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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Какво очаква бизнесът от новия кабинет? 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Светът е бизнес, 05.04.2021 
Всяко едно представително гласуване като това, на което станахме свидетели, винаги означава промяна. Как ще се 
приоритизира и подреди във времето тази промяна предстои да видим, но това, което няма да се промени и е хубаво, че 
няма да се промени, е данъчният модел и посоката на движение на страната. Това заяви Васил Велев, председател на 
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в ефира на предаването "Светът е 
бизнес" с водещ Ивайло Лаков. 
"В предизборните програми на всички политически сили не присъства нещо, което да е радикално притеснително по 
отношение на данъчната система или приоритетите на страната, като всички са за ОИСР, еврозоната или Шенген". 
Гостът все пак уточни, че от АИКБ не са срещали с "Има такъв народ".  
"В това отношение по-голямата част от тези партии, които влизат в парламента, изповядват едни и същи ценности", 
допълни Васил Велев. 
"Не съществува риск да се забави пътя към еврозоната. Риск съществува от забавяне на реформите най-вече в 
здравеопазването, енергетиката. Необходими са законодателни промени по отношение на антикризисните мерки".  
Васил Велев обърна внимание и, че срокът за Националния план за възстановяване и устойчивост, за който миналият 
парламент не постигна консенсус, за внасянето му в ЕК е 30 април.  
"Оперативните програми също са на финалната си фаза на доработване - те ще действат 9 години оттук насетне", 
допълни гостът.  
По думите на председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
бизнесът трябва да очаква от новия кабинет ускоряване на икономическия растеж; насърчаване на инвестициите чрез 
подобряване на правната среда и качеството на законодателството, сигурност на собствеността и стимулиране на 
предприемачеството.  
"Необходима е промяна във всички тези сфери, ако искаме да имаме догонващо развитие - да ускорим икономическия 
растеж така, че да намалим изоставането си от останалата част от групата на бившите социалистически страни, които се 
отдалечават от нас". 
Целия разговор може да видите във видеото. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Евростат: В България и Румъния най-рядко се доверяват на здравна информация онлайн  
България и Румъния са двете страни в ЕС, в които хората на-рядко търсят здравна информация онлайн. Най-популярна тя 
е във Финландия и Нидерландия. Това показва най-новото изследване на Евростат за търсенето на здравна информация 
онлайн в страните от общността. 
През 2020 г. един на всеки двама граждани на ЕС (55%) на възраст 16-74 години е потърсил онлайн здравна информация, 
свързана с наранявания, заболявания, хранене, подобряване на здравето или подобни. Това е с два процентни пункта 
(п.п.) по-високо от предходната година (53%) и с 21 п.п. спрямо 2010 г. (34%). Освен това 20% от гражданите на ЕС 
съобщават, че са си уговаряли среща с практикуващ по интернет лекар. По-малко (13%) са имали достъп до други 
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здравни услуги чрез уебсайт или приложение, вместо да посещават лично болница или лекар, а 11% от гражданите са 
имали достъп до личните си здравни досиета онлайн. 
Делът на хората, търсещи здравна информация онлайн за лични цели, варира в различните държави-членки на ЕС. През 
2020 г. най-висок дял е регистриран във Финландия, където 77% от хората на възраст 16-74 години са търсили онлайн 
теми, свързани със здравето през последните три месеца преди проучването, следвани от Нидерландия (76%), Дания 
(72% ) и Германия (70%). 
За разлика от тях, най-ниски дялове са наблюдавани в Румъния (28%), България (29%), Италия (35%; данни за 2019 г.) и 
Полша (43%). 
През последното десетилетие делът на лицата, търсещи здравна информация онлайн, се е увеличил в държавите-членки 
на ЕС. Най-голям ръст в броя на хората, които търсят здравна информация онлайн, е регистриран в Чехия (+41 п.п.) и 
Кипър (+40 п.п.), следвани от Испания (+34 п.п.), Ирландия и Хърватия (и двете + 33 п.п.). 
 
√ Среща за иранската ядрена сделка във Виена  
Виена ще бъде домакин на среща-разговор за Съвместния всеобхватен план за действие, известен като иранската ядрена 
сделка. 
Ще участват делегати от Иран, Франция, Германия, Великобритания, Китай и Русия, като индиректно ще се включат и 
САЩ. 
Форматът ще се председателства от върховния представител на ЕС за външна политика и сигурност - Жозеп Борел, като 
крайната цел е съживяване на иранската ядрена сделка, подписана през 2015 година. 
От Вашингтон поясниха, не очакват преки контакти с Техеран, но са отворени за това. Има и готовност за частично 
облекчаване на санкциите, наложени на Иран от Доналд Тръмп. 
 
√ Зоран Заев поздрави българите за успешно проведените избори в условия на пандемия  
Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев поздрави българите за успешно проведените избори в 
условията на пандемия, предаде МИА. 
На брифинг днес на въпрос за коментар на вота Заев честити на Бойко Борисов за победата на неговата партия ГЕРБ. 
"Честитя на всички за мандатите. Поздравявам премиера Борисов и ГЕРБ за победата на изборите. Ще чакаме да се 
съставят управляващите институции, да се формира парламента, за да може след това нормално да продължим с 
разговорите за преодоляване на различията в дух на приятелство", посочи Зоран Заев. 
 
Investor.bg 
 
√ Новите екостикери за автомобилите ще оскъпят годишния технически преглед 
След 12 юли новите стикери ще удостоверяват и техническата изправност на моторните превозни средства, 
посочи Бойко Рановски от ИА ''Автомобилна администрация“ 
След 12 юли новите стикери, които ще получат водачите на автомобили за успешно преминат годишен технически 
преглед (ГТП), вероятно ще повишат цената на ГТП с между 5 и 10 лева. Това прогнозира по БНР директорът на 
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ (ИААА) Бойко Рановски. 
Той обясни, че новият вид стикери ще удостоверяват както техническата изправност на моторното превозно средство, 
така и неговата екологична група. Това с отнася за леките коли и автомобилите до 3,5 тона. 
В София, както и в други големи градове и общини, в дни със замърсен атмосферен въздух, ще могат да се налагат 
ограничения за движение в определени зони на коли с по-ниска екологична категория. 
В стикера ще бъде вграден чип с допълнителна информация за самия автомобил. 
Investor.bg припомня, че наредбата за новия регламент беше публикувана през септември 2020 година. 
„Екологичните групи са пет. В петата са електрическите и хибридните, най-малко замърсяващите автомобили, обясни 
Рановски. - Групата се определя в зависимост от отделяните по време на ГТП емисии (на дизеловитте се измерва 
димността), годината на производство или еконормата на МПС. При монтирана газова уредба се проверява и тя.“ 
Рановски съобщи, че до края на годината ще има пряка връзка (в реално време) между компютрите на пунктовете за ГТП 
с информационната система на ИААА. 
„Идеята и целта са свързани с намерението техническата изправност и екологичната група на проверявания автомобил 
да бъдат определяни от системата. Така ще се намали възможността за злоупотреба в самия пункт за ГТП“, обясни още 
той. 
 
√ Очакванията за икономическата ситуация у нас се подобряват 
Потребителското доверие и позитивните прогнози на мениджърите през март се засилват в сравнение с месец по-
рано, показват данни на НСИ 
Потребителското доверие и позитивните прогнози на мениджърите през март се засилват в сравнение с месец по-рано, 
показват обобщени данни на Националния статистически институт за ключови показатели за България към 5 април. 
Очакванията на хората за общата икономическа ситуация в страната през следващите месеци са по-малко негативни в 
сравнение с предишно наблюдение, констатират в НСИ.  
Производство 
По данни от бизнес анкетите на НСИ през миналия месец показателят на доверие в промишлеността нараства с 2,2 
процентни пункта в сравнение с февруари, отчита статистиката.     
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През януари при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 3,4% спрямо 
година по-рано. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е 
отчетен в добивната промишленост - със 17,8%, при преработващата промишленост - с 2,7%, и при производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%. 
Календарно изгладените данни за строителната продукция през януари показват намаление от 6,4% в сравнение с 
година по-рано. На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през 
януари се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 11%, докато при 
гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,5%. 
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза 
на 33,162 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 796 лв. от стойностния обем на показателя. При 
среден за тримесечието валутен курс от 1,641152 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 20,207 млрд. долара и съответно 
на 2 922 долара на човек от населението. Сезонно изгладените данни показват спад от 3,8% на БВП през четвъртото 
тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и ръст от 2,2% спрямо третото 
тримесечие на 2020 година. 
Индивидуално потребление 
През януари общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4,1 пункта в сравнение с октомври 2020 година. 
Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3,1 
и 7,6 пункта. Според тях общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца е влошена, 
докато очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение. 
През януари оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 3,9% под 
равнището на същия месец на предходната година. На годишна база се наблюдава спад на оборота при търговията на 
дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 21,8%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без 
търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1,9%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение (с 2,2%). 
За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2020 г. са изразходвани 68,4% от произведения БВП. 
Показателят намалява с 0,3% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2019 г. (според сезонно 
изгладените данни). 
 

 
 
Инвестиции 
През периода от октомври 2020 г. до януари 2021 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 
1,2 пункта и достига 74%. 
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Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 21,2%. По 
сезонно изгладените данни този показател намалява със 7,4% в реално изражение спрямо същия период на 2019 година. 
Пазар на труда 
През четвъртото тримесечие на миналата година общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години 
е 3,126 милиона, от които 1,692 милиона мъже и 1,434 милиона жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. 
броят на заетите лица намалява с 3%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече 
навършени години е 52,9%, като при мъжете този дял е 59,8%, а при жените – 46,6%. 
През четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 173,1 хиляди, от които 95,7 хил. (55,3%) са мъже и 
77,4 хил. (44,7%) - жени. Коефициентът на безработица е 5,2%, съответно 5,4% за мъжете и 5,1% за жените. В сравнение с 
четвъртото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1,1 процентни пункта, като увеличението 
при мъжете и жените е съответно с 1 и 1,3 процентни пункта. 
По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен 
час от наетите от тях лица нарастват с 10% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 
4,6%, в услугите - с 8,2%, и в строителството - с 6%. 
Според бизнес анкетите на НСИ през март 2021 г. 23,2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната 
сила като фактор, затрудняващ дейността им. 
През декември 2020 г. средната работна заплата е 1 468 лв. и нараства с 4,7% в сравнение с предходния месец и с 8,8% 
спрямо декември 2019 година. 
 

