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√ Здравният министър: Намираме се в пика на третата COVID вълна 
Нещата в рамките на няколко седмици ще се оправят, каза Костадин Ангелов  
За последните две седмици наблюдаваме покачване на случаите на коронавирус в страната, като за последните няколко 
дни се намираме в най-върховата част на пика на третата вълна. Това каза здравният министър Костадин Ангелов на 
редовния седмичен брифинг на здравните власти. Някои от данните показват, че започваме да вървим в най-високата 
част на платото и се надяваме ситуацията да остане трайно такава в следващите няколко дни, посочи министърът. 
Има натиск върху лечебните заведения, но е различен спрямо ноември, осезаем е в София-град, Бургас, Шумен и Варна. 
Системата на здравеопазването е подготвена. Нямаме абсолютно никакви притеснения, заяви той. 
За поредна седмица започваме да обръщаме тенденцията на брой положителни тестове и брой излекувани от лечебните 
заведения, каза здравният министър. Тя се променя в полза на излекуваните пациенти. 
Към днешна дата 74% от леглата за неусложнени пациенти и 71% от тези за интензивно болни пациенти са усвоени. Има 
възможност за увеличаване на леглата там, където се налага, без това да компрометира нуждата от легла за пациенти, 
които са отрицателни за коронавирус, уточни Ангелов. 
„Нещата в рамките на седмици ще се оправят“, посочи министърът. 
По думите му надеждата е в покачващия се брой на ваксинирани българи. „Очакваме до края на април да получим 
достатъчно количество ваксини и да дадем възможност на хората да направят информиран избор за ваксина", каза още 
Костадин Ангелов. На 16 април у нас пристигат 14 000 дози от ваксината на Janssen, а на 26 април още 24 000 дози. 
„Броят на излекуваните почти достигна броя на новозаразените. Наблюдава се постоянен запълващ се капацитет, но 
горе-долу колкото се приемат, толкова хора се изписват на денонощие. Болниците в София имат готовност, имат резерв. 
Той не е на 100% запълнен и имаме възможност, дори при повишаване на броя на новозаразените, да реагираме 
адекватно“, потвърди и проф. Асен Балтов, директор на „Пирогов“. 
„Не се наблюдава натискът от ноември и декември, когато имаше оплакване от чакане пред болници и недостатъчна 
възможност за хоспитализации“, категоричен е той. 
За последните 14 дни по заболеваемост България се нарежда на пето място в Европейския съюз и на второ на 
Балканите. По смъртност сме на трето място в Европа след Унгария и Чехия и на първо място на Балканския полуостров, 
съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Той посочи, че в сравнение с втората вълна, сега много 
повече хора са в болница заради характеристиките на щама, който се разпространява. Заради високата хоспитализация 
стойностите на смъртността са по-ниски. 
В страната с най-висока заболеваемост за изтеклите 14 дни са София-град, Силистра, Бургас, Перник, Враца, Варна. 
Най-слабо засегнати са областите Търговище, Кърджали, Видин, Разград, Пазарджик, Велико Търново, Габрово. 
Около 15 000 са ваксинираните дневно през последната седмица. Здравните власти очакват това число да се увеличи с 
пристигането на допълнителни количества ваксини от най-предпочитаната към момента – на основата на 
информационна РНК. 
„Производствените бази на руската ваксина ще бъдат инспектирани от ЕС. Едва след тази процедура ще може да се 
премине към следващия етап. По отношение на китайската ваксина Синовак, все още се правят проучвания”, 
обясни Богдан Кирилов, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. 
Миналата седмица е извършена промяна в разрешението за употреба на трите налични в България ваксини. 
„В Германия вече се произвежда ваксината на Pfizer/BioNTech. Има и малка промяна в условията за съхранение на този 
препарат. Надяваме се тези неща да помогнат за логистиката и доставките на ваксини”, каза още Кирилов. 
„Относно ваксината на AstraZeneca има промяна в търговското наименование. Добавена е и нова производствена база в 
Нидерландия, където се произвежда активното вещество на препарата”, допълни той. 
В страната ни през април се очакват около 700 000 дози, като около 350 000 ще бъдат иРНК ваксини. До края на юни се 
очакват близо 1,5 млн. от Pfizer и 500 000 от Moderna. 
 
√ Е. Негулова: Дигитализацията ще гарантира успеха на малкия и среден бизнес 
Този процес ще доведе до равен достъп до публични услуги, твърди председателят на Националното сдружение на 
малкия и среден бизнес  
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Дигитализацията ще бъде задължителен фактор, който ще гарантира успеха или неуспеха на предприятията от малкия и 
среден бизнес. Това заяви в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Елеонора Негулова, председател на Националното 
сдружение на малкия и среден бизнес. 
По думите ѝ без масова дигитализация няма възможност за равен достъп до публични услуги. „Малките и средни 
предприятия, при които дигитализацията е невъзможна, не могат да се възползват от подкрепа, като или затварят, или 
временно спират работа“, обясни тя.  
От думите на госта стана ясно, че приетата от Министерския съвет Национална стратегия за малките и средни 
предприятия за 2021-2027 г. следва промяната в преструктурирането на принципите на ЕС. 
"Основният документ Small Business Act на ЕС беше определил 10 основни принципа в различните области, в които се 
измерваха успехите на различните видове политики в подкрепа на малките и средни предприятия. Десетте основни 
принципа бяха обединени в 6 приоритетни области: предприемачество, достъп по пазари, достъп до финансиране, 
дигитализация и умения, добро управление и бизнес среда и околна среда. Нашата стратегия е определила същите 
приоритетни области", уточни Негулова. 
 
√ КЕВР даде два лиценза за организиране на газова борса у нас 
Право да организират газов пазар в следващите 35 години получиха "Газов хъб "Балкан" и "Българска енергийна 
търговска платформа" 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е издала два лиценза за срок от 35 години за организиране на газова 
борса у нас, става ясно от решения на регулатора. Компаниите, които ще организират пазарите, са "Газов хъб "Балкан" и 
"Българска енергийна търговска платформа". 
Заявленията на двете компании бяха разгледани на закрити заседания в края на март. Оценката на експертите е, че и 
двете имат капацитета и покриват критериите да организират търговията на природен газ. 
"Газов хъб "Балкан" е собственост на държавната газопреносна компания "Булгартрансгаз". Управител на нейния 
конкурент пък е Искър Искров, който е в Съвета на директорите на "Агрополихим" - един от големите потребители на 
природен газ у нас. 
Дружеството БТЕП е регистрирано през 2019 година с капитал от 50 хил. лева. Държавното дружество пък има капитал от 
500 хил. лева. 
И двете компании ще използват платформата на Trayport, за да организират търговията с природен газ, стана ясно от 
заявленията, подадени още през лятото на 2020 година. Сключени са договори за клиринг на дейността с "Клиър Екс". 
"Газов хъб "Балкан" в момента организира търговията на първата газова борса у нас, заработила в началото на 2020 
година. По време на открито заседание в КЕВР в началото на март от държавната компания отчетоха растящ интерес към 
покупката на газ от борсата в последните месеци. 
От "Българска енергийна търговска платформа" изразиха готовност в своето заявление за лиценз веднага да започнат 
работа в сегмента "Ден напред" и са с амбиция до 2025 година около 30% от търгувания газ в този сегмент да минава 
през тяхната борса. 
Компанията ще реализира намеренията си да изгради газова борса със собствен капитал и с кредит от "УниКред 
Булбанк". 
Към края на февруари на борсата, организирана от "Газов хъб "Балкан", са регистрирани 43 участника, от които 60% са 
големи български компании, включително и индустриални потребители. 
 
