Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ СТАРТИРАТ НОМИНАЦИИТЕ ЗА ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“
Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за ежегодните награди „Икономика
на светло“, които ще бъдат връчени на предстоящата церемония през месец юни 2021 г.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи
водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ
цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни
действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социалноикономическата среда.
Призът „Икономика на светло“ за 2020 г. се присъжда в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване
на бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и
подобряване на бизнес средата.
• За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция.
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата,
постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или
административни практики и т.н.
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и
постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и
промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.
Номинации можете да направите, като попълните приложената форма, или като директно изпращате предложения в
Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org). За
повече информация прочетете РЕГЛАМЕНТ ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“.
Номинации се приемат за институции, личности и организации в посочените категории за работата им през 2020 г.
Срокът за изпращане на номинации е до 14 май 2021 г.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват над 100 изявени
личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете
на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост“ и други видни икономисти и
общественици. Експертите ще направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат
оповестени на специална церемония през месец юни.
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната
икономика в България. Всяка година изданията на конкурса предизвикат заслужен обществен и медиен интерес.
Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за
подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната
икономика в страната.
Във времена на изпитание и икономическа криза ще се радваме заедно с Ваша помощ да определим носителите на
наградите „Икономика на светло“ за 2020 г.!
Статуетките в трите категории очакват своите победители като заслужена награда за положените усилия за ограничаване
и превенция на неформалната икономика през 2020 г.
Сега е моментът да ги подкрепим! Кои от тях да бъдат номинирани, определяте Вие!
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Монитор
√ Започват номинациите за годишните награди "Икономика на светло" на АИКБ
Започват номинациите за годишните награди „Икономика на светло“ за 2020 г., които ще бъдат връчени на предстояща
церемония през месец юни 2021 г.. Това съобщи Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Целта на ежегодния конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да
отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са
част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика,
поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в
обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Призът „Икономика на светло“ за 2020 г. ще се присъди в три категории:
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на
бизнес средата. Този приз ще се присъжда на държавна или общинска администрация, или на нейни представители за
предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване
на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.
Втората категория е за личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика
посредством активна позиция. Тук победител може да е личност, неправителствена организация, научна организация
или компания със задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала
предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.
Третата категория е за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към
неформалната икономика. Призът се присъжда на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно
отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната
икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на
Обществения съвет „Икономика на светло“, медиите. Срокът за изпращане на номинации е до 14 май 2021 г..
Politika.bg
√ Тръгват номинациите за годишните награди "Икономика на светло" на АИКБ
Започват номинациите за годишните награди „Икономика на светло“ за 2020 г., които ще бъдат връчени на предстояща
церемония през месец юни 2021 г.. Това съобщи Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Целта на ежегодния конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да
отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са
част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика,
поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в
обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Призът „Икономика на светло“ за 2020 г. ще се присъди в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и
подобряване на бизнес средата. Този приз ще се присъжда на държавна или общинска администрация, или на
нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които
водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.
• Втората категория е за личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната
икономика посредством активна позиция. Тук победител може да е личност, неправителствена организация,
научна организация или компания със задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви,
или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.
• Третата категория е за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост
към неформалната икономика. Призът се присъжда на журналист или медия за принос в актуалното и
многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция
на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена
нетърпимост към сивия сектор.
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на
Обществения съвет „Икономика на светло“, медиите. Срокът за изпращане на номинации е до 14 май 2021 г.
В. Банкеръ
√ Васил Велев: Не съществува риск да се забави пътят към еврозоната
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, заяви председателят на Управителния
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по повод провеждането на изборите.
"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", oбясни
Велев в телевизионно интервю.
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Той 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", каза
още той.
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 Васил Велев.
По думите му 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", обобщи Велев.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ МВФ повиши прогнозата си за ръста на българския БВП до 4,4%
Фондът обаче предупреждава, че силното възстановяване не е равномерно в глобален план
Международният валутен фонд (МВФ) повиши оценката си за икономическия ръст на България през 2021 г. до 4,4%.
Предишната прогноза на фонда бе за значително по-слаб ръст от 3,6%, става ясно от т. нар. „пролетен доклад“ на
институцията.
За следващата година ръководената от Кристалина Георгиева организация очаква отново ръст от 4,4% (при предходна
оценка за 4,3%), който би бил по-бърз от средния темп за еврозоната.
Пандемията от COVID-19 сложи край на силните икономически резултати на България. След растеж от 3,7% през 2019 г.
се очаква реалният БВП да се свие с 4,6% през 2020 г. в резултат на блокирането в началото на кризата и втората вълна на
пандемията, заедно с повторното въвеждане на нови ограничителни мерки. Това доведе до срив на търсенето,
независимо от фискалната и друга подкрепа за домакинствата и фирмите. Равнището на безработица се е повишило, но
наскоро се стабилизира, подпомогнато от политическата подкрепа, поясняват от МВФ в бележките за България.
От фонда очакват фискалният дефицит да се увеличи до над 3% от БВП през 2020 г., в сравнение с 1% от БВП през 2019 г. поради пакета за фискална подкрепа и срещу икономическото свиване. Излишъкът по текущата сметка се сви до 1,1% от
БВП през първите три тримесечия на 2020 г., като значително намаление на излишъка при услугите компенсира напълно
подобрението в търговския баланс. Кредитният растеж се забавя, а спадът в съотношението на необслужваните заеми
към общите през последните години спря на фона на икономическото свиване. Банките обаче остават добре
капитализирани и ликвидни.
МВФ очаква частично възстановяване за 2021 г., водено от частното потребление и подпомогнато от приспособима
фискална позиция. Силен тласък на растежа и постепенно намаляване на излишъка по текущата сметка се прогнозират
през следващите няколко години, тъй като потреблението и частните инвестиции продължават да се възстановяват.
Несигурността около хода на пандемията остава голяма, но рисковете за краткосрочната перспектива са балансирани.
Очаква се рязкото свиване през 2020 г. да бъде последвано от частично възстановяване през 2021 г. МВФ изчислява, че
реалният БВП се е свил с 4,6% през 2020 г. При предположение, че неблагоприятните ефекти на COVID-19 започват
постепенно да избледняват с подобряването на терапиите и разширяването на обхвата на ваксините през 2021 г., се
очаква реалният БВП да се възстанови с 3,6%, воден от частното потребление и подкрепян от експанзивна фискална
политика. Очаква се инфлацията да остане слаба през 2021 г. след забавяне до 1,3% през 2020 г.