 
 
Международни трансакции 
Оценките на мениджърите в промишлеността през март 2021 г. показват известно увеличение на осигуреността на 
производството с поръчки от чужбина (с 5,5 пункта) в сравнение с февруари 2021 година. 
За януари 2021 г. салдото по текущата сметка   е положително и възлиза на 85 млн. евро (0,1% от БВП) при дефицит от 
12,7 млн. евро за януари 2020 година. 
Търговското салдо за януари 2021 г. е отрицателно и е в размер на 33,1 млн. евро при дефицит от 79,2 млн. евро за 
януари 2020 година. 
Износът (FOB) е 2,397 млрд. евро за януари 2021 г., като намалява с 89,9 млн. евро (3,6%) в сравнение с този преди 
година. Износът нараства на годишна база със 7,5%. Вносът (FOB) е 2,430 млрд. евро, като намалява със 136 млн. евро 
(5,3%) спрямо година по-рано. Импортът нараства на годишна база с 5,1%. 
Преките инвестиции в чужбина за януари 2021 г. нарастват с 1,8 млн. евро при увеличение с 11,6 млн. евро за януари 
2020 година. През януари 2021 г. салдото по статия преки инвестиции е отрицателно и е в размер на 30,9 млн. евро при 
отрицателно салдо от 96,8 млн. евро за януари 2020 година. 
Преките чуждестранни инвестиции (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по 
предварителни данни се увеличават с 32,7 млн. евро за януари 2021 г. при нарастване със 108,4 млн. евро за януари 2020 
година. Салдото по статия портфейлни инвестиции е положително и е в размер на 543,5 млн. евро при положителна 
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стойност от 223,1 млн. евро за януари 2020 година. Портфейлните инвестиции - активи за януари 2021 г. нарастват с 549,8 
млн. евро при увеличение с 321,8 млн. евро за януари 2020 година. Портфейлните инвестиции - пасиви за януари 2021 г. 
се повишават с 6,3 млн. евро при увеличение с 98,8 млн. евро за януари 2020 година. 
Външнотърговското салдо от стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2020 г. е отрицателно. Износът и вносът на 
стоки и услуги отбелязват спад, съответно с 11,2 и 0,8% спрямо съответното тримесечие на предходната година (според 
сезонно изгладените данни). 
Цени 
През февруари 2021 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 0,2% в сравнение със същия 
месец на 2020 година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в групите „Образование“ и „Разнообразни стоки 
и услуги“ - с по 4,4%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата „Облекло и обувки“ - с 3,4%. 
През четвъртото тримесечие на 2020 г. индексът на цените на жилищата нараства с 5,4% в сравнение със същото 
тримесечие на 2019 година. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари нараства на годишна база с 1,1%. Повишение на 
цените е регистрирано в добивната промишленост - с 16,6%, и в преработващата промишленост - с 1,2%, а намаление се 
наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,8%. 
По данни от бизнес анкетата през март мениджърите не очакват повишение на продажните цени в промишлеността през 
следващите три месеца. 
Парични и финансови показатели 
През февруари парите в обращение се увеличават на годишна база с 13,3% при 12,7% годишното нарастване през януари 
2021 година. В края на февруари 2021 г. широките пари са 115,624 млрд. лв. (91,7% от БВП)  при 114,369 млрд. лв. към 
януари 2021 г. 
Кредитите на фирмите и домакинствата през февруари възлизат на 61,571 млрд. лева. Заемите за бизнеса нарастват с 
2,6% на годишна база през февруари 2021 г. (3,4% годишно повишение през януари 2021 г.) и в края на месеца достигат 
35,801 млрд. лв. Кредитите за домакинствата са 25,770 млрд. лв. в края на февруари 2021 година. 
Обменният курс на лева спрямо долара достига 1,62 лв. за 1 щатски долар. 
 
√ Държавите ще платят солено за неспособността да контролират Covid-19 
Увеличава се рискът развиващите се икономики да имат проблеми с дълга, докато развитите страни ще 
подобряват показателите си, сочи индекс на FT 
Вероятността за координирано глобално икономическо възстановяване от пандемията на коронавируса намалява, тъй 
като по-бавното разпространение на ваксините и новата вълна от инфекции в някои страни водят до „рязко различаващи 
се перспективи за растеж“, сочи ексклузивно изследване на Financial Times. 
Основният двигател на икономическия успех през 2021 г. е способността да се контролира вирусът, според индекса за 
проследяване на Brookings-FT, който прогнозира, че напредналите икономики ще надминат развиващите се пазари по 
растеж, финансови показатели и доверие на инвеститорите през следващите месеци. 
Индексът е публикуван в момент, в който финансовите министри и централните банкери се подготвят за следващите 
виртуални срещи на МВФ и Световната банка тази седмица. Разминаващата се икономическа перспектива ще добави 
напрежение към вече изпълнените глобални битки за производството и разпространението на ваксини. 
„Световната икономика е изправена пред рязко различаващи се перспективи за растеж в отделните региони, тъй като 
шансовете за еднакво бързо връщане от мрачната 2020 г. са замъглени“, казва професор Есвар Прасад от института 
Брукингс. 
Индексът Brookings-FT за глобално икономическо възстановяване сравнява показателите за реална активност, финансови 
пазари и увереност с техните средни стойности за световната икономика и за отделни държави, улавяйки степента, в 
която данните за текущия период са нормални. 
Данните за развиващите се икономики остават далеч по-лоши от обичайното, откакто индексът е изготвен за първи път 
през 2012 г., докато представянето на напредналите икономики се е подобрило заедно с възстановяването на 
финансовите пазари. 
Миналата седмица МВФ и ООН предупредиха, че по-бедните страни, засегнати от икономическите и здравните ефекти на 
пандемията, рискуват да се изправят пред дългова криза, освен ако не бъдат предприети по-амбициозни действия от 
многостранните институции и най-богатите икономики в света. 
Прасад казва, че икономическият успех зависи от това държавите да насочат правилно своите здравни и икономически 
политики. „Рецептата за силно и трайно възстановяване остава същата като през последната година - решителни мерки 
за контрол на вируса, съчетани с балансирани парични и фискални стимули, с акцент върху политики, които подкрепят 
търсенето, както и подобряват производителността“, допълва той. 
Индексът показва, че САЩ и Китай, двете най-големи икономики в света, водят глобалното възстановяване, но с 
различни политически комбинации. Растежът в САЩ се очертава да е рекорден, като прогнозата за производството е за 
разрастване до най-високите нива отпреди пандемията на фона на стимулите на администрацията на Джо Байдън, която 
даде значителна финансова огнева мощ в ръцете на повечето американски домакинства. 
Китайската икономика остава устойчива, с малко огнища на коронавирус, и правителството насочва вниманието си към 
дългосрочните амбиции за повишаване на потреблението и сектора на услугите. 
В Европа и голяма част от Латинска Америка обаче перспективите за растеж са слаби и прогнозите на МВФ, които трябва 
да бъдат публикувани тази седмица, вероятно ще покажат, че продукцията в двата региона има малка перспектива да 
достигне нивата отпреди пандемията до 2022 г. 
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Индустриалното производство и търговия се задържат на добри нива в целия свят от ранните месеци на пандемията 
миналата година, въпреки че проблемите продължават в сектора на услугите, насочени към потребителите, които все 
още са силно засегнати от ограниченията за контрол на разпространението на вируса. 
„Нерешителните политики засягат доверието на потребителите и бизнеса в по-слабите икономики, добавяйки 
икономическо напрежение“, коментира още Прасад. 
С нарастването на доходността по американските облигации и поскъпването на долара икономистите се опасяват, че 
развиващите се икономики със значителна експозиция в чуждестранна валута ще се затруднят да обслужват дълговете 
си. 
Членовете на МВФ ще обсъдят тази седмица усилията на групата от водещи икономики Г-20 за облекчаване на дълговото 
бреме и по-трайно снабдяване с ваксини срещу Covid-19 за трайно възстановяване на световната икономика от кризата. 
 
В. Монитор 
 
√ FT: Липсата на правителство ще забави България за еврозоната 
Eвeнтyaлнo зaбaвянe нa фopмиpaнeтo нa ĸaбинeт мoжe дa пoпpeчи нa Бългapия дa ce пpиcъeдини ĸъм eвpoзoнaтa пpeз 
2024 г., ĸaĸвитo бяxa плaнoвeтe нa дoceгaшнотo пpaвитeлcтвo и нa гyвepньopa нa цeнтpaлнaтa бaнĸa Димитъp Paдeв. Toвa 
ce пocoчвa в aнaлиз нa бpитaнcĸoтo издaниe Fіnаnсіаl Тіmеѕ, цитиран от economic.bg. 
Πoдoбeн cцeнapий щe зaбaви и пъpвия тpaнш oт възcтaнoвитeлния фoнд нa Eвpoпeйcĸия cъюз, ĸaĸтo и ĸaндидaтcтвaнeтo 
нa cтpaнaтa зa члeнcтвo в Шeнгeнcĸoтo пpocтpaнcтвo. Дoĸyмeнтитe зa мeгaфoндa зa възcтaнoвявaнe нa Блoĸa тpябвa дa 
бъдaт изпpaтeни дo ĸpaя нa aпpил, зa дa ce възпoлзвaт cтpaнитe члeнĸи oт нeгo възмoжнo нaй-paнo. 
 
В.Банкеръ 
 
√ Роденият в България Бар-Зоар се кандидатира за президент на Израел 
Световноизвестният израелски писател с български корени проф. Михаел Бар-Зоар е кандидат за президент на Израел.  
Проф. Бар-Зоар е автор на една от най-вълнуващите книги за историята за спасяването на българските евреи през 
Втората световна война. Неговият чичо е участвал в спасяването на кюстендилските евреи в началото на 1943 г. 
Той е роден в България и напуска страната ни на 10 години. Емигрира от България в Израел през 1948 г. Учи в гимназия 
в Тел Авив и завършва икономика и международни отношения в Еврейския университет в Йерусалим. Два пъти е член 
на Кнесета, през 1981 – 1984 и през 1988 – 1992 
Бар-Зоар има зашеметяваща научна и изследователска кариера и има познанства с най-големите имена на политическия 
елит на Израел и принадлежи на него. 
Професорът е участвал в акции на МОСАД и в последствие пише книги за това, които стават изключително популярни. 
Очаква се президентските избори в Израел да са през юли. Те се организират от Кнесета (Народното събрание), който 
избира президента с абсолютно мнозинство. Сегашният държавен глава там - Реувен Ривлин, няма право да се 
кандидатира повторно, тъй като 7-годишният президентски мандат е еднократен. 
През 2018 г. проф. Бар-Зоар получи най-високото държавно отличие у нас - орден "Стара планина" - първа степен. 
 
√ Португалия разхлабва мерките след два месеца локдаун  
Музеите, средните училища и терасите на кафенетата в Португалия отварят днес врати след повече от двумесечна пауза - 
втора фаза от план за постепенно разхлабване на антивирусните мерки с оглед да не се засили отново епидемията от 
КОВИД-19, нанесла силен удар върху страната в началото на годината, предаде Франс прес. 
След отварянето на основните училища на 15 март днес е ред и по-големите ученици да поемат към учебните стаи. 
Другите сектори, които се отварят за клиенти, ще трябва да се грижат за спазването на строги санитарни правила. В 
сладкарниците на открито ще могат да се събират до 4 души на маса, колективните занятия във фитнесите остават под 
забрана, а музеите ще трябва да нагодят работното си време според новите норми. 
"Очакваме твърде малко посетители" заради липсата на туристи от чужбина, обясни за АФП Антониу Нунеш Перейра, 
директор на двореца Пена в Синтра, на трийсетина километра от Лисабон. 
"Истинското подновяване на работата изглежда ще е идното лято", когато "ваксинацията в Европа ще напредне" и 
правилата за пътуване ще бъдат смекчени, добави служителят на един от най-популярните обекти в Португалия с над два 
милиона посетители през 2019 г., включително повече от 85 на сто чужденци. 
Отпускайки мерките, затегнати през януари, властите разчитат на масово тестване и ваксинация на преподавателския 
състав. Предвижда се гимназиите, университетите и театрите да отворят на 19 април, а ресторантите - в началото на май. 
Ситуацията по региони ще бъде преразглеждана на две седмици. 
Ограниченията за пътуващи засега остават в сила. Полетите от и до Бразилия и Великобритания са прекратени с цел да се 
ограничи разпространението на новите варианти на вируса. До средата на април ще продължат проверките на 
сухопътната граница с Испания, чието преминаване се допуска само по изключение. 
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БНР 
 
√ При 98,93% въведени протоколи: 6 партии влизат в НС  
В 45-ото Народно събрание влизат шест партии. Това сочат междинните прогнозни данни от обработените до момента от 
фирмата "Информационно обслужване" секционни протоколи след вота в неделя на база 98,93% обработени протоколи 
в Районните избирателни комисии към 01.00 часа. 