√ OПЕК+ започва постепенно да увеличава производството 
Алиансът ще добавя за начало около 350 000 барела на ден от началото на следващия месец  
ОПЕК и алиансът от другите водещи производители на петрол са се споразумели да увеличат колективното си 
производство през следващите три месеца, залагайки на връщането на търсенето, тъй като ваксинациите срещу Covid-19 
стартират с различни скорости по света, пише The Wall Street Journal, цитирайки запознати с дискусиите. 
Организацията на страните износителки на петрол и група други големи производители, ръководени от Русия, се 
споразумяха да добавят около 350 000 барела на ден от началото на следващия месец и да разширят това разхлабване 
през следващите три месеца, твърдят делегати. 
Споразумението, което се очаква да бъде официално обявено по-късно в четвъртък, представлява компромис между 
Саудитска Арабия, де факто ръководителят на ОПЕК, и Русия. Саудитска Арабия се опита да запази сегашните нива на 
производство на фона на опасенията, че приливите и отливите на пандемията все още могат да застрашат търсенето на 
петрол. 
Увеличението на производството през май ще бъде последвано от ново в размер на 350 000 барела на ден през юни и 
след това допълнително облекчаване с около 450 000 барела на ден през юли, казват делегатите. Те твърдят, че 
Саудитска Арабия също ще започне да облекчава отделни, едностранни съкращения от един милион барела на ден, 
които тя въведе по-рано тази година. Тя планира да прекрати изцяло тези съкращения до края на юли. 
Въпреки че повечето членове на групата първоначално подкрепиха задържането на съществуващите съкращения върху 
добива, настроението се промени, след като Саудитска Арабия, фактическия лидер на ОПЕК, предложи увеличаване на 
предлагането. 
И макар че петролът се търгува за около 60 долара за барел и разходите за продажба на дребно бързо нарастват, 
големите потребители на черно злато, включително САЩ и Индия, започнаха да призовават алианса да държи цените 
под контрол, страхувайки се, че по-скъпият петрол може да увеличи инфлационния натиск в световен мащаб. 
Въпреки че европейското потребление на петрол е слабо, тъй като Франция, Германия и Италия разширяват или налагат 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/kliringovata-kyshta-na-bydeshtite-gazovi-pazari-u-nas-e-oshte-bez-licenz-324051/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/pokupkata-na-priroden-gaz-stava-prez-nova-platforma-za-tyrgoviia-295902/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/pokupkata-na-priroden-gaz-stava-prez-nova-platforma-za-tyrgoviia-295902/
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нови блокировки поради нарастващите случаи на Covid-19, потреблението на петрол нараства бързо в САЩ, където 
ваксинационната кампания напредва с по-добри темпове от очакваното. 
Американският министър на енергетиката Дженифър Гранхолм е разговарял със своя саудитски колега принц Абдулазиз 
бин Салман в навечерието на срещата на ОПЕК+, за да подчертае значението на достъпните цени на енергията. 
Страните ще се съберат за редовни консултации съвсем скоро, на 28 април, се казва в заключителното комюнике на 
срещата. В един ден ще се състоят заседание на министерския комитет за наблюдение и министерско заседание на 
страните от ОПЕК+.  
 
БНТ 
 
√ Последен ден от предизборната кампания 
Последен ден от предизборната кампания у нас. Утре е ден за е размисъл и агитацията е забранена. 
В условията на пандемия и при при строги противоепидемични мерки ще гласуваме в над 11 900 секции. Машини ще 
има в почти 9 400 от тях. В болниците ще бъдат създадени секции в ковид отделенията. Подвижните секции за хората с 
увреждания са над 400. 
Все още не е ясно колко ще са за карантинирани. Стана ясно обаче, че хората, които са поставени под карантина днес, 
утре и в деня на изборите няма да могат да гласуват, защото не могат да влязат в списъците подвижните секции. В 
чужбина секциите са 465. Повече от половината вече са получили изборни книжа. Локдаунът, наложен в някои държави, 
няма да попречи на българския вот. 
Над 20 000 служители на МВР ще охраняват вота в неделя. Под полицейска охрана вече са транспортирани изборните 
книжа и печати до общините, а днес предстои да бъдат откарани и машините за гласуване. В полицията вече има сигнали 
за изборни нарушения, към момента има и задържани. За 240-те места в следващия парламент ще се борят 6 895 
кандидат-депутати. 
 
√ Кметът на София Йорданка Фандъкова смята, че най-бързият начин за пускане на лифта е възстановяването му в 
съществуващие фундаменти 
"Още една крачка за възстановяването на Княжевския лифт!", това написа на Фейсбук страницата си кмета на София - 
Йорданка Фандъкова. Тя обясни, че Столичната община ще възложи обследване на техническите възможности за 
възстановяване на лифта в рамките на съществуващите фундаменти на стълбовете и станциите. 
"Вчера Върховният административен съд потвърди, че общината има право да направи цялостно обследване на 
съоръжението, което да укаже възможностите за възстановяване." обясни кмета Фандъкова. 
Според нея тезата на „Витоша ски“ е, че възстановяване на старите места е невъзможно е спорна. Доказателство за това 
било, че фирмата обжалва решението на две поредни инстанции. 
Възстановяване по съществуващо положение е най-бързият начин за пускане на лифта, твърди Фандъкова. 
От "Витоша ски" не са против общината да обследва трасето и възможностите за въстановяване на лифта, но смятат, че 
това са излишни разходи, защото при инвестиционно намерение, фирмата която ще строи лифта сама ще има 
задължението да направи обследване и така няма да се заплаща допълнително. 
"Надявам се, че ще излезем от омагьосания кръг, в който се обжалва всеки акт за възстановяване на лифта, и 
"Витоша ски" ще докажат с действия намерението си, което засега е само на думи", написа още Фандъкова във 
фейсбук страницата си. 
През тази седмица главният архитект на София арх. Здравков и представители на дружеството проведоха среща, на която 
се обсъждаха варианти за възстановяване на Драгалевския лифт. 
 
√ Иран, Франция, Германия, Великобритания, Китай и Русия обсъждат иранската ядрена програма 
Представители на Иран, Франция, Германия, Великобритания, Китай и Русия ще участват във видеоконференция, 
като основната тема ще бъде Споразумението за ограничаване на иранската ядрена програма, подписано през 2015 
година. 
Целта е към стратегическия диалог отново да бъде привлечен Вашингтон. През 2018 година президентът Доналд Тръмп 
обяви едностранно оттегляне на САЩ от сделката и наложи икономически санкции на Техеран. Година по-късно и Иран 
започна поетапното излизане от нея, и сега вече обогатява значително повече уран, от заложеното в документа от 2015-а. 
Едно от условията на Техеран е президентът Джо Байдън да отмени санкциите. От Държавния департамент определиха 
днешната виртуална среща като "положителна стъпка". 
 