В средносрочен план се очаква растежът да се забави до своя потенциал. Прогнозира се силен тласък на растежа за
следващите няколко години, след като потреблението и частните инвестиции се възстановят, компенсирайки
постепенното оттегляне на фискалните стимули. Публичните инвестиции ще бъдат подкрепени от проекти, финансирани
от ЕС, включително безвъзмездните средства по фондовете на ЕС от следващото поколение (NGEU).
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Въпреки това, отразявайки дългогодишните структурни ограничения, включително недостига на работна ръка, МВФ
очаква растежът на реалния БВП да се забави до своя потенциал от 2,75 процента до края на прогнозния хоризонт.
Нивото на БВП през 2025 г. трябва да остане под тенденцията за ръст отпреди пандемията от около 4% от прогнозирания
БВП. Очаква се излишъкът по текущата сметка постепенно да намалее до 0,3% от БВП до 2025 г., поради
продължаващото засилване на частното потребление и нарастващия средносрочен внос, задвижван от безвъзмездните
средства от ЕС.
Несигурността около хода на пандемията остава голяма. Ако неотдавнашното възраждане на COVID-19 се задълбочи и
удължи социалното дистанциране или напредъкът във ваксинационната програма и подобряването на терапиите
значително се забави, прогнозираното икономическо възстановяване през 2021 г. може да се забави.
В средносрочен план съществуват рискове, свързани със средствата на ЕС, които могат да стимулират растежа повече от
очакваното, ако се използват бързо за проекти за публични инвестиции, съчетани с подпомагане на структурни реформи.
МВФ вдигна леко прогнозата си за тазгодишния икономически растеж на еврозоната до 4,4 процента. Фондът очаква и
Европа да извлече ползи от плана за възстановяване на САЩ в условията на пандемия. Разликата между двете
икономики обаче се задълбочава, изчисляват от МВФ.
Сега МВФ очаква световната икономика да нарасне с 6% през текущата година, според новата World Economic Outlook.
Това е с 0,5 процентни пункта повече от прогнозите на експертите на МВФ през януари. За следващата година се очаква
световната икономика да нарасне с 4,4 процента, което е увеличение с 0,2 процентни пункта в сравнение с прогнозата от
януари.
Има редица причини, поради които МВФ повиши прогнозата си. Бързото възстановяване на Китай и новата
инвестиционна програма на САЩ оказват положително въздействие върху цялата глобална икономика.
В допълнение, световната индустрия вече се адаптира доста добре към пандемичните условия и работи сравнително
безпроблемно. Освен това в края на тунела се вижда светлина, тъй като все повече хора се ваксинират.
Въпреки това, от гледна точка на МВФ, радостта от икономическото възстановяване не е пълна, тъй като това
възстановяването е много неравномерно в световен мащаб. Докато Китай вече е достигнал нивото на растеж от времето
преди кризата, МВФ очаква същото за САЩ през текущата година. От друга страна, Европа вероятно няма да бъде
икономически там, където бе преди началото на пандемията, поне до 2022 г. Много по-бедни страни ще достигнат
старото икономическо ниво едва през 2023 г.
Има и разлики в рамките на самите държави. Според МВФ докато по-богатите групи от населението преминават през
кризата сравнително леко, по-бедните групи са особено засегнати. „Възстановяването варира опасно между страните и
вътре в тях“, предупреди главният икономист на МВФ Гита Гопинат. Разликите се дължат на скоростта на ваксинация,
различните размери на мерките за държавна подкрепа и зависимостта от туризма.
Това неравенство във възстановяването е отразено и в новата прогноза на МВФ. Валутният фонд очаква ръст от 8,4% за
Китай през текущата година и от 6,4% за САЩ. В еврозоната увеличението е много по-скромно - 4,4%. А Германия е дори
е с по-ниска прогноза - с ръст от 3,6 процента.
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САЩ не само се възползват от гигантската програма за икономически стимули на новия президент на САЩ Джо Байдън,
но и от сравнително бързата кампания за ваксинация. Ето защо МВФ драстично повиши прогнозата си за растеж за САЩ
спрямо януари: с 1,3 процентни пункта. За сравнение: За Германия оценката остава почти непроменена с увеличение от
0,1 процентни пункта.
От гледна точка на германското правителство обаче сравнително ниският растеж не е признак на слабост, а на сила.
Представители на правителството отдавна посочват, че Германия премина през кризата сравнително леко в сравнение с
други държави през 2020 г. Например икономическият спад във Франция беше почти два пъти по-тежък от този в
Германия. Поради тази много по-дълбока криза е налице и простата икономическа логика, че най-пострадалите
икономически сега растат по-бързо.
Според МВФ фактът, че икономическият спад не се е оказал още по-висок по време на пандемията, се дължи до голяма
степен и на решителните действия на финансовата политика. Според МВФ страните от Г-20 са предоставили общо 16
трилиона щатски долара в глобален мащаб за борба с кризата. „Мерките за стабилизиране на Г-20 сработиха, те
предотвратиха много по-лошо икономическо развитие", казва високопоставен представител на германското
правителство, цитиран от Handelsblatt.
Без програмите за борба с кризата икономическият спад в пандемията би могъл да бъде три пъти по-висок, смята МВФ.
Само тази година Германия поема нови дългове за 240 милиарда евро - повече от всякога. „Това са цифри, които
предизвикват радост в чужбина“, се казва в правителствени кръгове. В продължение на много години международни
организации като МВФ или организацията на индустриализираните страни ОИСР и други страни настояваха Германия да
увеличи държавните разходи, за да осигури по-голям международен растеж. Сега очевидно това е факт.
√ Кр. Вълчев: Можем да привлечем 3 млрд. евро финансиране от "Хоризонт Европа"
С рамковата програма ще се инвестира в развитието на националната научноизследователска иновационна
екосистема, посочи образователният министър
Като се имат предвид инвестициите на национално ниво, включително във формирането на мрежи и екипи от учени,
смятам, че е съвсем реалистично да си поставим цел от 3 милиарда евро привлечено европейско финансиране в рамките
на Рамковата програма "Хоризонт Европа" и другите програми за иновации като "Дигитална "Европа", програмата за
здраве и други. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при онлайн представянето на
програмата, цитиран от БТА.
„С бюджет от общо 95 милиарда евро "Хоризонт Европа" е най-амбициозната досега Рамкова програма на ЕС, но също
така е най-опростената и най-отворената програма", коментира той.
Министерството на образованието и науката и Европейската комисия отбелязаха на онлайн събитие официалното начало
на Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" (2021-2027 г.) в България.
