще представи актуалните антикризисни 
мерки за подкрепа на засегнатите от пандемията. 

*** 
Ловеч. 

- От 16.30 ч. в кабинета на председателя на Общинския съвет ще се провед заседание на Постоянната комисия по 
общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна 
политика. 

*** 
Стара Загора. 

- От 14.00 часа в северната част ул. „Капитан Петко Войвода" ще бъде положена символична първа копка по 
проект за ремонт и разширение на улицата. 

- От 16.00 ч. в Спортна зала "Стара Загора", кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров ще поздрави женския 
баскетболен отбор на "Берое" по повод спечелването на Адриатическа лига. 

*** 
Търговище/с. Съединение. 

- От 10.00 ч. в пенсионерския клуб в селото ще се проведе конкурс по повод Деня на хумора и сатирата под 
надслов „Най-добър разказвач на случки и вицове". 
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*** 
Шумен. 

- От 08.30 ч. в зала 304 на Общината ще се проведе присъствено заседание на ПК ПООР. 
- От 09.00 ч. онлайн ще се проведе заседание на постоянната комисия "Териториално развитие и селищно 

устройство". 
- От 10.00 ч. в зала „Проф. Венета Вичева" ще се проведе присъствена сесия на Общински съвет-Шумен. 

 

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