• ГЕРБ/СДС - 26,14% 

• "Има такъв народ" - 17,73% 

• БСП за България – 15,02% 

• ДПС - 10,34% 

• Демократична България - 9,52% 

• "Изправи се! Мутри вън!" - 4,74% 
Под чертата от 4% остава ВМРО с резултат от 3,65%. 
БНО, с която на вота се яви Васил Божков – 2,96%. 
Партия "Възраждане" е с 2,47% , Воля - НФСБ - 2,38%, "Републиканци за България" - 1,27%", Движение на непартийните 
кандидати - 0,53%, "Атака" - 0,49%. Партия АБВ - 0,47% 
47 449 души са заявили, че не подкрепят никого. 
От вота в чужбина най-много гласове печелят "Има такъв народ" (30,75%) и ДБ (17,56%), следвани от ДПС (13,17%). ГЕРБ и 
БСП получават съответно 8,7 и 7 процента. 
На предишните парламентарни избори лидер във вота в странство беше ГЕРБ с 24,6 на сто, следвана от ДОСТ, БСП и ДПС. 
Данните от протоколите на 35-те секции в Турция в неделя показват, че там са гласували близо 26 000 души - с около 
5000 по-малко от изборите през 2017 година. 
Днес до края на деня Районните избирателни комисии трябва да изготвят протокола от гласуването, да го сканират и да 
го изпратят в ЦИК, както и да го качат на интернет страниците си. 
Срокът за предаване на изборните книжа отново в ЦИК е 48 часа. Но след приемането на последния секционен протокол. 
Това означава, че не само днес, но и утре РИК ще предават книжата си – а именно първите екземпляри от протоколите на 
секционните комисии, включително и на подвижните, флашките от машините, картите към тях и други протоколи. 
Това е необходимо, за да може данните да се въведат повторно в изчислителния център на ЦИК и ако се открие 
несъответствие спрямо данните от първата обработка на протоколите, да се установи има ли грешка, каква е тя и да бъде 
отстранена. След което не по-късно от 4 дни след края на изборния ден – в четвъртък вечерта, е срокът, в който ЦИК 
трябва да обяви получените гласове, разпределението на мандатите между партиите и коалициите. 
Окончателните резултати се обявяват до 7 дни след края на изборния ден.  
13 Районни комисии вече са предали книжата си в Централната избирателна комисия и се извършва повторното 
въвеждане на данните, преди да се обявят окончателните резултати.  
Само в четири многомандатни избирателни района в страната секционните протоколи не са обработени на 100 процента 
от районните избирателни комисии, сочат данните на фирмата преброител на резултатите от парламентарния вот 
„Информационно обслужване“. Това са Враца, Кърджали, Монтана и 23-ти в София - град. В Монтана към 1 часа през 
нощта са били обработени 79 процента от секционните протоколи.  
 
√ Кога ще се проведат ученическите олимпиади, отложени заради Covid мерките  
Министерството на образованието утвърди датите за провеждане на ученическите олимпиади и състезания, които през 
март и април бяха отложени заради въведените противоепидемични мерки. 
Националният кръг на олимпиадата "Знам и мога" ще се проведе на 15 май. 
По български език и литература ще бъде на шести юни, по английски и испански език - на 5 юни, а по немски - на 9 май. 
Олимпиадата по математика за седмокласниците и осмокласниците ще е на 15 май, а за учениците от 9 до 12 клас - на 15 
и 16 май. 
Националният кръг по информационни технологии и по гражданско образование ще се състои на осми май. 
По лингвистика е насрочен за 12 май, по философия - за 5 юни, по история и цивилизации - за 12 юни, по география и 
икономика за - 13 юни. 
Подробна информация за датите на провеждане на всички олимпиади и състезания е публикувана на сайта на 
Министерство на образованието и науката - https://www.mon.bg/ 
 
√ Обявиха трима представители на държавата в ръководството на БЕХ  
Бившият председател на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов, бившият изпълнителен директор на 
АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев и Стелиан Коев, който е оглавявал дирекция в мини "Марица Изток", ще са 
представителите на държавата в ръководството на Българския енергиен холдинг. 
Един от тримата ще бъде и изпълнителен директор на енергийната мегаструктура. 
Преди това обаче трябва да бъдат избрани още двама членове на борда, които ще бъдат посочени от Агенцията за 
публичните предприятия и контрол.  
 
√ Доц. Сарийски: Най-голямата икономическа задача е ревизия на старото управление 
Номерът не е само да вземеш властта, а и да имаш с какво да я упражняваш 

https://www.mon.bg/
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Популизъм и предизборни програми – пропука ли се най-тънкият лед в икономическите и социалните послания на 
партиите и коалициите от предизборната битка и какво предстои като резултат. Стои едно парламентарно уравнение, 
което трябва да бъде решено. Как с това са свързани предизборните партийни програми? 
Икономистът и финансист доц. Григор Сарийски прави анализ в предаването "Нашият ден". 
"Вяло беше проведена тази предизборна кампания. А програмата на ГЕРБ беше внесена около 3 седмици преди 
изборите, което е, меко казано, несериозно за която и да е програма. Като говорим за програмата на управляващите – тя 
трябваше да бъде ясна и видима в техните стратегически документи досега – в бюджета на тази година, например. Защо 
се дават едни обещания, които не бяха заложени в документите на досега управляващата партия? Прави добро 
впечатление и не може да се отрече, че програмата на ГЕРБ е доста добре разписана – този път тя е около 120-130 
страници (докато на миналите избори беше около 30 стр.). Това издава административния капацитет на тези, които 
пишат програмата. Направете сравнение с програмата на която и да от останалите партии и ще видите огромната разлика 
в качеството и в конкретиката. Дотук спирам с позитивните черти на програмата на ГЕРБ. Прави впечатление, че отново 
има неосъществими щедри обещания, за които е ясно, че ще бъдат изпълнени само на хартия.  
Като говорим за икономика – виждаме ключовите параметри в тяхната програма – увеличаване на БВП от 120 млрд. лв. 
(колкото е за 2020) до 200 млрд. лв. до края на мандата. По принцип боравенето с номинални числа, е все едно, когато 
говорите за една торта и оценявате колко е голяма тортата, да оценявате по броя на парчетата. 6 или 12 – няма значение. 
Има значение това, което ще можете да се купите в крайна сметка с тия пари, които увеличавате. Да речем, увеличение 
на минималната заплата и средната заплата видяхме и при предния мандат. Но нещата, които можете да си купите с тия 
пари, не са кой знае колко по-различни. Като цифри е изпълнено, но не се отразява на благосъстоянието на българина. И 
това ускорено увеличение на 200 млрд. лв. на БВП е естествено – като имате една растяща инфлация, очаквана през тази 
и следващата година... 
"Има такъв народ". В тяхната програма липсва тази конкретика, която споменах при ГЕРБ. Като гледате програмата на 
ИТН, ще видите същите неща, които ще видите в повечето партийни програми – "адекватно управление", "устойчиво 
развитие", "широкообхватни структурни реформи", развитие на "стартиращи предприятия с иновационен потенциал", 
"дигитализация" и т.н. Липсва конкретика. Лично мен ме притеснява, че ще им бъде доста трудно да изпълняват 
програма при неподготвени шофьори и при липса на бензин в резервоара.  
Номерът не е само да вземеш властта, а и да имаш с какво да я упражняваш. В тези 11 години на управление ГЕРБ успяха 
да създадат една много добре смазана машина, в която всеки новопостъпващ има огромни проблеми въобще с 
подкарването на тази машина – да работи за неговите цели и интереси. Битката за ИТН и за останалите опозиционни 
партии тепърва предстои. Който и ресор да им дадат (на "Има такъв народ" – бел.ред.), те ще се изправят пред една 
стена от съпротива. Както знаем, българинът е цар на пасивната съпротива.  
Не на последно място, има доста икономически предизвикателства, но това са просто бедствия, които ще сполетят всеки, 
който кара кормилото на финансите. При намаляващи приходи и растящи разходи да се постигне баланс на бюджета е 
нещо, което е, меко казано, трудно.  
Друго, бавните темпове на ваксинации. Следващата опасност ще бъде увеличението на инфлацията. Ръстът на цените 
тепърва ще започва да наваксва... Всичко това ще предизвика доста неприятни епизоди и хаос в управлението.  
Според доц. Сарийски най-голямата икономическа задача, която трябва да се реши, е извършването на ревизия на 
старото управление – за да се запуши пробойната на пробитата лодка. 
Предстои ли икономическа криза – повече можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Приключенията на София в... наръчник за предприемаЦки  
Електронната книга “София в света на предприемачеството” е нов проект на Елена Николова и Александра Николова, 
чиято цел е да информира повече момичета - студенти и млади професионалисти - за стъпките при създаване на бизнес. 
Една от големите страсти на Елена Николова през последните 5 години е предприемачеството. Път, по който поема с 
цялото си сърце, но който е изпълнен с не малко предизвикателства. Именно, за да ги обяснят на бъдещите млади 
предприемачи и да ги предпазят от възможни грешки Елена и Алекс създават интерактивната книга-игра, която съвсем 
скоро ще се появи в интернет пространството. 
В нея авторките ще добавят ресурси с полезни материали и книги, както и ПредприеРечник с важна терминология. 
Идеята им е покажат добрите примери и да вдъхновят повече млади хора  да се потопят във вълнуващата вселена на 
живота като предприемач. 
Това, което е готово до момента е фейсбук страницата на книгата. Илюстрациите са дело на Аl Nik. 
Проектът на FEB, подкрепен от Българския фонд за жените. С още подробности за създаването на "Приключенията на 
София в света на предприемачеството" чуйте Елена Николова. 
 