„Основният приоритет за нас ще бъде участието в петте мисии, както и в клъстерите за цифрови технологии, в
здравеопазване, околна среда и климат, енергия, биоикономика, селско стопанство, култура и други области“, обясни
образователният министър.
Вълчев отбеляза, че приоритет за България ще бъде и насърчаването на участието на малки и средни предприятия в
цялата програма, особено в схемите на Европейския съвет по иновации и в Европейския институт за иновации и
технологии.
„По Плана за възстановяване и устойчивост планираме инвестиции в системата в размер на 315 милиона лева в
развитието на най-добрите изследователски университети в България“, информира министърът.
Той съобщи, че по програмата за научни изследвания и иновации, и за дигитализация за интелигентна трансформация са
предвидени инвестиции в развитието на националната научноизследователска иновационна екосистема.
„Ще се финансират отделни елементи и ще се увеличи мобилността между висшите училища, научните организации и
индустрията. Ще се насърчи предприемачески секторът, трансферът на знания и резултати, и не на последно място, ще се
насърчи и подкрепи участието ни в "Хоризонт Европа"“, каза Вълчев.
Той обяви, че в програмата за образование в следващия програмен период са планирани мерки за модернизация на
висшето образование и за насърчаване на изследователската дейност на студентите и докторантите, както и за
увеличаване на капацитета на администрацията.
От Министерството на образованието и науката припомнят, че през март 2019 г. Европейският парламент и Съветът на
Европейския съюз постигнаха общо споразумение относно Рамковата програма "Хоризонт Европа", която е наймащабната програма за научни изследвания и иновации в света с бюджет от над 95 милиарда евро.
На 15 март тази година Европейската комисия прие първия Стратегически план за "Хоризонт Европа" - новата програма
на ЕС за научни изследвания и иновации, с бюджет от 95,5 милиарда евро.
Стратегическият план е новост, която се въвежда с "Хоризонт Европа" и задава стратегическите насоки за инвестициите
през първите четири години на програмата. Планът гарантира, че действията на ЕС в областта на научните изследвания и
иновациите допринасят за приоритетите на ЕС.
Приоритетите, заложени в Стратегическия план на "Хоризонт Европа", ще бъдат изпълнени чрез работната програма на
Рамковата програма.
В работната програма са определени възможностите за финансиране на научноизследователски и иновационни
дейности чрез тематични покани за проектни предложения. Първите покани за представяне на проектни предложения
ще бъдат обявени през пролетта на 2021 г. и ще бъдат представени по време на Европейските дни за научни изследвания
и иновации (23-24 юни 2021 г.).
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√ Ш. Мишел: ЕС е готов да засили икономическото сътрудничество с Турция
Зачитането на основните права и върховенството на закона в Анкара са от решаващо значение, подчертават
лидерите на блока
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви, че ЕС е готов да предложи конкретен дневен ред за засилване
на икономическото сътрудничество с Турция, предава Анадолската агенция. Той посочва, че стартегическият интерес на
ЕС е сигурност и стабилност в Източното Средиземноморие и взаимноизгодни и позитивни отношения с Турция.
Мишел е заявил това не пресконференция в Анкара заедно с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер
Лайен след срещата им с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предава БТА.
Фон дер Лайен изтъква, че на срещата с Ердоган са обсъдили сфери на сътрудничество, които ще бъдат изгодни и за
двете страни.
Тя подчертава, че е необходимо развитие на икономическите отношения и каза, че Турция е ценен партньор с
жизненоважно значение в митническия съюз. Фон дер Лайен добавя, че с цел засилване на търговията Турция и ЕС ще
работят за актуализация на митническия съюз, като обсъдят съществуващите трудности в прилагането му.
Председателката на ЕК казва още, че ще се търсят и пътища за още по-голямо засилване на сътрудничеството с
държавния и частния сектор, като фокусът ще бъде поставен върху зеления и цифров преход.
Урсула фон дер Лайен обаче коментира, че ЕС е "дълбоко притеснена" от решението на Турция да се оттегли от
конвенция за борба с насилието (Истанбулската конвенция). Тя предупреждава Анкара, че "въпросите относно правата на
човека не подлежат на договаряне", съобщава Deutsche Welle.
"Зачитането на основните права и върховенството на закона са от решаващо значение за ЕС. Това трябва да бъде
неразделна част от нашите отношения. Турция трябва да зачита международните права и стандарти за правата на
човека", коментира председателят на ЕК пред журналисти след срещата.
Брюксел се стреми да запази миграционния пакт с Турция, който предвижда задържането на бежанци на нейна
територия. Вероятно цената за това ще са повече пари, които да се отпуснат на Анкара за бежанците.
√ ЕК започва обществена консултация за новия орган за управление на здравни кризи
Консултацията ще продължи до 12 май, паралелно се водят разговори и с държавите членки на блока
Европейската комисия (ЕК) започна обществена консултация за бъдещия орган за готовност и реакция при извънредни
здравни ситуации (HERA), съобщават от пресслужбата на Комисията.
Органът цели да подобри капацитета и готовността на Европа да реагира при трансгранични заплахи за здравето и
извънредни ситуации, поясняват от ЕК.
Консултацията ще продължи 6 седмици — до 12 май 2021 г. Успоредно с обществената консултация Комисията ще
проведе и разговори с държавите членки и заинтересованите страни, посочват от ЕК.
В обществената консултация се обсъждат няколко въпроса, вкл. рамката на ЕС за разработване, производство и
внедряване на медицински мерки за противодействие, предварителни оценки на заплахите и рисковете, събиране на
сведения за пазарната динамика и веригата на доставки, разработване и финансиране на нови мерки за
противодействие по време на криза, въздействие, роля, обхват и координация на бъдещия орган.
Точният мандат на HERA ще бъде определен в законодателно предложение по-късно тази година. Комисията ще
разгледа получената обратна информация, преди да финализира законодателното предложение.
Идеята за създаването на HERA дойде като отговор на пандемията и предизвиканата от нея здравна криза. HERA е част от
Европейския здравен съюз, както беше обявено от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на
Съюза през септември 2020 г.
Органът се планира да осигури специална структура за подпомагане на разработването, производството и внедряването
на медицински мерки за противодействие по време на здравна криза, независимо дали тя е възникнала по естествен
път, или е причинена умишлено.
В. Банкеръ
√ Правителството увеличава капитала на Фонд на фондовете
Министерският съвет ще заседава от 10 часа, съобщиха от правителствения пресцентър. В предварителния дневен ред
има 28 точки.