√ СЗО: Ваксинирането в Европа върви неприемливо бавно 
Ваксинирането в Европа върви "неприемливо бавно", а това удължава пандемията в региона - това се казва в заявление 
на представител на Световната здравна организация за Европа Ханс Клуге. А имунизирането е най-добрият изход от 
ситуацията, се посочва още в документа. 
Според него ситуацията на Стария континент е значително по-притеснителна отколкото преди няколко месеца. Сред 
причини за бавното ваксиниране са нарушените доставки на препаратите. 
Статистиката показва, че едва 16% от населението в Европа е имунизирано, този показател във Великобритания е 52 на 
сто. А директорът на Световната търговска организация заяви, че фармацевтичните компании трябва да се погрижат 
ваксини да стигнат до всички - и за най-бедните държави. 
Ако няма достатъчно, то фирмите да споделят технологията с развиващите се страни, предлага тя. 
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√ Започна ли да се задъхва бюджетът? 
Консолидираният бюджет или т.нар. Консолидирана фискална програма (КФП) приключва първото тримесечие с 
дефицит. Поне така пише в официалното съобщение на Министерството на финансите. Там пише: "На база на 
предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първо 
тримесечие на 2021 г. да бъде отрицателно в размер на 656,5 млн. лв. (0,5 % от прогнозния БВП)". А през януари имахме 
излишък от 405. млн. лева. Излиза, че февруари и март хазната е работила с дефицит от общо над 1 млрд. лева. Ако тази 
тенденция се запази, а за това има всички предпоставки, годината ще приключи с дефицит от 5 млрд. лева, което 
изглежда, че е напълно в рамките на планираните 5.48 млрд. лева дефицит в Закона за държавния бюджет. 
Когато тълкуваме данните на хазната, е важно да имаме предвид някои важни детайли. Данните в съобщението на 
финансовото ведомство са за КФП, а държавният бюджет е нещо по-различно. Той е част от КФП, но именно тази част 
съдържа законово регламентирания дефицит от 5.48 млрд. лева, който, ако бъде надхвърлен бюджетът, трябва да се 
актуализира. Данните за дефицита в него за март ще бъдат публикувани в края на април, но и февруарските данни не са 
радващи. За два месеца дефицитът на Държавния бюджет е 970.6 млн. лева, като само за февруари той е около 992 млн. 
лева. За да е ясно за какви порядъци в разликата на финалния резултат на КФП и на държавния бюджет говорим, ще 
посочим, че за двата месеца на годината КФП все още е на излишък. Финансовото министерство информира за това така: 
"На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с 
бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към февруари 2021 г. е положително в размер на 24,3 млн. лв. и се 
формира от дефицит по националния бюджет в размер на 57,5 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по 
европейските средства в размер на 81,8 млн. лева". 
Както вече казахме обаче, законовият дефицит е в държавния бюджет и ако трупането му продължи с февруарските 
темпове, още през юли определеният лимит от 5.48 млрд. лева ще бъде достигнат и ще бъдем изправени пред 
необходимостта от актуализация. И си представете ситуацията, в която по това време няма действащо Народно 
събрание, което да приеме такава актуализация. 
Защо обаче бюджетът дава симптоми, че се задъхва? 
Предварителните оценки на Министерството на финансите показват, че причината не е в приходите. "Приходите, 
помощите и даренията по КФП към март 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 11 213 млн. лв. (23,6 % от годишния 
разчет). Съпоставени със същия период на предходата година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 365,8 млн. 
лв. (3,6%). Върху данъчните приходи оказват влияние приетите законодателни промени в крайните срокове за подаване 
на годишната данъчна декларация за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и за внасяне на 
корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка 
върху дейността от опериране на кораби (от 31 март на 30 юни 2021 г.). През 2020 г. предвид предприетите бързи мерки, 
свързани с началото на пандемията, също бе удължен срокът по ЗКПО, но една част от данъчно задължените лица вече 
бяха подали годишна данъчна декларация за 2019 г., както и внесли изравнителна вноска по корпоративния данък в 
регламентирания срок - 31.03.2020 година", твърдят от финансовото ведомство. Постъпленията в хазната могат и да не се 
повишават така, като е очаквало правителството, но поне не намаляват спрямо същия период на 2020-та. 
Драмата явно е в разходите по КФП. Към март 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 11 870 млн. лв., което е 22,6 % от 
годишния разчет. За сравнение, разходите за същия период на 2020 г. бяха в размер на 9 551 млн. лева. И от къде са тези 
над 2.3 млрд. лева отгоре. 
"Съществен принос за нарастването на разходите през първото тримесечие на 2021 г. имат разходите, свързани с 
мерките за борба с COVID-19 и преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията. Принос за 
нарастване на разходите за субсидии за нетърговски предприятия имат плащанията по мярката "60/40", мярката "80/20", 
мярката "Запази ме", мярката "Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от 
временните противоепидемични мерки", администрирана от НАП, и други. В частта на разходите за пенсии са 
изразходени близо 320 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от 
януари до март. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната 
пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и базов 
ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г. В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, 
свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения 
по време на действието на извънредна епидемиологична обстановка, вкл. разходи за ваксини, медикаменти, тестове, 
консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 
(допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за 
поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на 
специалисти от професионално направление "Здравни грижи" в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и 
други. В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, като това се 
дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и 
други", обяснява финансовото ведомство. 
Ще е добре за в бъдеще, като посочва причините за по-високите разходи, Министерството на финансите да дава 
разбивка с конкретни суми по отделните пера, водещи до нарастването. Дано да бъркаме, но е много вероятно 
основните източници на този ръст, наред с пенсионните добавки, да се окажат увеличението на пенсиите и на заплатите 
на държавните служители. Това са групи, чиито доходи по никакъв начин не са пострадали от пандемията и не могат да 
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се причисляват към правителствените мерки за борба с COVID-19. Точно по тази причина още при приемането на Закона 
за държавния бюджет за 2021-а всички разбиращи от материята експерти критикуваха правителството за тези 
допълнителни разходи, с които натовари ненужно не само сегашния, но следващите бюджети. Защото веднъж вдигнати 
пенсиите и заплатите, не могат да се намаляват. Всъщност могат, но никой управляващ няма да се реши да го направи, 
защото това е равно на политическо самоубийство. 
Ще бъде жалко, ако в средата или в края на тази година бюджетът не само се задъха, но и издъхне заради всички тези 
ненужно натрапени му разходи. Последствията от това ще са толкова неприятни, че дори удоволствието от възможността 
да заявим на ГЕРБ: "Нали ви казахме, че така ще стане", няма да намалят горчивината от негативните ефекти, които ще ни 
връхлетят. 
 