√ Рекордна експанзия в сферата на услугите на САЩ през март  
Бизнес дейността в сфера на услугите на САЩ скочи рязко през март до исторически връх с оглед на силно нарастване на 
новите поръчки, което е поредно доказателство за много бурен икономически подем на фона на засилващата 
ваксинация срещу Covid-19 в страната и с оглед на масивни фискални стимулиращи мерки. Това показват резултати от 
последно проучване на Institute for Supply Management (ISM). 
Индексът ISM, измерващ активността извън промишлеността, нарасна изненадващи силно през март до 63,7 пункта от 
55,3 пункта през февруари, което е рекорден връх в историята на това проучване на ISM (над предишния пик от октомври 
2018 г. на ниво от 60,9 пункта) и далеч над очакванията за доста по-скромно повишение до 59,0 пункта. 

https://bnr.bg/post/101448419/grigor-sariiski
https://www.facebook.com/FEBcommunity/?ref=page_internal
https://alnik.me/
https://bnr.bg/post/101448858/priklucheniata-na-sofia-v-narachnik-za-predpriemacki
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"Коментарите на анкетираните показват, че премахването на ограниченията, свързани с коронавирусната пандемия, е 
отприщило задържаното заради Covid-19 търсене на много от услугите на съответните компании“, каза Антъни Нийвс, 
председател на Комитета за бизнес проучването на услугите на ISM. 
Рязкото увеличение е факт с оглед на силен скок на бизнес активност в сферата на услугите през март до 69,4 от 55,5 през 
февруари, докато индексът на новите поръчки нарасна до 67,2 от 51,9, като и двата подиндекса достигнаха рекордни 
върхове. 
Индексът на заетостта извън промишлената сфера също се повиши през март, достигайки 57,2 през март от 52,7 месец 
по-рано, което показва ускоряване на темповете на растеж на работни места в сектора на услугите. 
Междувременно ISM заяви, че индексът на доставките се е увеличил до 61,0 през март от 60,8 през февруари, което е 
знак за ускоряване на доставки. 
"Ограниченията на производствения капацитет, недостигът на материали, времето и предизвикателствата в логистиката 
и човешките ресурси продължават да причиняват прекъсване на веригата на доставки“, допълни Нийвс. 
Индексът на цените в сферата на услугите се повиши до 74,0 през март от 71,8 през февруари, което сочи към 
продължаващо ускоряване на темповете на растеж на цените. 
 
√ Спад на петролните цени с 5% след решението на "ОПЕК +" за постепенно повишаване на производство  
Петролът поевтинява с 5% по време на търговията в понеделник след решението на "ОПЕК +" от миналата седмица да 
започне постепенно да увеличава производството от май и индикациите за по-голямо предлагане на важната енергийна 
суровина от страна на Иран. 
Фючърсите на петрола Брент с доставка през юни се понижават с 4,8% към $ 61,75 за барел, докато фючърсите на 
американския лек суров петрол WTI с доставка през май поевтиняват с над 5% към $ 58,30 за барел. Това са най-ниските 
петролни цени от 23-ти март насам. 
Рязкото поевтиняване на петролните фючърси след тридневния дълъг уикенд за католическия Великден е факт въпреки 
серия данни, показващи силен отскок на икономиката на САЩ и въпреки очакванията за нарастване на потреблението на 
черното злато през настоящата година. 
Миналия четвъртък Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, известни 
като "ОПЕК +" се договориха за постепенно повишаване на съвместното производството през трите месеца, започващи от 
май. В същото време Саудитска Арабия реши постепенно да отмени самостоятелно взетото решение за съкращаване на 
производството с 1 млн. барела на ден, а членът на ОПЕК - Иран, който беше освободен от съвместното споразумение за 
ограничаване на добивите, също повиши петролното си производство 
Анализаторите посочиха, че има признаци на увеличени доставки на ирански суров петрол въпреки санкциите на САЩ, 
като проучване на Ройтерс показва, че иранските доставки са се увеличили с 210 000 барела на ден до средно 2,3 
милиона барела на ден през март. 
Нещо повече, това се случва когато САЩ и Иран се подготвят да започнат непреки преговори, насочени към 
потенциалното възстановяване на т.нар. иранска ядрена сделка. 
Междувременно "Файненшъл таймс" съобщи през уикенда, че Китайската народна банка е инструктирала чуждестранни 
и местни кредитополучатели да поддържат ръста на заемите през първото тримесечие на приблизително същото ниво от 
миналата година, ако не и по-ниско. 
"Това не е добра новина, тъй като може да навреди на нарастващия стоков цикъл и цените на петрола могат да реагират 
неблагоприятно на този импулс“, заяви Стивън Инес, главен стратег на глобалните пазари в компанията Axi. 
 
Мениджър 
 
√ Окончателното разпределяне на мандатите - най-късно в четвъртък  
Към четвъртък мандатите трябва да бъдат разпределени по партии, коалиции и независими кандидати според 
регистрацията им. Това заяви на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия Димитър Димитров.  
"Ние правим контролно – второ създаване на файл с резултатите. След това прогласуваме кое число е вярно, ако се явят 
различни числа. Така се създава файлът, върху който се определят избирателните резултати", обясни той. По думите му, 
до четвъртък ще трябва да се персонифицират мандатите на партиите и коалициите, които влизат в 45-ото Народно 
събрание.  
Димитров посочи, че машинното гласуване е било предизвикателство и сигналите, които са получавали, са изисквали 
време. "Имаме около 10 сигнала, които се отнасят до индивидуално устройство, което в някакъв момент не е работило 
така, както се очаква. Нужна е техническа експертиза да разберем каква е причината. Няма как да я направим за 10 часа", 
добави той. 
"Можете да гледате на резултатите от гласуването в чужбина като на окончателни", каза още говорителят на Централната 
избирателна комисия. Той уточни, че ЦИК вече е приела всички протоколи от чужбина, а на страницата на ЦИК са 
публикувани и потвърдените резултати. 
"Имаше няколко секции, най-вече европейски, в които трябваше да бъдат върнати протоколите за поправка и 
удостоверяване на някои от числата. Това малко позабави създаването на файла, но той вече е на страницата на ЦИК", 
посочи той.  
  
 
 

https://bnr.bg/post/101446509
https://bnr.bg/post/101446509
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√ Борисов: Всеки да си гледа ангажиментите, докато се състави друго правителство  
Докато се състави новото правителство, важно е всеки ден да си гледате ангажиментите. Това нареди премиерът Бойко 
Борисов, който заедно със здравния министър проф. Костадин Ангелов и шефът на Изпълнителната агенция по 
лекарствата Богдан Кирилов. инспектира нова доставка на ваксини у нас. 62 010 дози ваксини са пристигнали днес от 
общо 2.7 млн. очаквани от "Пфайзер". До края на юни се очакват 500 000 дози от "Модерна". 
До края на април ще дойде първата доставка от договорените 700 000 ваксини на основата на информационна РНК. 503 
000 са ваксинираните до момента, заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов. 
"Обещах на българите да имат най-добрите ваксини, безплатни, доброволно - само април са над 700 000. Поел съм 
ангажимент, изпълнил съм го. Пускайте зелени коридори, защото това е единственият шанс да се измъкнем от 
епидемията. Ваксинирайте бързо", разпореди още Борисов.  
Ще получим 500 000 дози от Модерна до юни. До началото на лятото ще имаме общо 3,2 млн РНК ваксини. Българите 
скоро ще могат да избират ваксината, която предпочитат, коментира още той. 
 
√ Десетте най-големи български застрахователни компании за 2020 г. 
Шест от десетте най-големи компании в общото застраховане у нас са регистрирали спад на приходите си през 2020 г., 
показват публикуваните днес отчетните данни на Комисията за финансов надзор.   
Най-голям спад отбелязва ОЗК Застраховане, чиито приходи са пострадали с над 15% на годишна база. 
За сметка на това две от компаниите регистрират значителен ръст в приходите си – това са Евроинс, която вече е втората 
най-голяма компания в бранша и ДаллБогг: Живот и здраве, която отчита ръст на приходите от цели 40% на годишна 
база. 
 

Най-големи общозастрахователни компании (към края на 2020 г.) 

 Компания 
Приходи 
(млн. лв.) 

Пазарен 
дял 

Разлика 
на 

годишна 
база 

Позиция 
към края 
на 2019 г. 

1 Лев Инс 306.5 12.57% -3.21% 1 

2 Евроинс 298.5 12.24% 22.64% 4 

3 Булстрад 285.7 11.72% 2.99% 2 

4 ДЗИ 258.1 10.58% 0.78% 3 

5 Армеец 205.1 8.41% -7.74% 5 

6 
ДаллБогг: 
Живот и 
здраве 

200.1 8.21% 39.81% 10 

7 
ОЗК 
Застраховане 

182.0 7.46% -15.79% 6 

8 Дженерали 170.5 6.99% -3.92% 8 

9 Бул Инс 164.4 6.74% -5.53% 7 

10 Алианц  158.6 6.50% -8.88% 9 

Източник: КФН, изчисления на Мениджър 
Нюз 

    

 
Българският застрахователен пазар остава силно конкурентен. Водещите 10 компании по приходи, които представляват 
малко над 90% от целия пазар не се отличават от  огромни разлики в мащабите. Приходите на най-голямата и най-
малката компания в този списък са в съотношение 2 към 1. 
Общото ниво на приходите в сектора през 2020 г. е 2,44 млрд. лв., което е с 1% повече на годишна база. 
Най-голяма промяна има при приходите от застраховка „Пожар и природни бедствия“, по която са били продадени 
застраховки на стойност 13 млн. лв. повече в сравнение с 2019 г., което е 5% ръст на годишна база. 
Ръст от 10 млн. лв. има по застраховките тип „Гаранции“, което представлява 9% ръст. 
Увеличение има по застраховките срещу заболяване, които са привлекли 70 млн. лв., което е с 6% повече в сравнение с 
2019 г. 
Спад от  10 млн. лв. или 1% има при най-оборотната застраховка „Гражданска отговорност за МПС“, по която са 
продадени полици на обща стойност 1,1 млрд. лв. 
Спад от 3,3 млн. лв. има по земеделските застраховки, а с 22% се понижават застраховките на животни. 
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√ Гърция се готви за трудно лято в отношенията с Турция  
Гърция се подготвя за дълъг период на интензивна дипломатическа дейност, последван от това, което може да се окаже 
трудно лято, пише електронното издание на Kathimerini.  
Последният кръг от проучвателните преговори с Турция, реакциите на Анкара на развитието на политиката на ЕС към нея 
и нарастващото присъствие на САЩ в Гърция засилват впечатлението, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган е в 
капан на еднопосочна улица, която води до ескалация, пише изданието, цитирано от Агенция "Фокус".  
Вътрешните ходове на Ердоган предполагат, че доминирайки политиката в продължение на близо 20 години, той сега 
разчита на действия, които засилват националистическите и ислямистки рефлекси в обществото, особено опасна 
комбинация. Въпреки прокламациите му за взаимноизгодно сътрудничество със Запада, действията на Ердоган 
подкопават възможността за искрено разбирателство с Европейския съюз или САЩ, пише още гръцкото издание.  
Ситуацията се усложнява допълнително от нещо, което изглежда силно разклаща Анкара: по-изявеното дипломатическо 
присъствие на Гърция на запад, особено в САЩ. Непропорционално агресивните изявления на турските официални лица 
за присъствието на американски войски - т.е. на съюзници от НАТО - в Тракия, близо до гръцко-турската сухопътна 
граница, и използването на пристанището на Александруполис, предполагат безпокойство в Анкара.  
Според източници с дълъг и дълбок опит в геополитическите бъднини на Балканите и в Източното Средиземноморие, 
турците са обезпокоени не само поради ad hoc присъствието на американски войски в Тракия или другаде в Гърция, 
например в Суда, но и защото осъзнават, че Вашингтон проучва алтернативен вариант, в случай че отношенията с Турция 
стигнат до задънена улица. С други думи, Гърция се третира като южната точка на ос, която започва в Егейско море и 
завършва в Балтийско море, като Турция не е задължително част от нея.  
Позицията на ЕС засега е неясна. Отделни членове като Германия и Испания са много скептични към бъдещето на 
гръцко-турските отношения. Испанските банки са опасно изложени на турска икономика под натиск, докато германските 
политици постоянно се притесняват, че турците в Германия могат да повлияят на изборите по един или друг начин. 
Докладът на върховния представител Жозеп Борел, който отразява компромис между различните възгледи на членовете 
на Комисията, показва, наред с други неща, че ЕС става все попредпазлив. Първоначалното убеждение, че проблемите 
между ЕС и Турция могат да бъдат смекчени, беше заменено от готовността да се намери начин на действие с държавата, 
която очевидно се отдалечава от ЕС и неговите приоритети.  
Всичко това означава, че Атина остава бдителна и в очакване. Както Kathimerini е писал няколко пъти през последните 
няколко месеца, има три вероятни сценария за това как Анкара може да избере ескалация. Първо, чрез връщане на 
сондажен кораб в Източното Средиземноморие. Второ, с помощта на подвижна сондажна платформа. Трето, чрез 
повторно използване на бежанци и мигранти. Последната година на пандемията бе сравнително тиха на последния 
фронт. Въпреки това чувството, че пандемията може да отстъпва, за пореден път може да насърчи трафикантите, както 
показват най-новите събития в Източното Егейско море.  
 