Министрите ще разгледат проект на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването африканска
чума по свинете в България за периода 2021 - 2023 г., внесен от министъра на земеделието, храните и горите.
В дневния ред е и проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за изплащане на стипендии. Вносител е министърът на образованието и науката.
Правителството ще обсъди проект на постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на
финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на решение за увеличаване
капитала на „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, който разпределя целево публични
средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани схеми за финансиране (финансови
инструменти). Вносител е министърът на финансите.
Министрите ще вземат решение за учредяване на възмездно безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част
от поземлен имот - публична частна собственост, в полза на „СИМИД АГРО“ ЕООД - Пловдив с основна
дейност производство на хляб и хлебни изделия. Вносител е министърът на земеделието, храните и горите.
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Правителството ще вземе решение за безвъзмездно предоставяне на управление на имоти - публична държавна
собственост, на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ за изграждане на национален обект
„Железопътна линия София – Пловдив“, в участък Ихтиман - Септември от проект „Модернизация на жп линия София Пловдив: Жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, за модернизацията на жп участък Костенец –
Септември“. Вносители са министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на
регионалното развитие и благоустройството.
В дневния ред е и вземане на решение за определяне на концесионер на морски плаж „КЪМПИНГ ВЕСЕЛИЕ", община
Созопол, област Бургас. Вносител е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и
министър на туризма.
Министрите ще обсъдят проект на постановление за изменеине и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Министерството на вътрешните работи, приета с ПМС № 207 от 2014 г., внесен от министъра на вътрешните
работи.
БНТ
√ По Конституция: Кога ще има ново правителство?
По Конституция - най-късно до 4-ти май новоизбраният Парламент трябва да се събере на първо заседание. На него
правителството на Бойко Борисов трябва да подаде оставка, след което президентът Румен Радев ще даде начало на
процедурата за съставяне на правителство.
Кога ще стане ясно - ще се сформира ли правителство в рамките на този парламент и какви са възможните ходове на
всяка една от страните по казуса?
Най-точният отговор е "в разумен срок" - казват конституционалистите.
В срок до един месец от избирането на Народното събрание, датата на изборите, президентът Румен Радев трябва да го
свика на първо заседание. Ако не го направи, една пета от депутатите могат. Това постановява член 75-и от
Конституцията.
Окончателно: 6 партии в парламента
На това откриващо заседание, председателствано от най-възрастния депутат, народните представители избират
председател на Парламента, заместници и формират парламентарни групи.
След това започва процедурата по съставяне на правителство. Как и в какви срокове?
Президентът може да свика Парламента на първо заседание до месец от изборите. Кога точно - преценява той.
"Аз предполагам, че той ще го свика в рамките на една седмица, когато ЦИК обяви изборния резултат.
Задължително по Изборния кодекс трябва да бъдат публикувани в Държавен вестник. Те ще бъдат обявени
следващата седмица", заяви проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия и преподавател по конституционно
право.
На първото заседание на новия Парламент правителството подава оставка, след което президентът започва консултации
с парламентарните групи за съставяне на правителство.
"Президентът няма срок за провеждане на тези консултации", каза проф. Киров.
След като приключат консултациите, започва т.н. "парламентарна рулетка".
"След края на тези консултации президентът възлага проучвателен мандат на лице, посочено от най-голямата по
численост парламентарна група от Парламента, който проучвателен мандат е 7-дневен", обясни проф. Киров.
Ако до седем дни кандидатът представи структура и състав на кабинета и Парламентът го одобри с две гласувания с
обикновено мнозинство, има избрано правителство.
Ако ли не, държавният глава връчва мандат на втората по големина парламентарна група. Срокът отново е седем дни.
При неуспех връчва мандат на трета парламентарна група.
"При третия опит президентът вече има право на преценка. Може да възложи на третата по численост, може да
възложи и на последната по численост, на най-малката парламентарна група", каза още проф. Киров.
Между връчванията на мандати президентът не е обвързан със срокове от Конституцията.
"Президентът може да прави между другото между връчванията мандати, може да прави допълнителни
консултации, това не може да му бъде отказано, но може да ускори, може и леко да забави процедурата, разбира се
- в рамките на разумното", уточни проф. Киров.
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Ако и третият опит за съставяне на кабинет се провали, президентът разпуска Парламента.
"Очевидно Парламентът не е в състояние да излъчи парламентарно правителство и затова този Парламент си е
предрешил политическата съдба. Президентът с указ разпуска Народното събрание, насрочва в двумесечен срок
нова дата за предсрочни избори и назначава служебно правителство", обясни проф. Киров.
Въпреки липсата на срокове в Конституцията президентът не може да бави процедурата.
"Президентът няма интерес да бави процедурата, вървят едни такива идеи, по-скоро слухове, че президентът едва
ли не желае да разточи така процедурата, че да го докара до октомври-ноември месец, когато ще бъдат изборите
за следващ мандат на президента. Това са повече от шест месеца, това е абсурдно да се отиде към този вариант и
ако някой съветва президента в тази посока, много жестоко го подвежда, този номер няма да мине", категоричен
беше проф. Киров.
Конституцията дава гаранции и срещу забавяне на процедурата от страна на самите партии, ако откажат или забавят
приемането на мандата.
"Излиза президентът пред вас, медиите, и казва - поканих ги, не излъчиха лице, което да приеме мандата, смятам,
че е завършил без успех на седмия ден и връчвам на следващата парламентарна група и това е", допълни проф.
Киров.
Кога ще бъде свикан новият Парламент, предстои да разберем.
Ако "парламентарната рулетка" не успее, президентът има два месеца от разпускането на старото Народно събрание да
насрочи дата за нови избори.
√ 2 банки възстановяват програмата за безлихвено кредитиране
Още две банки-партньори на Българската банка за развитие по програмата за безлихвено кредитиране на физически
лица започват да приемат отново документи на кандидатите.
ОББ вече рестартира програмата в клоновата си мрежа, а Райфайзенбанк, която ще започне отново да приема заявления
от днес.
ББР гарантира безлихвени заеми до 6 900 лева, включително за кредитиране на граждани, които са били в неплатен
отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са
безработни.
Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск, или самоосигуряващи се, чиято
дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Максималният срок на погасяване е 5 години, с
минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.
√ Емил Димитров: Изкарахме мандата, язовирите са пълни
"Обединени патриоти" загубиха 250 000 гласа. Едните решиха да отстрелят другите в навечерието на изборите и накрая
провалиха себе си, умряха от рикошет. Стреляха в мъглата, умряха от рикошета. Това заяви в "Денят започва" министърът
на околната среда и водите Емил Димитров.