√ Марк Рюте спечели вота на доверие 
Холандският министър-председател Марк Руте спечели вота на недоверие, предаде АП. 
"Ще продължа да бъда министър-председател, ще работя ужасно усилено, за да си възвърна доверието", каза Руте след 
гласуването. 
Сега Руте трябва да сформира четвъртото си правителство, откакто стана премиер на страната, след явна победа на 
изборите, проведени на 17 март. 
В Нидерландия съставът на парламента по традиция е пъстър и страната обикновено се управлява от сложни коалиции. 
Междувременно, в политическата несигурност, Холандия е под строга блокировка, свързана с коронавируса, която 
трябва да приключи на 20 април. 
Нидерландия е една от първите държави от Европейския съюз, организиращи избори в условията на пандемията от 
новия коронавирус. Гласуването продължи три дни - от понеделник до сряда, - за да бъде избегнато струпването на 
хора с цел да бъде предотвратено разпространението на вируса, който досега причини смъртта на повече от 16 хиляди 
души в страната с население от около 17 милиона души. 
 
√ Републиканците няма да одобрят плана на Байдън от $2 трлн. за инфраструктура 
Лидерът на малцинството в Сената на САЩ Мич Макконъл заяви, че ще се бори със зъби и нокти срещу обявения от 
президента Джо Байдън план за отпускане на 2 трилиона долара за модернизиране на инфраструктурата, пише 
"Гардиън". 
"Ще се боря с тях на всяка крачка по пътя, защото смятам, че това е лоша рецепта за Америка", закани се той на 
пресконференция в Кентъки. Той не вярва, че демократите имат мандат от американците за прокарване на 
предложението на президента. 
Макконъл похвали Байдън като "първокласен човек", но "това е самонадеяна лява администрация. Не мисля, че имат 
мандат да правят това, което правят". 
Инфраструктурният пакет на Байдън "няма да получи подкрепа от наша страна. Последното нещо, от което икономиката 
се нуждае, е голямо увеличение на данъците", смята той. 
Сенатът е разделен - 50 демократи и 50 републиканци. По-голямата част от законодателството трябва да бъде одобрено 
от 60 сенатори, за да се избегне блокиращата тактика filibuster (блокиране на сенатски решения поради липсата на 60% 
мнозинство -б.р). 
В същото време американският лидер всеки момент ще представи целия си кабинет за първи път от встъпването в 
длъжност. 
 
В. Банкеръ 
 
√ ЕС ще отпусне допълнителни ваксини на България и още няколко държави 
България, Хърватия, Естония, Латвия и Словакия ще получат общо 2 854 654 допълнителни дози ваксина в знак на 
съпричастност. Това решение е било постигнато днес на заседание на посланиците към ЕС в Брюксел, съобщи БТА, като 
цитира изявление на португалското председателство на Съвета на Европейския съюз. 
Посоченото количество ще бъде поделено между петте страни според броя на населението. 
Общо 19 от останалите страни в ЕС ще си разпределят по същото правило 6.66 милиона дози. Допълнителните дози са 
осигурени от "Пфайзер" и първоначално се предвиждаше да бъдат доставени в ЕС към края на годината. 
Производителят е осигурил общо 10 милиона допълнителни дози. 
След разпределението, договорено днес, Австрия, Чехия и Словения ще получат дози според броя на населението от 
цялото допълнително количество от 10 милиона. Днешното решение е еднократно, отбелязват от португалското 
председателство. 
 
√ ВАС обяви за нищожна инструкцията за предварителните проверки  
Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожна Инструкцията за провеждане на предварителни 
проверки от прокуратурата, в частта извън чл. 8 в частта „резолюция по чл. 4 и чл. 5“, чл. 9, ал. 3, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 2, чл. 
13, ал. 1 и ал. 2 (също обявени за нищожни с други решения на ВАС). Тя е издадена от главния прокурор и министъра на 
вътрешните работи на 16 март 2011 година. 
Инструкцията има за предмет дейността и действията на прокурора при предварителни проверки, преди образуване на 
досъдебно производство, контрола и предприеманите дисциплинарни и организационни мерки във връзка с тези 
действия. 

https://news.bg/world/ochakva-se-mark-ryute-da-upravlyava-chetvarti-mandat-v-niderlandiya.html
https://news.bg/world/v-niderlandiya-glasuvat-tri-dni-na-parlamentarni-izbori.html
https://news.bg/world/baydan-infrastrukturniyat-plan-za-usd2-25-trln-sazdava-milioni-rabotni-mesta.html
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Върховните магистрати от тричленния състав приемат, че инструкцията представлява нормативен акт и поради това 
трябва задължително да бъде е обнародвана в "Държавен вестник". Неспазването на това императивно изискване 
означава, че този порок се отразява пряко на валидността на акта. Актът не става част от действащото право и не влиза в 
сила. Същият е нищожен и не произвежда правни последици. 
Решението по административно дело № 9913 от 2020 г. може де бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС. 
 
√ Втори кораб се включва в изграждането на "Северен поток 2"  
Руският тръбополагащ кораб „Академик Черски“ пристигна в териториалните води на Дания, за да се включи в 
строителството на газопровода „Северен поток 2“. Това съобщават руските медии, като се позовават на компанията 
изпълнител на проекта Nord Stream 2, предаде БНР. 
Очаква се „Академик Черски“ да се присъедини към тръбополагащата баржа „Фортуна“, която вече работи по 
газопровода. 
Проектът беше замразен, след като през декември 2019 г. швейцарската компания Allseas прекрати участието си в него 
заради заплахата от американски санкции. Година по-късно „Фортуна“ възобнови работата по „Северен поток 2“. 
Остава да бъдат построени 121 км, или 5% от трасето на газопровода. 
Миналата седмица ръководителят на съвета на директорите на „Газпром“ Виктор Зубков заяви, че проектът ще бъде 
завършен тази година. 
Годишният му капацитет е 55 милиарда кубични метра газ, а основната му цел – да осигури до дъното на Балтийско море 
пряк достъп на потребителите в Германия до руско синьо гориво и да сведе до минимум зависимостта на Русия от 
транзита през Украйна. 
Според руската страна проектът е икономически изгоден за Европа, а според Съединените щати увеличава енергийната й 
зависимост от Русия. 
 
В. Монитор 
 
√ Над 32 млн. лв. получили производителите на протеинови култури 
Държавен фонд „Земеделие“ изплати 32 597 628 млн. лева по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури 
(СПК) за Кампания 2020 на 16 081 производители, които отглеждат фасул (зърно), леща, нахут, грах, фъстъци, соя, бакла, 
люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан, както и смески от тях. Това съобщиха от 
разплащателната агенция. 
Право на подпомагане имат земеделски стопани, които обработват най-малко 0.5 хектара (заедно или по отделно) и 
площите им са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане не площ. 
Ставката по схемата за Кампания 2020 г. е увеличена с 20,7 % и е в размер на 259,22 лв. на хектар. Тя е определена със 
заповед на министъра на земеделието. Припомняме, че ставката за подпомагане за Кампания 2019 бе 214,77 лв. на 
хектар. 
 