√ Правителствата в Европа взеха рекордно голям дълг през първото тримесечие  
Правителствата в Европа са взели рекордно голям дълг през първото тримесечие на 2021 г., предаде Файненшъл таймс. 
Всички облигационни емисии на страните от Еврозоната, включително и онези продадени чрез аукциони, възлизат на 
373 млрд. евро, което е с 20% повече в сравнение със същия период на миналата година, сочат данни на ING. 
Друг анализ – на платформата Refinitiv – показва, че сделките за синдикиране на правителствен дълг, които се ръководят 
от големите инвестиционни банки, възлизат общо на 150 млрд. долара за периода януари-март. Това е най-голямото 
ниво на този тип дълг, вземано в рамките на три месеца откакто се събира такава информация от 2000 г. насам. 
Стабилният интерес от страна на инвеститорите на първичния пазар на правителствен дълг бе подкрепян от програмата 
за изкупуване на такива книжа на Европейската централна банка и разсея всички опасения, че страните ще се наложи да 
плащат по-висока цена за свежия кеш. 
„Януари и февруари бяха най-натоварените месеци, които може би сме имали. Обемите бяха невероятни“, коментира 
Джейми Стърлинг, ръководител на отдела по държавни ценни книжа в BNP Paribas. 
Нивото на правителствен дълг на страните в Еврозоната се повиши от 86% към БВП през март 2020 г. до 97%. 
„Миналата година беше най-силната в сектора и имаше съмнения дали капиталовият пазар ще успее да поддържа това 
ниво при изключително малките спредове“, добави Стърлинг. 
Но големият интерес на инвеститорите разсея всички страхове за сделките. Средната доходност по книжата за 
синдикиран заем бяха 0,75% през януари при 0,94% за първите три месеца на миналата година. 
 
√ Инфлация от над 16% на годишна база отчита Турция  
С над 16 на сто е нараснала на годишна база инфлацията при потребителските цени в Турция през март, съобщава 
турската държавна телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на данни на Турския статистически институт.  
Спрямо март 2020 г. цените са нараснали с 16,19 на сто, а спрямо декември 2020 г. инфлацията е 3,71%. В сравнение с 
предходния месец увеличението на цените е от 1,08%, показва официалната статистика, предаде БТА.  
Най-много са поскъпнали на годишна база транспортът /24,85%/, стоките за дома /23,64%/ и "разни стоки и услуги" 
/21,49%/. Най-малко е увеличението на цените при дрехи и обувки /7,43%/, комуникации /8,01%/ и образование 
/8,33%/.  
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√ "Камаз" планира да създаде автобус с водородно гориво до 2023 г.  
Най-големият руски производител на камиони "Камаз" планира да създаде автобус с водородно гориво до 2023 г. 
Серийното производство може да започне още същата година в зависимост от търсенето и наличието на подходяща 
инфраструктура за зареждане в страната. Това съобщи пред ТАСС генералният директор на компанията Сергей Когогин в 
кулоарите на изложението Innoprom.  
"Все още е трудно да се предскаже времето за пускане на нови елементи от поредицата", отбелязва Когогин, тъй като 
много ще зависи от външни фактори. Основните са търсенето и наличието на подходяща инфраструктура за зареждане в 
страната. "Ако пазарът се формира, тогава не се съмнявам, че ще бъдем готови за пускане през 2023 г.", добави 
генералният директор на "Камаз" като уточни, че автобусът ще се движи на "чист водород". 
По-рано руският президент Владимир Путин постави задача да се направи градски автобус на водородно гориво до 2023 
година. Според него използването на този вид гориво е необходимо като се вземат предвид изискванията за опазване на 
природата, както и изискванията за градски транспорт, особено в големите градове. 
Преди това "Камаз" обяви плановете си да започне разработването на камиони и автобуси, работещи на водород през 
2021 година. 
"Камаз" произвежда камиони, ремаркета, автобуси, двигатели и силови агрегати. Най-големите акционери на 
компанията са държавната корпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, дъщерно дружество 
на германския автомобилен концерн Daimler).  
 
√ Глобалният недостиг на чипове може да продължи и догодина  
GlobalFoundries, която е третата най-голяма леярна за полупроводници в света (компаниите, които на практика 
произвеждат чиповете), планира да инвестира 1,4 млрд. долара за увеличаване на капацитетиге на своите фабрики през 
тази година, като вероятно ще удвои инвестицията си през следващата година. Това заяви в интервю за Си Ен Би Си 
главният изпълнителен директор на фирмата Том Колфийлд. 
Той подчерта, че производственият капацитет на компанията е напълно резервиран и че предлагането на 
полупроводници може да продължи да изостава от търсенето до 2022 г. или даже до по-късен етап. 
„В момента всички наши фабрики работят не само на 100%, но и ние постоянно добавяме нов капацитет“, коментира 
Колфийд. 
Недостигът на микрочипове създаде хаос в редица индустрии, особено в автомобилната и в тази на потребителската 
електроника. 
Липсата на чипове изведе на преден план ключовата роля, която играят леярните – фабриките, които дизайнерите на 
чипове използват за своята продукция. 
GlobalFoundries е най-голямата „чиста“ леярна (занимава се само с производство, а не и с дизайн на чипове) със 
седалище в САЩ. Тя има фабрики в САЩ, Германия и Сингапур, които произвеждат чипове за компании като AMD, 
Qualcomm и Broadcom. В момента тя частна компания, собственост на правителството на Абу Даби. Компанията обмисля 
първично публично предлагане (IPO) през първата половина на 2022 г. или по-скоро, каза Колфийлд. 
Големи инвестиции и нарастващо търсене 
GlobalFoundries все още е сравнително малък играч на пазара на призоводство на чипове, като според Trendforce тя има 
7-процентов дял сред леярните. . 
Базираната в Тайван TSMC, която е най-голямата компания в сектора с пазарен дял от 54% пазарен дял, заяви миналата 
седмица, че планира да инвестира 100 млрд. долара през следващите три години, за да увеличи капацитета си и да 
задоволи търсенето. 
Intel, която проектира и произвежда своите чипове, обяви на 23 март, че планира да изгради свои леярни и да 
произвежда полупроводници за други компании. За целта компанията ще инвестира 20 милиарда долара в заводи в 
САЩ. 
Колфийлд заяви, че приветства промяната в бизнеса на Intel, но допълни, че не гледа на компанията като на нов 
конкурент. Една от разликите между двете компании е че Intel има опит в производството на чипове от най-висок клас, 
които се използват за процесори в компютри и смартфони. 
 
√ Две държави ще доминират като лидери в постпандемичния свят  
Страните ще се стремят да възстановят икономиките си с ускорени темпове тази година, което може да ни направи 
свидетели на рекордни цифри на растеж от порядъка на 6,9%, пише Bloomberg Economics, като цитира наблюдатели и 
анализатори. Според тях обаче този процес може да е неравномерен и едностранчив поради разликата в темповете на  
ваксинация на населението, както и различните финансови политики на страните. 
Според тях някои държави могат да изостанат по икономически показатели от лидерите в пост-пандемичния свят, които 
по единодушно тяхно мнение ще са САЩ и Китай. 
Спад в икономическите показатели ще се наблюдава в Германия, Франция, както и в Япония, Великобритания и Италия. 
В явно отстъпление са още Русия, Бразилия и Индия, казват експертите. 
Ваксинационните програми ще имат пряко въздействие върху икономическите процеси, подчертават те. Според 
представените до момента данни в САЩ е ваксинирана почти една четвърт от населението, в ЕС ваксинираните са по-
малко от 10%, а в Русия, Мексико и Бразилия те са около 6%. 
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√ Рекордни запаси газ изтеглени за 10 години от хранилищата в Европа  
През есенно-зимния период на 2020-2021 г. от подземните газохранилища в Европа е изтеглен рекорден за последните 
10 години обем газ - 65,6 милиарда кубически метра. Това съобщават от руския енергиен гигант „Газпром“, като цитират 
данни на Gas Infrastructure Europe, предава TACC. 
„Въз основа на данните от Gas Infrastructure Europe може да се заяви, че на 25 март сезонът за изтегляне на газ от 
съоръженията за подземните газохранилища в Европа приключи. Към момента на публикуване на публичните данни е 
отчетен рекорд на изтегляне на природен газ - 65,6 милиарда кубически метра“, се казва в съобщението на компанията.  
„Газпром“ отбелязва, че стартиралата кампания за запълване на складовите обекти обещава да бъде една от най-
големите от 2011 г. насам. „За да възстанови резервите в съоръженията на подземните газохранилища, Европа трябва да 
напълни 57,3% или 23,9 милиарда кубически метра газ повече от миналата година. Този допълнителен обем е сравним с 
общия износ на газ на „Газпром" през 2020 г. за такива големи потребители като Франция и Нидерландия“, уточниха от 
компанията. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на по-слабия долар  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като поевтиняването на щатския долар направи 
лекия суров петрол по привлекателен, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,39 долара, или 0,63%, до 62,54 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,44 долара, или 0,75%, до 59,09 долара за барел. В понеделник 
и двата сорта поевтиняха с над 4%. 
„По-слабият щатски долар носи подкрепа. Нарастващото доверие в САЩ също помага“, коментира Майкъл Маккарти, 
главен пазарен стратег в CMC Markets и Stockbroking. 
Доларът се понижи с 0,4% спрямо кошница от валути в понеделник и продължи поевтиняването си във вторник. Цените 
на петрола обикновено нарастват при спад на долара, тъй като по-слабите зелени пари правят деноминирания в долари 
петрол по-евтин за страните с други валути. 
За позитивните нагласи допринесе и очакваното на 12 април разхлабване на мерките срещу коронавируса в Англия, 
където ще бъдат отворени редица бизнеси, включително всички магазини, фитнес зали и фризьорски салони. 
Това помогна да бъдат компенсирани опасенията относно споразумението на ОПЕК+ от миналата  седмица, с което 
групата на износителките на петрол се договори да облекчи действащите в момента съкращения на производството с 350 
хил. барела на ден през май, с още 350 хил. барела на ден през юни и с около 400 хил. барела на ден допълнително през 
юли. 
Решението на ОПЕК+ да увеличи доставките дойде въпреки опасенията от нарастващия брой на заразените с COVID-19. 
„Нарастващия брой на случаите в Индия и Европейския съюз държи търговците предпазливи, като всякакви подновени 
ограничения вероятно ще се отразят на търсенето“, се казва в бележка на ANZ Research. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1806 долара  
Курсът на еврото се задържа близо до прага от 1,18 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1806 долара. 
Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1746 долара в четвъртък (1 април), преди 
пазарите да затворят за Великденските празници в католическите и протестантски страни. 
 