"Много ме е яд, защото 5 години съм дал на парламента, една година бях министър, принудих се да ме нападат и
свои, и чужди. Изкарах мандата това, за което отидох съм много доволен. Като цяло съм изпълнил всичко, не дължа
на никому нищо, мога да си взема шапката и да си отида спокойно", сподели Димитров.
Той предположи, че причината за неуспеха на изборите се дължи на 5-6 човека, които са държали да бъдат в листите.
"Предполагам, защото аз не съм участвал нито в разговори, нито в нищо. Самият аз заявих много отдавна, че няма
да участвам в избори, защото съм поел ангажимент да се занимавам с пряката дейност, която по силата на
обстоятелствата се наложи да ръководя. 5-6 човека, които държаха да бъдат в листи и за да не ги делят с другото
политическо формирование в последния момент ги отрязоха, а в същност отрязоха себе си", коментира той.
Равносметката на Емил Димитров от управлението е, че си е изпълнил ангажиментите.
"Изкарахме мандата, язовирите са пълни, получих признание от бизнеса, което не съм очаквал, че ще получа.
Дойдоха дипломати да ме питат какво се случва в България. В екологията има неща, които ако се случат днес не по
правилния начин, ги разбираш след 6 месеца или след една година, но вече е късно. В момента виждам див популизъм,
който ще навреди страхотно много на държавата. Но тъй като не съм се ангажирал да помагам, сега ми е лесно. Но
има неща, които ако не се случат сега, всичките тези мечтани еврофондове, може и да не дойдат в този обем, а
може и тази част, която дойде после да се окаже, че ние ще си я платим и после няма да ни я възстановят".
Имаме наказателни процедури, имаме процедури за чистотата на въздуха, котио вече са влезли в сила и вече 20
милиона лева ще плащаме глоби за това, че последните три години не отделихме 100 милиона лева за общините, уточни
Димитров.
Гледайте целия разговор с Емил Димитров във видеото.
√ Турция обмисля пълно затваряне
Рекорден брой новозаразени отчитат в Турция през изминалото денонощие. За 24 часа новите случаи на COVID-19 са 50
000. Властите в Анкара обмислят въвеждане на пълно затваряне в рамките на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.
Към момента такава мярка е в сила само за уикендите.
В други части на Европа - за първи път от месеци Чехия обяви, че обмисля облекчаване на мерките. Властите планират
училищата да отворят на 12 април.
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В Нидерландия ще заработят музеите и зоологическите градини. За поетапно облекчаване на мерките заговори и
унгарският премиер Виктор Орбан.
БНР
√ БФБ създава зелен индекс на компаниите
Зелен индекс на компаниите подготвя Българската фондова борса, съобщи в подкаста „На всяка цена“ изпълнителният
директор Маню Моравенов. Той се надява новият индекс да е работещ в началото на следващата година, а това е една
от множеството инициативи за стимулирането на по-екологично поведение от страна на компаниите.
В края на март Българската фондова борса и Българската независима енергийна борса бяха сред учредителите на Green
Finance & Energy Center – мозъчен тръст за устойчиви финанси и зелени бизнес политики. В него различни институции,
бизнеси и академичната общност ще обменят идеи и ще предлагат политики в сферата на по-екологичните бизнес
практики, регулациите и възможностите за финансиране на различни проекти.
Какви са целите на учредителите на Зеления център чуйте подкаста, където мненията си споделят изпълнителният
директор на БФБ Маню Моравенов и изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов.
√ Отбелязваме Световния ден на здравето
В Деня на здравния работник почит пред Паметника на медицинските чинове пред ВМА
По инициатива на Българския лекарски съюз днес - 7 април - Световният ден на здравето, в 12 часа медиците от
болниците и спешните центрове в страната ще запазят едноминутно мълчание и с включени сирени на линейки ще
почетат паметта на колегите си, загубили битката с Covid-19.
Тази година Световният ден на здравето има особено дълбок смисъл заради безпрецедентната ситуация, в която е
поставен целият свят с пандемията от Covid-19 и непрестанната борба, която медиците водят ежедневно с коварната
болест.
По данни на БЛС, през изминалата година над 120 лекари, медицински сестри, санитари и шофьори на линейки загубиха
живота си, борейки се до последно с коварното заболяване и достойнство изпълнявайки своя професионален и морален
дълг. Паметта им ще бъде почетена с едноминутно мълчание и с включени сирени на линейки и пред Паметника на
медицинските чинове, разположен в градинката пред ВМА.
√ Рестартирай Европа: В очакване на по-добър туристически сезон през 2021 година
Туризмът безспорно е един най-засегнатите икономически отрасли в условията на пандемията от коронавируса.
Съгласно данни на Евростат за Европа в периода януари-септември 2020 г. е регистриран спад в туристическите
пътувания от 49% спрямо 2019 г., като през месеците март-юни 2020 г. този процент е достигал до 90 на сто. Нагласите за
предстоящия летен туристически сезон коментира доцент д-р Гергана Ангелова от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит
Рилски“-Благоевград:
“Съгласно едно проучване, направено от огромния онлайн посредник „Трип Адвайзър“ през месец януари, проведено
сред пътуващи от страни като Великобритания, Германия, Италия, Австралия, Япония и САЩ, се очертават няколко
основни тенденции относно пътуванията през 2021 година. На първо място хората споделят, че планират да пътуват след
втората половина на 2021 година, като най-нетърпеливи се оказва това да бъдат туристите от Германия и
Великобритания. На второ място като тенденция се откроява ключовият фактор за увереността и спокойствието на
пътуващите и това ще дойде от ваксинациите, както от страна на пътуващите, така и от страна на приемащата
дестинация. Вътрешният туризъм или т.н. „домашен“ туризъм отново ще има значителен дял и през тази година. И
последната тенденция, която се откроява в това проучване е свързано със заведенията за хранене. Потребителите
споделят, че са нетърпеливи да се хранят отново навън, но въпреки това търсенето на заведения от типа „takeaway”
(тейкъуей) , предоставящи храна за вкъщи ще остане високо и през 2021 година.“
Очакванията на туристическия бизнес у нас за предстоящия летен сезон са да бъде по-добър от 2020 г., но да остане послаб от този през 2019 г., като разликата ще бъде 20-23%. В ситуация на пандемия се очаква българинът да предпочете
пътувания и почивки у нас. Вътрешният туризъм отново ще получи значителен тласък.