√ ВЪЗМОЖНОСТ: Финансиране за близо 2 000 нови работни места 
Финансиране за близо 2 000 нови работни места - това предлага Агенцията по заетостта на бизнеса. Срокът, в който 
работодателите могат да кандидатстват за средствата в бюрата по труда, изтича днес. 
Мярката предвижда ежемесечно изплащане до 630 лева на трудово възнаграждение, както и осигурителните вноски за 
всяко наето безработно лице. Финансирането важи и за хора, които са в престой в бюрото по труда над 6 месеца, на 
възраст до 24 години или над 50 години, с основно и по-ниско образование и безработни майки с деца до 5 години 
 
√ Пускат движението в ремонтирания частък от АМ "Тракия" 
Около 10 ч. се пуска движението в ремонтирания 6-километров участък от автомагистрала „Тракия“ от общо 16,5 км, 
които се обновяват в момента. 
Строителните работи започнаха в началото на февруари и утре се възстановява преминаването в отсечката между 
връзката за АМ „Марица“ и пътен възел „Чирпан“. Ремонтът на останалата част от трасето до пътен възел „Чирпан - 
изток“ продължава, предаде БНТ.  
За да се възстанови трафикът и в двете платна, които са в експлоатация от 2007 г., на обекта се работеше максимално 
мобилизирано без почивен ден, съобразно метеорологичните условия. Отсечката е с възстановена носимоспособността 
на пътното тяло, подобрено отводняване, нова асфалтова настилка, ограничителни системи, маркировка и знаци. 
Със завършването на ремонта в 6 км участък пътуващите за Бургас ще преминават от пътен възел „Чирпан“ по 
третокласния път III-664 през околовръстния път на Чирпан и по път II-66 Чирпан – Стара Загора до пътен възел „Чирпан - 
изток“, където ще се връща на автомагистралата, и обратно. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и да спазват 
стриктно поставената пътна сигнализация. 
Ремонтните дейности в 10 км отсечка от пътен възел „Чирпан“ до пътен възел „Чирпан – изток“ се предвижда да 
завършат на 19 април т. г. За изпълнението им участъкът остава затворен за движение в двете платна. По метода студено 
рециклиране е възстановена носимоспособността на пътното тяло в целия участък. 
Строителните работи включват машинно подравняване на банкети, дълбоко фрезоване на съществуващата настилка, 
студено рециклиране, ремонтно-възстановителни дейности на 9 съоръжения в отсечката между пътните възли „Чирпан“ 
и „Чирпан – изток“, бетонови работи, полагане на геомрежа, полагане на неплътен и износващ пласт от сплитмастик. 
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С изпълнение на планираните дейности се подобрява експлоатационното състояние на асфалтовата настилка и 
отводняването. Отсечката ще бъде с нова хоризонтална маркировка, ограничителни системи и пътни знаци. 
Строителните дейности в 16,5 км участък са част от започналия през октомври м. г. поетапен ремонт на общо 52 км от АМ 
„Тракия“ /от 156-ти до 208-ми км/. В края на декември 2020 г. приключи обновяването на 12 км от АМ „Тракия“ в двете 
платна, между пътните възли „Белозем“ и „Оризово“. 
Трасето е с нова асфалтова настилка, подобрено отводняване, хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни 
системи. В платното за Бургас през миналата година беше обновен и 2-километров участък между км 198 и км 200. Целта 
е след като завърши ремонтът на 16,5-километровия участък, да продължат дейностите в последните 24 км до п. в. 
„Стара Загора“. 
 
Мениджър 
 
√ Европейските борси започват месец април с оптимизъм 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа започнаха новото тримесечие с ръст, след като оптимизма 
около новия план правителствени разходи в САЩ и силните данни за промишлената активност в Еврозоната засенчиха 
притесненията около новия национален локдаун във Франция, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,29 пункта, или 0,53%, до 431,89 пункта, оставайки малко под 
рекордния си връх от 433,9 пункта. Индексът завърши първото тримесечие на 2021 г. с ръст от 7,7%, регистрирайки 
четвърто поредно тримесечие на растеж. 
Немският показател DAX отчете ръст от 62,03 пункта, или 0,41%, до 15 070,37 пункта, достигайки нов рекорден връх. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 50,61 пункта, или 0,75%, до 6 764,24 пункта. Френският 
измерител CAC 40 се повиши с 25,48 пункта, или 0,42%, до 6 092,71 пункта, изоставайки от другите водещи индекси в 
региона, след като президентът Еманюел Макрон обяви трети национален локдаун, който влиза в сила от 3 април, 
събота, и ще продължи четири седмици. 
Въпреки сравнително бавната ваксинация в региона и нарастващият брой на заразените с COVID-19 в редица страни, 
европейските пазари успяха да заличат почти всичките загуби, предизвикани от пандемията, на фона на добрите данни 
за промишлената активност. 
Окончателният промишлен PMI индекс на агенция IHS Markit за Еврозоната достигна 62,5 пункта през март спрямо 57,9 
пункта през февруари. Това е най-високото равнище на показателя, откакто Markit започва да провежда проучването 
през юни 1997 г. Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването. 
Силни резултати регистрират и Германия и Франция, като немският PMI индекс в сектора на промишлеността нарасна до 
рекордните 66,6 пункта през март спрямо 60,7 пункта през февруари. Промишленият PMI индекс на Франция се повиши 
до 59,3 пункта, достигайки 246-месечен връх. 
„Оставаме оптимисти за икономическото възстановяване и вярваме, че настоящото забавяне на ваксинацията в ЕС е 
малко вероятно да застраши растежа. Очаква се доставките на ваксини да нараснат значително през второто и третото 
тримесечие“, коментират анализатори от Equita 
Глобалните нагласи бяха подкрепени и от плана на президента Джо Байдън за инвестиране на над 2 трлн. долара в 
инфраструктура, чиста енергия и производство на чипове. 
Секторът на производството на чипове бе подкрепен и от новината, че тайванският гигант TSMC панира да инвестира 100 
млрд. долара през следващите три години в увеличаване на капацитета на производство на полупроводници. На този 
фон акциите на ASML, Dialog Semiconductor и Infineon Technologies поскъпнаха съответно с 2,67%, 0,31% и 1,06% 
Цената на книжата на британската фирма за доставки на храна Deliveroo поевтиняха с 1,97%, след като се сринаха с около 
30% при борсовия си дебют в сряда. Акциите на германския й конкурент Delivery Hero поскъпнаха с 3,44%, след като 
нидерландската инвестиционна компания Prosus NV повиши дела си в него. 
Акциите на швейцарската банка Credit Suisse поскъпнаха 2%, но тя продължава да е на път да запише най-лошата си 
седмица на борсата от март 2020 г. на фона опасения за сериозни загуби заради краха на хедж фонда Archegos Capital. 
Силен месечен ръст за Dow и S&P 500 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в сряда, завършвайки месец март и първото тримесечие на 
годината с ръст, след като инвеститорите се върнаха към акциите на растежа в технологичния сектор, предаде Си Ен Би 
Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 85,41 пункта, или 0,26%, до 32 981,55 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 14,34 пункта, или 0,36%, до 3 972,89 пункта, достигайки нов рекорден 
връх в средата на търговията. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 201,48 пункта, или 1,54%, 
до 13 246,87 пункта. Акциите на Apple, Microsoft и Facebook поскъпнаха съответно с 1,88%, 1,69% и 2,27% , а тези на Tesla - 
с 5,08% 
Цикличните сектори, включително тези на енергетиката, суровините, финансите и промишлеността, записаха загуби в 
сряда, докато технологичния сектор в S&P 500 регистрира ръст от 1,5%. 
За месец март Dow и S&P 500 добавиха 6,6% и 4,3% към стойността си и регистрираха най-добрия си месец от ноември 
насам и четвърти от пет месец на зелено. За тримесечието индексът на сините чипове напредна със 7,8%, а S&P 500 с 
5,8%, като и двата записаха четвърто поредно тримесечие на ръст. 
По-слабо бе представянето на Nasdaq, тъй като технологичните акции поевтиняха на фона на нарастващата доходност по 
държавните ценни книжа. За март технологичният индекс нарасна с 0,4%, а за тримесечието – с 2,8%. 
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В сряда доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се задържа на ниво от 1,73%, след като по-
рано достигна 14-месечен връх от 1,77% на фона на разпространението на ваксините срещу COVID-19 и очакванията за 
по-силно възстановяване на икономиката. 
Някои инвеститори обаче продължават да изразяват опасения относно ускоряването на инфлацията на фона на 
мащабния пакет от фискални стимули. 
„Икономическите стимули вече не са 100% добродетелни в очите на пазара“, казва Том Есай, основател на Sevens Report. 
„Причината за това е, че те ще донесат със себе си: по-висока доходност на облигациите, по високи инфлационни 
очаквания и съмнения за това, че Фед ще запази политиката си без промяна през цялата 2021 г. Освен това, тези стимули 
се използват като компенсация за увеличаване на данъците върху физическите лица и корпорациите“, добавя той. 
Междувременно стана ясно, че частният сектор в САЩ е добавил 517 хил. работни места през март, което е най-бързото 
темпо на ръст от септември 2020 г., сочат данните на компанията ADP. Въпреки това резултатът остана под прогнозата на 
Dow Jones за 525 хил. нови работни места. 
Оптимизъм в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско тихоокеанския регион регистрираха повишения в четвъртък, 
след като инвеститорите бяха обнадеждени от подкрепеното от стимулите в САЩ възстановяване на световната 
икономика и от плана на президента Джо Байдън за инвестиции от 2 трлн. долара в американската инфраструктура. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 210,07 пункта, или 0,72%, до 29 388,87 пункта. 
Акциите на технологичния конгломерат Softbank поскъпнаха с 0,65%, а тези на Fast Retailing и Toyota поевтиняха с 0,19% и 
2,24%. Японският пазар бе подкрепен от данните по прочуването Tankan на Японската централна банка, според които ред 
големите японски производители е нараснало за трето поредно тримесечие на фона на възстановяването на 
икономиката. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 24,42 пункта, или 0,71%, до 3 466,33 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 24,57 пункта, или 1,115, до 2 242,19 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng добави 560,39 пункта към стойността си, или 1,97%, завършвайки търговската сесия при ниво от 28 
938,74 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 25,98 пункта, или 0,85%, до 3 087,4 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се повиши с 38 пункта, или 0,56%, до 6 828,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 1,69 пункта, или 0,34%, до 500,59 пункта. BGBX40 се повиши с 0,33 пункта, или 0,29%, до 113,48 
пункта. BGTR30 напредна с 2,78 пункта, или 0,52%, до 541,35 пункта. BGREIT се понижи с 0,46 пункта, или 0,31%, до 146,97 
пункта. 
 