Класа 
 
√ Байдън вдига корпоративния данък  
Машината за данъчни увеличения работи на пълни обороти в администрацията на Байдън. Преди президентът да обяви 
вдигането на корпоративния данък, министърът на финансите Джанет Йелен постави основите, като каза: „Участвахме в 
глобална надпревара за понижаване на корпоративното облагане и се надяваме да сложим край на това.“  Йелън е 
права, че в световен мащаб се наблюдава тенденция към намаляване на данъците за бизнеса. Нейната грешка е, че се 
опитва да я обърне, като мисли, че ако САЩ първи накажат своите компании, всички други ще ги последват, пише Wall 
Street Journal в редакционен коментар. 
За да финансира последната си разходна програма за 2 трилиона долара, президентът Байдън иска да увеличи 
федералния данък върху корпоративния доход от 21% на 28%. Обявявайки законопроекта в Питсбърг, той каза, че 
намалението на данъците от републиканците през 2017 г. е било „лошо за американската конкурентоспособност“. Той 
има предвид, че намаляването на корпоративния данък от 35% е било безразсъдeн подарък, който не повиши много 
конкурентоспособността на САЩ. 
Но лидерите на други големи икономики имаха различен отговор на данъчното намаление на Тръмп: Те го изимитираха. 
От 2017 г. няколко от най-големите и богати държави в Европа и Азия намалиха данъците върху бизнеса, докато много 
малко ги увеличиха. 
Девет от най-големите и най-напредналите икономики в света намалиха горната си корпоративна данъчна ставка през 
последните четири години. Франция, Индия и Белгия, които имаха ставки близо до старото ниво в САЩ от 35% (или 38,9% 
с включване на местните данъци), намалиха налозите върху бизнеса съответно на 32%, 30% и 25%. Гърция, Израел и 
Швеция, които имаха горна ставка от около 25%, я понижиха до съответно 24%, 23% и 21,4%, за да поддържат темпото. 
Тенденцията не се забавя. Данъчната фондация съобщава, че „няколко държави планират да намалят своите 
корпоративни данъчни ставки през следващите години“, тъй като конкуренцията за мобилен капитал и работни места се 
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засилва. Холандия ще снижи корпоративния си данък до 21,5% тази година от сегашните 25%. Франция и Швеция ще 
намалят още ставките, до 25,8% и 20,6% съответно. Между другото, данъкът върху фирмите в Китай е 25%, в сравнение с 
общо 32,4% федерален и щатски корпоративен данък, ако предложението на Байдън стане закон. 
За разлика от президента Байдън тези страни залагат, че ниските корпоративни данъци ще увеличат бизнес 
инвестициите, икономическия растеж и държавните приходи в дългосрочен план. „Производството във Франция ще бъде 
по-евтино - толкова е просто“, каза френският министър на финансите Брюно Льо Мер, когато изложи данъчния план 
миналото лято. Американските компании репатрираха над 1,6 трилиона долара чуждестранни печалби в САЩ през 
периода 2018-2020 г., след данъчната реформа от 2017 г., и конкурентите се втурнаха да повторят този успех. 
Пандемичните разходи оказаха натиск върху националните бюджети, но малко държави изземат от бизнеса, за да 
запълнят своите фискални дупки. От миналата година насам САЩ и Великобритания са единствените големи икономики, 
които обявиха увеличение на корпоративния данък. „Да, дългът ще трябва да бъде изплатен, но не чрез вдигане на 
данъците, а чрез засилване на растежа", посочи Льо Мер. 
Йелън вероятно ще се опита да убеди Льо Мер и други финансови министри, че трябва да последват администрацията на 
Байдън, като направят данъчните си системи по-малко конкурентни. Да се надяваме, че те не са толкова 
саморазрушителни. 
 
√ Der Standard: Русия стана третият по големина доставчик на нефт за САЩ  
САЩ правят всичко възможно, за да попречат на руския газопровод „Северен поток 2“, но в същото време купуват все 
повече и повече нефт от Русия. Както обяснява австрийският вестник Der Standard, това се дължи на санкциите на САЩ 
срещу други страни, заради които Вашингтон е принуден да увеличи вноса на петрол от Русия. 
Съединените щати подкопават изграждането на „Северен поток 2“ със своите санкции, но в същото време за тях нараства 
значението на Русия като доставчик на енергия - заради санкциите, пише Андре Балин, кореспондент на австрийския 
вестник Der Standard. 
Много се е променило за Америка при президента Джо Байдън, но едно остава неизменно: отхвърляне на газопровода 
"Северен поток 2", който ежегодно ще доставя около 55 милиона кубически метра руски газ до Германия през Балтийско 
море, отбелязва вестникът. В допълнение към германските компании Uniper и Wintershall, френската Engie и британско-
холандската Royal Dutch Shell, в този проект участва и австрийският концерн OMV. 
Ръководителят на OMV Райнер Зеле многократно е казвал, че това е общоевропейски проект. Интересът на 
източноевропейците и особено на Украйна, както и Полша, Естония, Латвия и Литва към този газопровод не е голям. 
Страхуват се от загубата на приходи от транзит на газ, а Украйна - и от политическата несигурност, казва кореспондентът 
на австрийския вестник. 
През последните години тези страни получиха подкрепа от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп не се 
опита да скрие лобистката си дейност в полза на американската петролна и газова индустрия и дори искаше да доставя 
втечнен газ за Европа. 
Байдън, макар и в по-малка степен свързан с петролния и газов бизнес, използва същите аргументи, за да 
противодейства на Северен поток 2: чрез този газопровод Европа ще увеличи енергийната си зависимост от Русия. 
Делът на руския газ в общото европейско потребление е 36%, което наистина е доста, пише Der Standard. В същото време 
Газпром и Новатек загубиха пазарните си дялове през 2020 г. Освен това нарастващият брой терминали за получаване на 
втечнен газ отваря възможност за европейците в краен случай да сменят бързо доставчиците на газ. 
Прави впечатление, че въпреки политиката, провеждана от Вашингтон срещу въглеводородите от Русия през последните 
години, в същото време сме свидетели на значително увеличение на износа на петрол от Русия за САЩ. Това е 
изненадващо, тъй като през последните 15 години САЩ се превърнаха от нетен вносител в нетен износител, пише 
австрийският вестник. 
През 2006 г. страната е внасяла с 13 милиона барела повече на ден, отколкото е изнасяла. По този начин американците 
са покривали собствените си енергийни нужди с повече от 70%. 
Ето защо предлагането от страните-износителки на петрол за САЩ, намалява, обяснява вестникът. С Русия обаче това не 
се случи - въпреки рязко влошените двустранни отношения след кримската и украинската криза от 2014 г. През 2020 г. 
Русия е изнесла за САЩ почти 27 милиона тона суров нефт и петролни продукти. Това е 538 хиляди барела на ден, с 63% 
повече от 2014 г. 
Така за първи път Русия стана третият по големина вносител на петрол за САЩ след Канада и Мексико, отбелязва Der 
Standard. В същото време Москва изпревари Саудитска Арабия, която дълги години беше най-важният доставчик, и 
практически удвои дела си на пазара за внос. 
Със своите 6,85% Русия значително изостава от показателите за износ в Европа (около 30%), главно поради факта, че 
транспортният път за руския петрол в САЩ е по-дълъг и по-скъп, отколкото при доставките до Европа. 
Високите разходи възпрепятстват по-нататъшния растеж на предлагането, отбелязва статията. Има обаче някои причини, 
които говорят в полза на факта, че Русия ще продължи да играе важна роля в снабдяването на САЩ с енергийни ресурси. 
Един от тях е санкционната политика, твърди вестникът. 
Факт е, че Вашингтон използва не само антируски санкции. През годините той също бойкотира Иран и Венецуела, при 
това в по-тежка форма. В същото време именно венецуелският петрол в миналото е играел основна роля за 
американските петролни рафинерии. 
Тъй като руският нефт сорт Urals по консистенция е най-близък до петрола, който САЩ получиха от Венецуела, той се 
появи като заместител. Преработването на технологиите на рафинериите, за да се премине към по-леките сортове 
американски суров нефт WTI, би било твърде скъпо за Америка. 
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Сега все повече петрол се доставя за САЩ от Русия. През януари Русия отново увеличи доставките. Сега тя изнася общо 
20,1 милиона барела за САЩ и е само малко след Мексико с нейните 23,2 милиона барела, заключава Der Standard. 
 
√ FAZ: Противоречията със САЩ подтикват Русия и Китай към сътрудничество  
Русия и Китай укрепват сътрудничеството си в политическата сфера, пише Frankfurter Allgemeine: посещението на руския 
външен министър Сергей Лавров в Китай през март завърши с подписването на съвместна декларация, призоваваща за 
създаването на честен, демократичен многополюсен свят. Както отбелязва вестникът, дипломатическото сближаване 
между Москва и Пекин не случайно се задълбочи веднага след „размяната на удари“ между китайски и американски 
дипломати в Аляска, както и обвиненията на Джо Байдън срещу Владимир Путин и новите американски антируски 
санкции. 
Откакто правителството на САЩ призова за международна подкрепа за своята китайска политика, Пекин също активно 
търси поддръжници, пише Frankfurter Allgemeine. „Погледнете картата и ще видите, че Китай има приятели по целия 
свят“, цитира изданието прес секретаря на китайското външно министерство. 
Както вестникът пише, след първата дипломатическа среща между САЩ и Китай след идването на власт на 
администрацията на Джо Байдън, Пекин започна "дипломатически маратон", за да демонстрира своето глобално 
влияние. КНР подписа споразумение за сътрудничество с Иран за 25 години, сключи споразумение за партньорство в 
областта на ваксините с ОАЕ, изрази солидарност с КНДР и накрая проведе преговори с Русия. 
Frankfurter Allgemeine отбелязва, че неслучайно посещението на руския външен министър Сергей Лавров в Китай през 
март дойде точно след напрегнатата "размяна на удари" на китайската и американската делегации в Аляска. За Русия 
срещата също се проведе навреме - когато Джо Байдън нарече Владимир Путин „убиец“ и наложи санкции във връзка с 
отравянето на лидера на опозицията Алексей Навални. 
На този фон, съвместното изявление, подписано от Лавров и неговия китайски колега Ван Йи, в което се говори за 
неприемливостта на „политизирането“ на защитата на правата на човека и използването му като претекст за намеса във 
вътрешните работи на други държави, дойде до преден план. 
Освен това западната „намеса“ беше осъдена и в друг параграф, който гласи, че никоя държава „не може да бъде 
единственият стандарт за демокрация“. Москва и Пекин също призоваха световната общност да „създаде честен, 
демократичен и рационален многополюсен свят“: както отбелязва вестникът, по този начин КНР и Русия изразяват 
своите претенции за лидерство в новия световен ред. 
„Нямаме желание да тласкаме Русия в обятията на Китай“: по този начин Ангела Меркел и Хайко Маас оправдаха 
необходимостта от изграждането на „Северен поток 2“, припомня Frankfurter Allgemeine. Путин обаче многократно 
демонстрира, че вижда Китай, а не Германия, като естествен партньор на Русия. 
Както пише вестникът, в политическата сфера успехът на руско-китайските отношения е безспорен - когато става въпрос 
за действие като единен фронт срещу решенията на западните страни. Пример за това е общото мнение на руската и 
китайската страна по време на гласуването на Съвета за сигурност на ООН по различни въпроси - от Сирия до Мианмар. 
Двете страни също изразиха взаимно доверие по въпроса за ваксините, въпреки че китайските производители все още не 
са предоставили подробни данни за своите лекарства. Освен това Русия и Китай засилват сътрудничеството си в 
космическия сектор: през март стана известно, че страните възнамеряват да построят съвместно изследователска 
станция на Луната. 
В същото време Пекин не възнамерява да се сближава твърде много с Москва, отбелязва Frankfurter Allgemeine. 
Интересите на страните се сблъскват в региони като Централна Азия и Арктика. Икономически Китай, както и Русия, е 
тясно свързан със западните страни. „В трудни времена и двете страни ще могат да се сближат, но не забравяйте, че 
Русия също възприема възхода на Китай като заплаха. И ако създадат съюз, кой трябва да бъде негов лидер?  " - 
процитира вестникът думите на китайския политолог Чън Идзун. 
 