„На ниво настаняване се предпочитат къщите за гости и самостоятелните места за настаняване. Това , разбира се, е
тенденция, която се наблюдава не само в България, но и в международен план. Дори Германия регистрира 56%
активност във вътрешния туризъм за миналата година в сравнение с едва 36% през 2019 година.“
Освен България, другите две предпочитани дестинации за българите са Гърция и Турция. Гръцките власти вече дадоха
яснота относно мерките и условията за посрещане на туристите с откриването на летния сезон на 14 май.
„Това, с което Гърция изпреварва и България и Турция като конкурентни дестинации е, че в нея протича много активно
ваксиниране на персонала на заетите в туризма, което е много успокояващ фактор за всички туристи, които смятат да
пътуват до Гърция. И това ваксиниране ще приключи до началото на сезона. Дори интересното е там, че дори към
настоящия момент вече има цели острови, които се определят като свободни от COVID. Това, разбира се, са малки
острови с местно население около хиляда души.“
Това явление се наблюдава и в Хърватия и в някои райони на Турция. В случай на заразяване, туристите в Гърция ще
бъдат хоспитализирани, като разходите ще бъдат изцяло поети от държавата. Според доцент Ангелова, прогнозите са
Гърция и Турция да поддържат по-високи цени на туристическите пакети. Причината е, че местата за настаняване ще
работят с по-малък капацитет и повече персонал. Заведенията извън хотелите ще бъдат с капацитет до 30%, като
престоят за чай или кафе ще бъде ограничен до 20 минути, а за основно хранене – 40-45 минути.
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„В България цените също остават увеличени, но пък от бранша ни уверяват, че това ще бъде ма сметка на едно доста повисоко качество. Това, което България трябва да направи този летен сезон ,е да запази имиджа на здравословна и
безопасна дестинация, тъй като тя получи печат за здравословна и безопасна дестинация от Световния съвет по
пътувания и туризъм. А кризата колкото и неблагоприятно икономическо явление да е, тя се явява и възможност за
промяна, за един ребрандинг на България или за изграждане и задържане на нов, положителен имидж на бранд
„България“.
Чуйте в звуковия файл репортажа на Димитър Джаджаров.
√ Блумбърг: ЕС може да постигне целта за ваксинация още до края на юни
Новите прогнози на ЕК са за средна Covid ваксинация от над 55%, България е една от последните с 45%
Европейската комисия е казала на правителствата от ЕС, че прилагането на ваксините срещу Covid-19 може да достигне
ключовата цел по-рано от очакваното, според нови прогнози, които обаче зависят от хората, ваксиниращи се с препарата
на "АстраЗенка" (AstraZeneca), съобщава във вторник агенция Блумбърг, цитирайки европейски вътрешен документ.
В този документ, разпространен до националните делегации в Брюксел, ЕК посочва, че повечето държави членки ще
разполагат с достатъчно ваксини, за да имунизират по-голямата част от населението си до края на юни.
Според документа, видян от Блумбърг, Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерландия ще бъдат в състояние да
имунизират напълно над 55% от общото си население до края на юни. Преди това ЕС заяви, че иска да ваксинира 70% от
пълнолетните европейски до края на лятото, което - в зависимост от демографията на всяка държава членка - отговаря на
около 55-60% от общото население на дадената страна.
Прогнозите на ЕК показват нарастваща увереност в Брюксел, че кампанията за ваксинация ще се подобри след
катастрофално начало, доминирано от закъснения, смесени послания и политически борби.
Но несигурността относно ваксината на "АстраЗенека" може да помрачи тези перспективи, отбеляза Блумбърг.
Европейската агенция по лекарствата (EMA) може да посочи потенциална връзка между ваксината на британскошведската компания и редки случаи на образуване на кръвни съсиреци, съобщи във вторник италианския ежедневник Il
Messaggero, цитирайки Марко Кавалиери, председател на екипа за оценка на ваксините към ЕМА.
Британският регулаторен орган по лекарствата също призовава за промени в неговите насоки за употребата на ваксината
при по-млади хора, съобщи в понеделник Channel 4 News.
Докладите за странични ефекти от ваксината на "АстраЗенека" вече доведоха до временно спиране през март на нейното
прилагане в редица страни от ЕС. В последствие беше възстановено нейното използване, но някои правителства
ограничиха употребата на тази ваксина до определени възрастови групи.
Евентуални по-нататъшни проблеми с ваксината на "АстраЗенека" могат да затруднят изпълнението на плана на ЕК за
ускорена ваксинация, което пък да утежни допълнително наличните и към момента локдауни в редица европейски
страни в опит да се ограничи третата вълна на коронавирусната инфекция.
Според Блумбърг, прогнозният документ на ЕС от 1-ви април описва точния брой дози, които ще бъдат на разположение
на всяко едно правителство до края на юни. Въпреки че общата картина е положителна, се очаква някои държави
членки, включително Австрия, Хърватия, Чехия и България, да изостанат.
Заложените от ЕК прогнози показват, че до края на юни се очаква в Австрия да бъде ваксинирано 51,3% от общото
население, в Хърватия - 45,3% и в България - 45,0%.
Други, като Дания и Малта, ще достигнат прага на колективен имунитет много по-рано, тъй като ЕК очаква в тези две
държави да бъдат ваксинирани до края на юни съответно 93,1% и 79,9% от общото им население.
Прогнози на ЕК за процента на общо ваксинираното население до края на юни
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Отново трябва да се има предвид, че 70% ваксинирано възрастно население в даден европейска държава, което е
основната цел на ЕК, съответства на ваксинация на около 55-60% от общото население на тази държава.
Оценките, видени от агенция Блумбърг, са фактор при споразумението от миналата седмица в рамките на ЕС за
преразпределяне на част от партидите с доставки на ваксини към страни, където доставките са оскъдни.
Това вероятно е основна причина и за допълнително отпуснатите на България над 1,2 млн. дози от ваксината на
Pfizer/BioNTech.
Изоставащите с ваксинацията държави не са използвали пълното разпределение на коронавирусните ваксини, на които
са имали право съгласно споразуменията за покупка на ЕС с компаниите BioNTech SE и Pfizer Inc., както и с Moderna Inc.,
като вместо това са избрали да се съсредоточат върху по-евтината ваксина на "АстраЗенека". Тъй като доставките на
"АстраЗенека" изостават от графика, тези страни членки могат да се сблъскат със забавяне при отварянето на техните
икономики, дори след като се вземе предвид механизма, договорен да им помогне да наваксат това изоставане, посочва
Блумбърг.