√ Преходни фактори движат ръста на инфлацията в Еврозоната 
Нарастването на инфлацията в Еврозоната се дължи на преходни фактори, но основните тенденции остават слаби, което 
означава, че Европейската централна банка трябва да продължи силната си подкрепа за икономиката. Това заяви днес 
главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн, цитиран от Ройтерс. 
От началото на годината инфлацията нараства стабилно и вероятно ще надхвърли целевото ниво на ЕЦБ от „малко под 
2%“ през идните месеци на фона на нарастващите разходи за енергия, по-високите данъци, потенциалния скок в 
потреблението на домакинствата и технически фактори, свързани с пандемичния шок. 
Тези фактори доведоха до ръст на инфлационните очаквания до най-високото им равнище от повече от две години. На 
пръв поглед това е нещо позитивно за ЕЦБ, но Лейн предупреждава, че пазарите могат да изпреварят реалната 
икономика и че тяхната твърде бърза корекция на цените може да заплаши растежа. 
Фирмите и домакинствата променят очакванията си по-бавно, така че когато пазарите са и единствените, оценяващи 
цените като по-високи, кредитополучателите са изправени пред по-високи реални лихвени проценти, казва Лейн в 
публикация в блог. 
„При този сценарий, нетното въздействие е свиване на производството и спад в прогнозирания инфлационен път“, 
отбелязва главният икономист на ЕЦБ. 
През последните седмици номиналната и реалната доходност се движат в противоположни посоки, като номиналната 
върви нагоре към нивата отпреди пандемията, а реалната – към ниските равнища от началото на годината. 
Лейн обаче казва, че базираните на пазара нива може да отразяват неточно реалните перспективи за инфлация, тъй като 
те демонстрират „поразителна корелация“ с движението на цените на петрола, което означава, че ръстът при тях не се 
дължи толкова на „истинските“ инфлационни очаквания. 
Коментарите на Лейн вадят на преден план фокуса му върху движението на номиналната доходност и решението на ЕЦБ 
да ускори стимулите, въпреки че базираните на пазара нива на доходност не са далеч от ниските нива, достигнати в 
началото на годианта. 
„Нестабилността на инфлацията през 2020-2021 г. може в голяма степен да бъде приписана на естеството на 
пандемичния шок“, отбелязва Лейн в публикацията си. „Средносрочната перспектива пред инфлацията остава слаба на 
фона на вялото търсене и значителното отслабване на трудовите и продуктовите пазари“, казва той. 
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В. Труд 
 
√ Според анализ на Световната банка: Необходимо е бързо формиране на кабинет. 
Бързото формиране на ново правителство след изборите е предпоставка за продължаване без прекъсване на 
антикризисните мерки за подкрепа на хората и бизнеса, както и за възстановяване на доверието на инвеститорите. Това 
пише в нов доклад на Световната банка за развиващите се страни в Европа и Централна Азия. 

 
 
Икономиката на България беше засегната 
относително леко от пандемичната криза през 
2020 г. Предоставянето на помощи за 
изплащане на заплати в засегнатите от 
пандемията фирми и добавките към пенсиите 
са предотвратили по-голям спад на доходите 
на населението, посочват от Световната банка. 
Според анализа, рисковете, свързани с 
пандемията, ще продължат да действат поне 
до третото тримесечие на годината. А след това 

политиците трябва да осигурят постепенно оттегляне на мерките за подкрепа и разумно използване на безпрецедентно 
големия размер на средствата от ЕС, посочват от Световната банка. 
В новата си прогноза Световната банка леко влошава очакванията си за България. Ръстът на икономиката през тази и 
следващата година се предвижда да бъде съответно 2,6% и 3,3%, при предишни очаквания за ръст от 3,3% и 3,7%. 
Пандемията разкри недостатъци в редица публични сфери като здравеопазване, образование, социална защита и 
административни услуги, пише в анализа. Сред недостатъците са недостигът на медицински персонал и бавната 
дигитализация на административните услуги. От Световната банка посочват и редица предизвикателства, пред които е 
поставена България. Въпреки силния ръст на икономиката в годините преди пандемията, реалното сближаване на 
страната ни с останалите държави от ЕС остава бавно, пише в анализа. България остава най-бедната страна от ЕС, а 
Брутният вътрешен продукт на човек от населението, измерен според покупателната способност, е само 53% от средното 
ниво за ЕС. 
 