√ Путин подписа закона, позволяващ му да се кандидатира за още два мандата  
Документът отразява значителните промени в конституцията, приети на референдума през лятото на 2020 г.  
Руският президент Владимир Путин подписа закона, позволяващ му да се кандидатира още два пъти за държавен глава, 
след като изтече сегашният му мандат през 2024 г. Това сочи документ, качен днес на официалния правителствен сайт, 
съобщава БТА.  
Законът, който бе приет от руското Федерално събрание през март, може да проправи пътя на Путин да остане на власт 
до 2036 г., ако реши да се кандидатира и спечели президентските избори. Той отразява значителните промени в 
конституцията, приети на референдума през лятото на 2020 г., отбелязват агенциите. 
 
√ Защо компютърът никога няма да бъде наистина съзнателен?  
Всички усъвършенствани проекти за изкуствен интелект работят за изграждането на съзнателна машина, основана на 
идеята, че „мозъчните“ й функции просто кодират и обработват мултисензорна информация. Следователно се 
предполага, че след като мозъчните функции са правилно разбрани, трябва да е възможно да се програмират в 
компютър. Microsoft наскоро обяви, че ще похарчи милиарди щатски долара за проект, който да направи точно това. 
Досега обаче опитите за изграждане на суперкомпютърни мозъци дори не са се доближили до успех. За 
многомилиарден европейски проект, започнал през 2013 г., сега се смята, че се е провалил. Това усилие се измести към 
по-малко амбициозен проект в САЩ, разработващ нови софтуерни инструменти за изследователи, които да изучават 
мозъчни данни, вместо да симулират мозък. 
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Някои изследователи продължават да настояват, че симулирането на неврони с компютри е начинът, по който трябва да 
се върви. Други, смятат тези усилия за обречени на провал, защото не вярват, че съзнанието е изчислимо. Основният им 
аргумент е, че мозъците интегрират и компресират множество компоненти на едно преживяване, включително зрение и 
обоняние – които просто не могат да бъдат обработени по начина, по който днешните компютри „усещат“, обработват и 
съхраняват данни. 
Живите организми съхраняват опит в мозъка си чрез адаптиране на невронни връзки в активен процес между субекта и 
околната среда. За разлика от това компютърът записва данни в краткосрочни и дългосрочни блокове памет. Тази 
разлика означава, че обработката на информация в мозъка се различава от начина, по който работят компютрите. 
Умът активно изследва околната среда, за да намери елементи, които ръководят изпълнението на едно или друго 
действие. Възприемането не е пряко свързано със сензорните данни: Човек може да идентифицира таблица от много 
различни ъгли, без да се налага съзнателно да интерпретира данните и след това да пита паметта си дали този модел 
може да бъде създаден чрез алтернативни изгледи на елементи, идентифициран по-рано. 
Друга перспектива за това е, че най-светските задачи за паметта са свързани с множество области на мозъка – някои от 
които са доста големи. Ученето на умения и опит включват реорганизация и физически промени, като промяна на 
силните страни на връзките между невроните. Тези трансформации не могат да бъдат репликирани напълно в компютър 
с фиксирана архитектура. Има и някои допълнителни причини, поради които съзнанието не е изчислимо. 
Разумният човек осъзнава какво мисли и има способността да спре да мисли за едно нещо и да започне да мисли за 
друго – без значение къде е бил първоначалния ход на мисълта му. Но това е невъзможно за компютър. Преди повече от 
80 години, британският компютърен учен Алън Тюринг показа, че никога не е имало начин да се докаже, че някоя 
конкретна компютърна програма може да спре сама – и въпреки това тази способност е от основно значение за 
наличието на съзнание. 
Неговият аргумент се основава на логичен трик, в който той създава присъщо противоречие: Представете си, че е имало 
общ процес, който може да определи дали някоя програма, която анализира, ще спре. Резултатът от този процес ще 
бъде или „да, ще спре“ или „не, няма да спре“. Това е доста лесно. Но тогава Тюринг си представи, че коварен инженер е 
написал програма, включваща процеса на спиране на проверката, с един ключов елемент: инструкция за поддържане на 
работата на програмата, ако отговорът на стоп проверката е „да, ще спре“. 
Изпълнението на процеса на стоп-чекинг на тази нова програма непременно би било погрешно: Ако определи, че 
програмата ще спре, инструкциите на програмата ще казват да не спира. От друга страна, ако стоп-контролът установи, че 
програмата няма да спре, инструкциите на програмата ще спрат всичко незабавно. Това няма смисъл – и Тюринг 
заключава, че не може да има начин да бъде напълно сигурен, че програмата може да спре. В крайна сметка е 
невъзможно да сме сигурни, че всеки компютър може да емулира система, която определено може да спре своя ход и да 
премине към друга линия на мислене – все пак сигурността за тази способност е неразделна част от съзнанието. 
Още преди работата на Тюринг, германският квантов физик Вернер Хайзенберг показа, че има отчетлива разлика в 
естеството на физическото събитие и съзнателното познание на наблюдателя за него. Това беше интерпретирано от 
австрийския физик Ервин Шрьодингер, че означава, че съзнанието не може да произлиза от физически процес, подобно 
на компютърен, който свежда всички операции до основни логически аргументи. 
Тези идеи се потвърждават от констатациите на медицински изследвания, че в мозъка няма уникални структури, които 
да се справят изключително със съзнанието. По-скоро функционалното изобразяване с Ядрено-магнитен резонанс – ЯМР 
показва, че различни когнитивни задачи се случват в различни области на мозъка. Това накара невролога Семир Зеки да 
заключи, че „съзнанието не е единство и че вместо това има много съзнания, които се разпределят във времето и 
пространството“. Този тип неограничен мозъчен капацитет не е вид предизвикателство, с което краен компютър може да 
се справи. 
 
Cross.bg  
  
√ ЦИК: Изборният кодекс трябва бързо да се промени, за да няма повече опашки  
Новото Народно събрание трябва да вземе много бързо решение за промени в Изборния кодекс, така че никога повече 
да няма тези опашки. За това призова в "Денят започва" зам.-председателят на Обществения съвет на ЦИК Румяна 
Денчева. 
"Изборният кодекс, който беше приет преди 7 години, е пипан 20 пъти. И някой сега да намери оправдание, че не може 
да се пипа, защото имаме скоро избори, за мен ще бъде безсмислено оправдание. Трябва да се пипне онова, което е 
наложително, например за машинното гласуване", заяви Денчева. 
Тя обясни, че още миналата година през семптември в Изборния кодекс са се случили едни промени, които нито са били 
съгласувани, нито са били дълбоко обмислени. 
"Първо бяха смесени двата вида гласуване. С машинното гласуване изборът щеше да приключи в момента, в който 
последният човек гласува с натискане на един код. И щеше да има една дълга разписка 3 метра. 9 човека да я подпишат 
и да я отнесат в РИК. Щеше да има бързо сверяване три минути и с това щеше да се приключи", уточни Денчева. 
Освен че беше смесено машинното и хартиеното гласуване не беше обмислено как потоците, които гласуват с машини и 
хартиени бюлетини по някакъв начин да бъдат обособени, така че след това отчетите да бъдат лесни, допълни Денчева. 
"Стигна се до този комбиниран проткол, който с тази поправла в закона вече аз не виждам как можеше вече на един 
многоскорошен етап да бъде избегнато. Не си представям днешния ден, ако някой беше опростил протокола, въпреки 
законовата норма, как сега едни хора щяха да реагират, особено тези, които са под чертата и да търсят оправдание", каза 
още Денчева. 
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√ Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен ще разговарят с Ердоган в Анкара  
Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел пристигат днес в 
Анкара за разговори с турския президент Реджеп Ердоган. Очаква те са обсъдят положението в Източното 
Средиземноморие и отношенията на ЕС и Турция. 
На последната си видеоконферентна среща на върха лидерите на 27 страни членки отбелязаха затопляне на отношенията 
с Анкара. ЕС изрази готовност да сътрудничи с Турция в редица области като икономиката, справянето с  
пандемията, климата, борбата с тероризма и визовите въпроси. 
Брюксел се надява да бъде продължено и споразумението за миграцията, по силата на което Анкара е получила 6 
милиарда евро от ЕС за спирането на мигрантите и което Турция спря да изпълнява през последната година. 
 