ЕК очаква доставките на ваксини в съюза да се увеличат до около 360 милиона дози през това тримесечие от малко над
100 милиона през първите три месеца на годината.
Прогнози на ЕК за доставките на различните ваксини през второто тримесечие спрямо първото

Еврокомисарят Тиери Бретон, който ръководи усилията за увеличаване на производството, заяви, че блокът ще има
капацитета да достави достатъчно дози, за да достигне колективен имунитет до 14 юли, при условие че получените дози
бъдат инжектирани. Датата е символична, като съвпада с Деня на Бастилията във Франция.
√ Силен ръст на инвеститорските икономически нагласи в еврозоната и по света в началото на април
Нагласите на инвеститори и анализатори относно бъдещото икономическо развитие в еврозоната се подобриха рязко
през април до най-високо ниво от август 2018 г., като силно подобрение се отчита и във всички останали региони на
света, което е пореден сигнал, че глобалната икономика започва да се измъква от рецесията, причинена от
коронавирусната пандемия.
Това показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix.
Индексът на инвеститорските нагласи на компанията Sentix, определен от проучване сред 1156 инвеститори (266 от които
са институционални), проведено между 1-ви и 3-ти април 2021 г., се повиши силно през април с 8,1 пункта до 13,1 пункта.
Това е най-високото ниво индекса от август 2018 г., след като точно година по-рано (през април 2020 г.) се срина до
историческо дъно от -42,9 пункта при първата вълна на коронавирусната пандемия, която тогава удари Европа.
Очакванията на финансовите пазари бяха за по-слабо подобрение на Sentix индекса на еврозоната за април към 7,5
пункта.
Индексът, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, скочи през април до -6,5 пункта от -19,3 пункта през
март, достигайки най-високо ниво от февруари 2020 г. насам. - точни преди началото на Covid пандемията.
В същото време индексът на бъдещите инвеститорски нагласи се повиши до исторически връх от 34,8 пункта спрямо 32,5
пункта месец по-рано.
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Индекси на текущата икономическа ситуация и на бъдещите очаквания в еврозоната

Рязкото подобрение на икономическите нагласи е факт, въпреки че отново бяха въведени локдауни и строги рестрикции
в много страни на стария континент за ограничаване на третата вълна на коронавирусната пандемия. Тези мерки обаче
имат изненадващо малък негативен ефект върху цялостното икономическо възстановяване. Докато през предходните
месеци икономиката на еврозоната изостана значително от световната тенденция на възстановяване, през април тя
започва да наваксва това изоставане, отбеляза Sentix.
Анкетираните инвеститори базират своите очаквания за икономически подем на надеждите за успешен ускорен процес
на ваксинация срещу Covid-19 в Европейския съюз. Процесът на икономическо възстановяване се подкрепя и от масивна
експанзия на фискалната политика, като инвеститорите дори очакват разширяване на фискалния импулс.
През следващите месеци обаче са налице значителни инфлационни рискове, тъй като няма признаци за скорошна
промяна на експанзивната парична политика на централните банки.
Общият Sentix индекс на Германия нарасна през април до 20,0 пункта от 11,9 пункта през март, достигайки най-високо
ниво от август 2018 г. въпреки удължения поне до 18-и април локдаун в страната заради втората вълна на Covid-19.
Индексът, измерващ текущата икономическа ситуация се повиши от -9,5 пункта до +4,5 пункта (най-високо ниво от
януари 2020г.), докато индексът на бъдещите инвеститорски нагласи се повиши до 36,8 пункта от 35,8 пункта месец порано.

В последното проучване се отчитат солидни повишения на икономическите нагласи не само в еврозоната, но и в Източна
Европа и в Латинска Америка, както и истински икономически бум в САЩ и в по-малка степен в Азия.
Глобалният Sentix индекс нараства през април до 26,8 пункта от 20,5 пункта през март, достигайки най-високо ниво от
февруари 2018 г.
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Бъдещите инвеститорски нагласи в САЩ скочиха през април до исторически връх, като съответният Sentix индекс на
очакванията нарасна до 47,5 пункта от 43,3 пункта през март докато индексът на текущото състояние на американската
икономика скочи до 30,0 пункта от 9,0 пункта месец по-рано, достигайки най-високо ниво от февруари 2020 г. Общият
Sentix индекс на САЩ пък нарасна през април до 38,6 от 25,5 пункта месец по-рано, достигайки рекорден връх.
Sentix проучването за страните от Източна Европа също отчита силно подобрение на инвеститорските нагласи, като
общият индекс нарасна през април до 4,6 пункта от -0,3 пункта през март, достигайки най-високо ниво от февруари 2020
г. Индексът на текущата икономическа ситуация се повиши от -22,0 до -14,0 пункта (най-високо ниво от март 2020 г.),
докато индексът на бъдещите икономически нагласи нарасна до 25,0 от 24,0 пункта.
√ ЕС ще подкрепи предложение на САЩ за глобален минимален корпоративен данък
Говорителят на Европейската комисия Дан Фери обяви във вторник, че Брюксел ще подкрепи инициативата на САЩ за
налагане на глобален минимален корпоративен данък.
"Оставаме ангажирани да гарантираме, че всички предприятия, включително дигиталните, плащат справедливия си
данъчен дял, където това е основателно дължимо", каза Фери пред репортери на брифинг за пресата, отбелязвайки, че
дискусията трябва да се проведе в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество Развитие (ОИСР).
Вчера новинарският уебсайт Axios съобщи, че министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън планира да призове за
прилагане на минимална ставка на корпоративния данък в световен мащаб, за да се обезкуражат компаниите да се
пренасочват към офшорни зони.
"Увеличението на данъците е да се гарантира, че правителствата разполагат със стабилни данъчни системи, които
събират достатъчно приходи, за да инвестират в основни обществени блага и да реагират на кризи, и че всички граждани
справедливо споделят тежестта на финансирането на правителството“, ще посочи г-жа Йелън, според Axios.
"Работим с държавите от Г-20, за да се съгласим на глобална минимална ставка на корпоративния данък, която може да
спре надпреварата към данъчното дъно", ще заяви тя по време на утрешната видеоконферентна среща на групата Г-20.
Според Axios речта на Джанет Йелън ще има за цел да засили подкрепата за плана на президента Джо Байдън да
използва корпоративни данъци за финансиране на своя инфраструктурен план за 2 трилиона долара.
√ Германия приветства подкрепата на САЩ за минимален корпоративен данък
Германският финансов министър Олаф Шолц приветства подкрепата на Вашингтон за глобален минимален корпоративен
данък, като я нарече „голяма стъпка напред“ в битката срещу намаляване на правителствените приходи, предаде АФП.