БНР 
 
√ Женското предприемачество е изключително интересна тема за страната ни 
Нужна е благоприятна среда за участието на жените в бизнеса 
Академията за жени предприемачи на Нов Български университет (НБУ) награди 3 проекта на дами, които реализират 
предприемаческите си идеи. Инициативата е с подкрепата на посолството на САЩ у нас. Организатор и изпълнител на 
проекта е Училището за професионално и продължаващо обучение към НБУ. 
Академията за жени предприемачи е световна инициатива, която се провежда и в България, а целта е да достигне до 50 
млн. дами по света до 2025 г., и да подпомогне създаването на благоприятна среда за участието на жените в бизнеса.  
“Има нужда от такива умения, защото има дефицит на предприемачески знания и умения за бизнес начинания. Всеки 
проект е нужно да бъде развит и да има устойчиво бъдеще”, казва Цилия Стоянова - ръководител на Центъра за 
продължаващо образование в НБУ. 
Женското предприемачество е изключително интересна тема за страната ни, защото поради културни причини, повечето 
предприемачи са мъже, а през последните 20 години се появиха и жени предприемачи, но основно в малки, семейни 
бизнеси - салони за красота, недвижими имоти. Има обаче и жени, които са сериозни лидери в големи международни 
компании, а техният пример е ролеви модел. 
“Смятам, че жените изконно, като роля в обществото и в семейството, имат не толкова водеща роля. Когато има деца, 
семейство и активен партньор, това се случва естествено, но пък има изключителни идеи и ние бихме искали да 
подпомогнем такива жени, които да намерят сигурност. 
Много е важна и емоционалната предпоставка за едно такова начинание, защото вярата в начинанието, в близките и в 
себе си, е изключително важна, както и необходимите умения”, коментира Цилия Стоянова. 
 
Икономически живот 
 
√ С европари създават детски кътове по работните места във фирми и учреждения 
86 фирми и 19 институции от централната и местната власт ще създадат детски кътове на работното място, в които ще се 
полагат грижи за над 1 700 деца на служителите им, съобщават от социалното ведомство. 
Проектите се реализират по мярката „Детски кътове“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като 
общата стойност на одобрените проекти е над 6,6 млн. лв. Одобрени са 62 проекта, като 16 от тях ще се изпълняват в 
партньорство. 
В новосъздадените детски кътове на работното място ще бъдат назначени 278 детегледачи, които ще бъдат наети чрез 
Бюрата по труда. Ако нямат предишен опит в работата с деца, ще им бъде осигурено обучение. По мярката „Детски 
кътове“ се поема възнаграждението на детегледачите за период до 12 месеца, като то е съобразено със средната брутна 

https://cpo.nbu.bg/bg/akademiq-za-zheni-predpriemachi
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работна заплата в сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Размерът на заплатата на детегледачите ще 
зависи от това дали услугите в детските кътове са почасови или целодневни. 
Най-големият проект е на обща стойност близо 214 000 лв., а най-малкият – близо 55 000 лв. В зависимост от големината 
на предприятието, е предвиден процент съфинансиране. 
Детски кътове ще бъдат изградени в общинските администрации на Смядово, Нови пазар, Тополовград, Сърница, 
Съединение, Своге, Стамболово, Попово, Бургас, Главиница, Елин Пелин, Симитли, Неделино, Кнежа, Венец, Ботевград, 
Костинброд, Димово, както и в Министерството на финансите. 
  
√ Искат от ЕК общ задължителен стандарт за емисиите на метан  
Европейската комисия да въведе задължителни стандарти за емисии на метан, поиска за пореден път група европейски 
инвеститори, които управляват активи в размер на 36 трилиона евро, съобщава Euractiv.bg. 
“Повтаряме призива за установяване на задължителен стандарт за ефективност, изискващ минимум 0,25% 
интензивност на доставките по веригата, която обхваща целия внос на газ, който се продава в ЕС до 2025 г. Целта 
е да постигнем 0,2%, когато е възможно“, се казва в писмото на групата инвеститори. 
Европейският съюз е най-големият вносител на газ в света, като изкупува около 80% от суровината от други страни. Най-
голямата част от внесения газ идва от Русия, но сателитите са засекли големи изтичания на метан от газопроводите. 
Метанът е парников газ, над 20 пъти по-мощен от въглеродния диоксид. Той може да доведе до допълнително глобално 
затопляне и дори по-бързо топене на ледовете в Арктика. 
Емисиите от метан идват от човешки дейности (главно от селското стопанство, енергетиката и управлението на 
отпадъците) и от естествени източници. След като бъде изпуснат в атмосферата, метанът има живот около 12 години. 
Към момента в ЕС не съществуват правила, които да попречат вноса на газ от повредена инфраструктура, от която изтича 
метан. Надеждите са насочени към очакваната до края на годината нова правна рамка. 
Европейската комисия обяви, че законодателството ще изисква петролните и газовите компании да наблюдават и 
докладват емисиите на метан и да ремонтират течове в тръбопроводите. Следващата стъпка е да се обмисли налагането 
на метанови стандарти. 
 
Cross.bg  
  
√ Машините за гласуване тръгват към общините 
Под зоркото око на органите на реда днес започва транспортирането на машините за парламентарните избори към 
общините. Те ще бъдат инсталирани в секциите в събота, в присъствието на поне половината членове на всяка комисия. 
У нас в 9 390 секции ще може да се гласува и с машина. Това са местата, където гласоподавателите са повече от 300 
души. С електронните устройства няма да могат да подадат гласа си сънародниците ни в чужбина. 
  