√ Мащабно движение на руски войски до границите на Украйна  
През последните седмици руската армия извършва „мащабно движение" в Западните и Южните военни окръзи. 
Включително в Крим, където не толкова отдавна имаше мащабни учения на парашутисти с участието на 7-ма дивизия от 
Новоросийск и морските пехотинци на Черноморския флот, съобщава „Взгляд", цитиран от „Фокус". 
Освен това е известно за плановете за преразпределение на 56-та десантно-щурмова бригада във Феодосия, която ще 
бъде реорганизирана в полк. Също така многобройни очевидци съобщават в социалните мрежи за движението на 
колони с военна техника. Включително танкове и бронетранспортьори в регионите, граничещи с Украйна - Ростов, 
Воронеж и Брянск. 
Най-активното пренасочване на руски бронирани машини е отбелязано по Кримския мост - автомобилен и железопътен. 
Той дори бе блокиран за няколко часа заради преминаването на военните колони. 
В района на Ростов производителите на селскостопанска техника се оплакаха от недостига на железопътни платформи, 
които се използват за военни нужди. Това показва, че армията е получила заповед за преместване неочаквано, поради 
което тя „конфискува" вагоните без предварително заявление до Руските железници. По магистралите също възникнаха 
някои проблеми поради преминаването на тежките бронирани превозни средства. 
Многобройни публикувани в социалните мрежи видеоклипове с движението на военна техника на Запад, вече са 
наречени „плашещи", а в Украйна станаха причина за обвиненията срещу Русия, че подготвя „инвазия". 
Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна генерал-полковник Руслан Хомчак (възпитаник на Московското 
висше командно училище, завършил 1988 г.) съобщи, че Русия е разположила 28 тактически групи по украинската 
граница. 
Той също така обяви, че на територията на Донецка и Луганска област са разположени 14 бригади, полкове и части с 
численост до 28 хиляди души. Трябва да се отбележи, че Хомчак има предвид „опълченците" на Донбас, защото там 
няма подразделения на руските въоръжени сили, тяхното присъствие би било засечено поне от американското 
спътниково разузнаване. 
Русия движението на войските и военната техника се обяснява с провеждането на планирани учения, свързани с 
приключващия зимен период на обучение и полагане на изпити за бойна готовност. И обясняват това съвсем обосновано 
и логично. 
Във Въоръжените сили на Руската федерация учебната година не съвпада с календарната. Зимният период на обучение 
продължава от декември до април, а летният период - от юни до октомври. Въз основа на техните резултати на 
последния етап се извършват финални (контролни) инспекции на различни нива. По правило това са командно-щабни 
учения. Провеждат се съответно пролетта и есента. 
Най-големите от тях са на нивото на една или няколко военни области. Последният - „Кавказ-2020" - се проведе в 
началото на септември миналата година от силите на Южния военен окръг. Настоящите съвместни учения на Западния 
военен окръг и въоръжените сили на Беларус „Запад-2021" са планирани за 10-16 септември, също в края на летния 
период на обучение. Единиците и подразделенията, които не участват в големи маневри, обикновено участват в учения с 
по-малък мащаб - такива може да бъдат стрелба или управлението на военна техника например. Но във всеки случай 
оборудването излиза от „кутиите", а персоналът - от „зимните квартири" и се изпраща на полигона. 
Като цяло руската армия провежда пролетни финални учения (проверки), които, както обикновено, са насрочени за 
април. Друг е въпросът дали техниката и войските ще се върнат на местата си на постоянна дислокация след 
завършването им, или ще бъдат „задържани" на полигони близо до границите на Украйна. В крайна сметка те могат да 
участват в бойни тренировки навсякъде и по всяко време. 
В повечето случаи заключителните проверки с провеждането на мащабни упражнения падат точно в края на летния 
период на обучение - септември. Въпреки това във Въоръжените сили на Руската федерация внезапните инспекции вече 
са станали нещо обичайно. Последната такава проверка например се проведе малко преди ученията „Кавказ-2020" с 
участието на подразделения от южните и западните области и те наистина бяха изненада, преди всичко за Украйна, 
която изпадна в паника на следващия ден след началото на маневрите. 
Настоящите учения на 7-ма въздушно-десантна щурмова дивизия в Крим, които се проведоха през март тази година, 
също бяха неочаквани. До известна степен те могат да се считат за демонстрация - бяха проведени в отговор на 
събирането на допълнителни сили на въоръжените сили на Украйна в района на демаркационната линия в Донбас. 
Но както в украинските източници, така и в западните медии липсва важен нюанс. Сега руската военна техника се движи 
предимно демонстративно, през деня и без подходящ камуфлаж. Руските въоръжени сили по никакъв начин не се 
опитват да прикрият движението на войските. Например, по време на предишните големи учения (а напоследък има 
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доста такива) не е имало такова „шоу" - военни колони и влакове се придвижваха по тъмно, използвайки селски и 
второстепенни пътища. 
По този начин може да се приеме, че сегашните движения на руските войски в южната част на страната - извършвани в 
пълно съответствие с действащия план за бойна подготовка - също са сигнал за Киев. 
Всъщност в Украйна, както Москва многократно е заявявала, ясно се вижда подготовката за възобновяване на атаката 
срещу Донбас. Можем да си припомним и думите на руския президент Владимир Путин, който заяви, че „във всеки 
случай няма да изоставим Донбас". 
Кремъл заявява, че движението на въоръжените сили на територията на Русия „не бива да притеснява никого". В същото 
време прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков казва, че мерките, предприети от Москва за осигуряване на 
сигурността на границите на страната, се извършват на фона на засилената активност на НАТО в Европа. 
„Знаете, че по периметъра на руските граници има повишена активност на въоръжените сили на страни от НАТО, други 
асоциации, отделни държави и т.н. Всичко това ни задължава да бъдем нащрек", отбеляза Песков. Имайте предвид, че 
демонстративната дейност на въоръжените сили на Руската федерация в този регион започна, наред с други неща, в 
отговор на значителното укрепване на въоръжените сили на границата с Донбас и последвалите провокации по 
демаркационната линия. 
Предполага се, че Главното управление на руския генерален щаб (ГРУ) е имало основание да представи на военно-
политическото ръководство своите данни за движението на войските в страна, която сама по себе си иска статут на 
„потенциален враг" за Русия . Колкото и горчиво да е осъзнаването на това, Украйна е тази, която счита (официално) 
Руската федерация за „държава-агресор", с всички произтичащи от това последствия, включително и военни действия. 
Нещо повече, Киев постоянно намеква за подкрепа от САЩ и НАТО в случай на някакъв въоръжен конфликт, 
който самият той е готов да разгърне като провокация. 
Настоящата тактика на руската армия на фона на евентуална ескалация на конфликта в Донбас не е нова. На външните 
граници има заплахи. Нещо повече, с най-голяма секретност и ефективност - и в същото време демонстрация на военни 
способности. И в полза на военното образование и обучение. Така беше през 2008 г. в Южна Осетия. Тогава ГРУ 
публикува информация, че по предложение на президента Саакашвили и уверенията, които е получил за подкрепа от 
САЩ, Грузия подготвя инвазия в Южна Осетия, където са разположени руските миротворци. 
Датата на нападението на грузинската армия срещу Цхинвали трябваше да бъде в средата на септември. Тогава 58-ма 
армия на обединените въоръжения проведе „предупредителни" учения с жив огън в Южна Осетия, давайки знак на 
Тбилиси, че няма да остави осетинците в беда. Армейските части напуснаха района, като разумно оставиха там 
батальонна тактическа група. Тази, която по-късно изигра основна роля в конфронтацията с грузинската армия. 
Оставянето на войски в района на предполагаемия въоръжен конфликт е по-ефективно, отколкото по-късното 
привличане от местата им на постоянно разполагане. Така ученията се извършват като част от програмата за бойна 
подготовка, а войниците може бързо да се задействат в случай на промяна в ситуацията. 
 
√ Президентът на Израел връчва мандат за съставяне на кабинет  
Президентът на Израел Реувен Ривлин ще съобщи днес името на депутата, на когото ще възложи мандат за съставяне на 
правителство, след проведените на 23 март предсрочни парламентарни избори. След това, депутатът, който ще получи 
мандата, ще разполага с 28 дни, за да сформира новия кабинет. Ако за целта е необходимо повече време, президентът 
има право да удължи срока за съставяне с още 14 дни. 
Вчера Реувен Ривлин проведе консултации с представителите на 13-те политически партии, които влязоха в новия Кнесет 
- парламентът на Израел. 
В резултат на обсъжданията 52 депутати са препоръчали кандидатурата на министър-председателя и лидер на партията 
"Ликуд" Бенямин Нетаняху, 45 депутати са предложили Яир Лапид, който е лидер на опозицията и на партията „Йеш 
атид", а 7 депутати са предложили председателя на партията и „Ха Ямин ха Хадаш" Нафтали Бенет. 
По-правилно кандидатът за премиер става партийният лидер с най-голям брой депутатски места, но президентът може 
да възложи сформирането на кабинети на политик, чиято партия е с по-малко гласове, но може да сформира коалиция, 
подкрепена от 61 депутата в 120 местния парламент. 
Ако въпреки всичко не се стигне до формиране на правителство, ще бъдат насрочени нови избори, които биха били 
петите в Израел за последните две години и половина. 
Същевременно върви процес срещу Бенямин Нетаняху - премиерът на Израел, който първи в историята на тази държава, 
е подсъдим за корупция, докато е на поста. 
Нетаняху беше изправен на съд в Ерусалим по обвинения в корупция. 
Прокуратурата настоява той да бъде наказан за неправомерно приемане на подаръци и за недопустим натиск върху 
медии да го представят в положителна светлина. Нетаняху нарече процеса „злоупотреба с власт от страна на 
прокуратурата". 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кои спечелиха и кои изгубиха на парламентарните избори и какви са възможните коалиции - анализ на 
политическия психолог Антоанета Христова и социолога Кольо Колев; 

- БСП след вота. Какво предстои след колективната оставка на Изпълнителното бюро на партията?; 
- За грешките при машинния вот и проблемите при отчитането на изборните протоколи - говори Румяна Дечева от 

Обществения съвет към ЦИК; 
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- За подводните камъни в изборния процес и възможните решения - анализ на експертите; 
- Кога ще можем да избираме ваксините срещу КОВИД-19 и има ли опасност от нов пик на заразата след изборите 

- гост в студиото д-р Николай Брънзалов; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Широка коалиция или правителство на малцинството - какво да очакват избирателите? В студиото: Георги 
Харизанов и Росен Карадимов; 

- Какъв е законовият срок за създаването на нов кабинет? Коментар на бившия конституционен съдия проф. 
Пламен Киров; 

- Първи избори по време на пандемия. Бяха ли спазени всички противоепидемични мерки? Разговор с д-р Георги 
Миндов; 

- Да наредиш кубчето на Рубик за шест секунди. Как деветокласникът Красимир Еленков смая журито на 
"България търси талант"?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Битката за 45-ия парламент: Какви са сценариите за политическото бъдеще на страната?; 
- Оставки и трусове в „червените редици": Защо БСП не успя да спечели вота?; 
- За особеностите на вота зад граница; 
- Опашки и припаднали хора: Можеше ли да се избегне хаосът с предаването на бюлетините? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Партията, взела 75 депутатски мандата, за която си мислят, че е притисната, неочаквано се готви с твърда 
позиция: Май ГЕРБ държи да съмне само с петел (премиер) Бойко Борисов; 
в. Труд - Политически игри в 7/8 такт; 
в. Телеграф - Резервоарът гълта 15 лв. повече; 
в. Монитор - ГЕРБ бие в 21 области, но Слави Трифонов проби в Русе; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Няколко по 100 000 гласа се стопиха, но се появиха 560 000 на "Има такъв народ"; 
в. 24 часа - Нинова без оставка, бюрото поема отговорността; 
в. Труд - "Има такъв народ" печели вота в чужбина; 
в. Труд - Бойко Борисов управлява дo нов кабинет; 
в. Телеграф - 7 и 10 клас на училише след ваканцията; 
в. Телеграф - Слави Трифонов издуха БСП; 
в. Монитор - Хаос, скандали и припаднали при предаването на бюлетините; 
в. Монитор - Над 300 000 с рискови професии с вноски за втора пенсия; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Аврамов, политолог: БСП колабира, ГЕРБ остана без партньори; 
в. Труд - Дипломатът доц. д-р Йордан Величков пред "Труд": Отговорността за загубата на патриотите е на лидерите им; 
в. Телеграф - Директорът на "Сова Харис" Васил Тончев: Шареният парламент вещае нестабилност; 
в. Монитор - ДОЦ. Стойчо Стойчев, политолог: Очаквам експертно правителство, а не от политически лидери; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Слави е цар през април, през май – пъдар; 
в. Труд - Мътно, по-мътно, най-мътно, следизборно; 
в. Телеграф - Дойде време да оценим панелките; 
в. Монитор - В чия градина са камъните? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 06 април 
София 

- От 11.00 часа на интернет страницата на проекта „Интегриран столичен градски транспорт-фаза II" ще се проведе 
встъпителна пресконференция. 

*** 
Варна 

- От 17.30 ч. в Градската галерия „Борис Георгиев" - Варна ще бъде отворена изложба на Цанко Цанков. 
*** 
Добрич 

- От 10.00 ч. ще се състоят две музикални онлайн рубрики на Младежки център - Добрич. 
*** 
Стара Загора 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър - Стара Загора ще се състои драматизация по „Чичовци“. 

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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