√ Кунчев: Ваксинацията трябва да е задължителна при започване на работа 
„Ако до края на юни ние достигнем 50 % ваксинирани, каквото е целта на ЕС, реално тежка епидемия не може да има. 
Ако достигнем 70 %, епидемичното развитие е невъзможно". Това заяви в ефира на „Здравей, България" главният 
държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 
В четвъртък стана ясно, че общо осем страни, сред които и България, ще получат общо 2 854 654 допълнителни дози 
ваксина в знак на съпричастност. Доц. Кунчев направи коментар относно добрата новина. 
„От тук нататък не липсата на ваксини ще играе роля за изпълнение на ваксинационния план, а желанието на хората да 
се имунизират", поясни той. 
„Искам да изразя благодарност в три насоки. Първо благодаря на премиера Борисов, който започна тази борба и постави 
въпроса на достатъчно високо ниво. Второ, благодарности към австрийския премиер, който успя да събере всички тези 
ръководители и да застане зад идеята. Благодарности и на португалското председателство, което макар и след трудни 
преговори доведе докрай това решение. България ще получи близо милион и 300 хиляди дози, които ще дойдат до края 
на юни. Имайте предвид, че това е допълнително количество над очакваните доставки. В края на април ще имаме 
достатъчно ваксини и ще можем да избираме от няколко видове", увери главният държавен инспектор. 
Главният държавен инспектор поясни и какво става в страните, в които имунизацията тече с пълна сила. 
„Вижте какво става във Великобритания и Израел, които постигнаха много голям процент ваксинирани. Вчера в Лондон 
няма смъртни случаи, а в Израел така заболеваемостта е най-ниска в света", коментира доц. Кунчев. 
Според него процентът на ваксинирани у нас ще е такъв, какъвто си го направим. „Може да правим и по 50 000 
имунизации на ден, ако има желаещи. Идеята е в края на юни Европа да може да достигне 50 % обхват на ваксинирани", 
каза още доц. Ангел Кунчев. 
Той коментира и възможността страната ни сама да произвежда ваксини. 
„Идеята да произвеждаме сами ваксини е реалистична само в рамките на международно сътрудничество. Не сме 
толкова голяма страна, нямаме чак толкова огромни средства, които да влагаме в инвестиции, които не знаем как ще се 
изплатят", смята главният държавен инспектор. 
Кунчев заяви още, че е на мнение, че ваксинацията трябва да е задължителна при започването на работа, особено в 
някои сектори, в които се носи отговорност за живота и здравето на други хора. Според него хората, които са 
ваксинирани е нормално да получат някои преференции на фона на всички, които отказват ваксинация. 
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√ В Русия бе регистрирано първото лекарство в света срещу коронавирус 
 Министерството на здравеопазването на Руската Федерация регистрира първото в света лекарство срещу коронавирус, 
създадено на базата на кръвна плазма от преболедували, съобщиха от държавната корпорация "Ростех". 
"Здравните власти одобриха използването на този специфичен имуноглобулин в лечението на Covid-19. Препаратът 
"Ковид-глобулин" е първият регистриран в света медикамент срещу инфекцията от този вид", се казва в официалното 
изявление на компанията. 
"Ковид-глобулин" е създаден на базата на кръвна плазма от преболедували пациенти и съдържа антитела. "Приемът на 
лекарството помага на организма да преодолее болестта и "учи" имунната система как по-бързо самостоятелно да 
произведе антитела", допълват от "Ростех". 
В хода на изследванията на препарата е потвърдена неговата безопасност, липса на странични ефекти и способността му 
да неутрализира коронавируса. Медикаментът ще бъде използван за лечение на хора в средна и тежка форма на 
инфекцията. 
Това обаче ще стане след края на втората и трета фаза на клиничните изпитания, които в момента се провеждат в 
московски болници. 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- В пика на третата вълна: за надеждата във ваксините и силите на лекарите. Разговор с директора на болница 
"Пирогов" - проф. Асен Балтов. 

- Кои партии влизат в следващия парламент? Данните на социолога Първан Сименов. 
- Край на кредитната ваканция. Как мярката се отрази на домакинствата и бизнеса. И още - как да управляваме 

заемите си. Съветите от експертите. 
- Ще вали ли в деня на избрите и крие ли изненади времето през април? Прогнозата на синоптиците. 
- Нов кораб във водите на Дунав: директно от борда на „Янтра" 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще бъдат ли безплатни сертификатите за ваксиниране срещу COVID-19? В студиото - д-р Иван Маджаров. 
- Два дни преди вота - как ще гласуват сънародниците ни зад граница по време на пандемия? На живо от Турция и 

Испания. 
- Ще има ли шарен парламент и коалиция след изборите? Коментар на проф. Антоанета Христова и Росен 

Карадимов. 
- В рубриката "Чети етикета" - трябва ли да отпадне част от материала за матурите в 7-ми и 12-ти клас? 
- Актьорът Филип Аврамов сбъдва мечта на майка и син в "Бригада нов дом". 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Кои политически сили влизат в следващия парламент - най-новото социологическо проучване на агенция 

„Тренд". 
- Кога да очакваме спад в броя на заразените с COVID-19? Разговор с главния държавен здравен инспектор доц. 

Ангел Кунчев. 
- Хотелиери поискаха 3 години безплатна сянка по Черноморието. Възможно ли е и как ще стартира летният сезон 

след по-малко от месец? 
- 28 дни без следа! Как продължава издирването на 5-годишното дете и неговия баща в Казанлъшко. 
- Българи стават жертви на трафик в търсене на работа. За какво да внимаваме при примамлива оферта зад 

граница? 
- Психология на пандемията. Как ни влияе изолацията и работата от вкъщи? Разговор с психиатъра д-р Веселин 

Герев. 
- Изкуство върху пясък. На живо от плажа в Бургас: Каква нова скулптура се появи край брега? 

 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Сега - стр. 1, 5, 9 - Ужас! Тази сива кампания май ще се повтори 
в. 24 часа - стр. 1, 2, 3, 5 - Поне тройна коалиция, за да има правителство 
в. Труд - стр. 2, 3 - Тежки цени за Великден 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Купуват коли и дрога с менте евро от България 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Касата покрива само 2/3 от лечението на пациентите с COVID-19 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 6 - Румен Радев отново вдигна юмрука, но с думи и поиска нови хора 
в. 24 часа - стр. 7 - 45-ият парламент: Лекари и учители на фокус, помощи за бизнеса и семействата до излизане от 
кризата. Накрая ще пише нова конституция 
в. Труд - стр. 4 - Ще Пътуваме от Мюнхен до Бургас без сфетофар 
в. Труд - стр. 5 - ГЕРБ води пред БСП с 8 процента 
в. Телеграф - стр. 2 - Зам.-шефът на полицията Тодор Гревенаров: 20 000 униформени пазят изборите 
в. Телеграф - стр. 7 - Кръчмите отвориха с нов трик 
в. Монитор - стр. 4 - Стокообменът ни със САЩ мина $1 млрд. през 2020 г. 
в. Монитор - стр. 5 - 100 глобени за паркиране на трева в София 
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Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 22, 23 - Елеонора Митрофанова: "Балкански поток" превърна България в крупен газоразпределителен 
център от европейски мащаб 
в. Труд - стр. 14, 15 - Доц. д-р Спас Ташев, Институт за изследване на населението и човека при БАН, пред "Труд": Скопие 
спря преброяването, за да не се пишат много за българи 
в. Телеграф - стр. 12 - Сауните и басейните са безопасни за COVID 
в. Монитор - стр. 10 - Тъмните дебри на електромера 
Водещи анализи 
в. Сега - стр. 1, 6, 7 - Политиците запокитиха страната в перфектната изборна буря 
в. Сега - стр. 10 - Мистерии около милиардите във фискалния резерв 
в. Сега - стр. 11 - Хем го боли, хем го мързи. Що е то? 
в. 24 часа - стр. 24, 25 - Революция в училище - раницата става електронна 
в. Труд - стр. 13 - Сергей Антонов заслужава повече от Паница 
в. Телеграф - стр. 13 - Симеон Караколев, председател на Асоциацията на овцевъдите: Половин милион БГ агнета на 
пазара за празниците 
в. Монитор - стр. 11 - Мария Грубешлиева-Муки, актриса и писателка: Със Стоянка имахме кармична връзка, нищо не 
можеше да ни раздели. 

 

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