„Подкрепата на САЩ дава на инициативата силен попътен вятър“, заяви Шолц пред репортери в Берлин и изрази
надежда за постигане на сделка тази година.
Оптимизмът идва ден, след като финансовият министър на САЩ Джанет Йелън каза, че Вашингтон работи в Г-20 за
глобален минимален корпоративен данък, тъй като взаимно обвързаната икономика на света е довела до „30-годишна
надпревара към намаляване на процента на корпоративните данъци“.
„Заедно можем да използваме глобален минимален данък, за да осигурим процъфтяване на глобалната икономика на
основата на по-добри конкурентни условия в данъчното облагане на мултинационалните корпорации“, каза тя в реч пред
чикагския Съвет за глобални отношения.
Очаква се финансовите министри на 20-те най-големи икономики в света да обсъдят предложението на виртуална среща
в сряда, на която домакин е Италия.
Представител на американското финансово министерство заяви пред репортери, че целта на Г-20 е да предложи
глобален минимален данък до юли, а администрацията на президента Джо Байдън може, ако се наложи, да промени
законодателството си, за да приведе минималния данък в САЩ в съответствие с международния план.
Споразумение в Г-20 може да даде тласък на преговорите по темата в по-голямата Организация за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) като начин за защита на всичките ѝ членки от ерозия на данъчните приходи.
„Убеден съм, че с тези усилия по корпоративното облагане можем да сложим край на надпреварата за намаляването
им“, каза Шолц и нарече позицията на Йелън „голяма стъпка напред“.
„Сега е реалистично да постигнем споразумение тази година“, добави той.
√ МВФ повиши прогнозите си за световния икономически растеж до 6,0% от 5,5% през януари
Международният валутен фонд повиши прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2021 г. до 6 на сто,
визирайки безпрецедентния политически отговор на коронавирусната пандемия под формата на огромни по размер
фискални мерки и провежданите от централните банки агресивни стимулиращи парични и лихвени политики, както и
очакванията за ускорен процес на ваксинация срещу Covid-19.
Според последния доклад на МВФ "Световни икономически перспективи", световната икономика се очаква да нарасне с
6% през настоящата година при предишна оценка от януари за експанзия с 5,5 на сто. Прогнозата на МВФ, ако бъде
реализирана, ще отбележи най-бързия темп на глобалния растеж от 1976 г. насам. Този очакван силен ръст обаче следва
и най-стръмния годишен спад от следвоенната ера през миналата година, когато коронавирусната пандемия доведе за
известно време до почти пълно блокиране на световната търговия.
Фондът също така посочи, че световната икономика се е свила с 3,3% през 2020 г., което представлява подобрение
спрямо януарската прогноза за свиване с 3,5 на сто.
За 2022 г. МВФ вече прогнозира растеж от 4,4% - малко над януарската оценка за икономически растеж от 4,2 на сто.
Това представлява втора предна възходяща ревизия на прогнозите на МВФ спрямо доклада на фонда от октомври 2020 г.
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"Възходяща ревизия отразява допълнителната фискална подкрепа, предоставена в Съединените щати, усилията за
ваксинация, които ще доведат до засилване на възстановяването през втората половината на тази година, както и
продължаващата устойчивост на икономическата активност по отношение на коронавирусната пандемия в много части
на света ", заяви главният икономист на МВФ Джита Гопинат.
Според Гопинат прогнозите могат да бъдат преразгледани надолу в случай на поява на нови варианти на Covid-19, "които
да избягват ваксината". И все пак тя добави, че по-бързото разпространение на ваксинацията може да даде тласък на
прогнозите в бъдеще.
Фондът обаче отбеляза, че "тази перспектива е обградена от висока несигурност, свързана с пътя на пандемията,
ефективността на политическата подкрепа за осигуряване на мост към нормализирането, задвижвано от процеса на
ваксинация, и развитието на финансовите условия".
Възходящата ревизия вероятно отразява в голяма степен много рязкото подобрение на перспективите преди
икономиката на САЩ.
Сега МВФ вече очаква БВП на САЩ да нарасне с 6,4% през 2021 г. спрямо януарската прогноза за повишение с 5,1% и
почти двойно по-висок растеж спрямо прогнозата на фонда през октомври 2020 г. Ако очакванията се потвърдят, това би
било най-силната експанзия на водещата световна икономика от 80-те години на миналия век.
Последната "Световна икономическа перспектива" е публикувана в началото на пролетната среща на МВФ и Световната
банка. Тя отразява драматично разминаване между икономическите перспективи за Съединените щати и голяма част от
останалата част на света благодарение на новите американски фискални стимули от 1,9 трлн. долара за облекчаване на
пандемичните последици, както и в резултат на ускорения процес на ваксинация срещу Covid-19 в САЩ, който позволява
отварянето наново на голяма част от икономиката.
Пролетни прогнози на МВФ

МВФ повиши и прогнозите за растежа на развитите икономики до 5,1% през 2021 г. от 4,3% през януари. За развиващите
се икономики фондът вече очаква икономически растеж от 6,7% спрямо 6,3% през януари.
Базираната във Вашингтон международна организация повиши, но по-слабо, прогнозите си за растежа през 2021 г. на
Германия (до 3,6% от 3,5% в началото на годината) и на Франция (до 5,8% от 5,5%), като за цялата еврозона се очаква
растеж от 4,4 на сто (при януарска оценка за повишение с 4,2%).
Силна възходяща ревизия претърпя прогнозата за растежа на БВП на Великобритания, като МВФ вече очаква повишение
с 5,3% вместо с 4,5%, според януарската оценка в резултат на силното темпо на Covid ваксинация на острова и
последните правителствени стимулиращи мерки.
√ Ускоряване на бизнес активността в китайския сектор на услугите през март
Активността в сферата на услугите на Китай се ускори през март до тримесечен връх, тъй като фирмите в сектора наеха
повече персонал, а бизнес оптимизмът сред тях нарасна рязко, но при засилен инфлационен натиск. Това показват
резултати от частно проучване на агенциите Caixin и Markit.
Индексът PMI, измерващ активността в сектора на услугите, нарасна през март до 54,3 пункта от 51,5 пункта през
февруари, достигайки най-високо ниво от началото на годината. Индексът остава стабилно на позитивна територия (над
важното ниво от 50 пункта, което е знак за експанзия в сектора на услугите) за единадесети пореден месец, отскачайки
силно от рекордното дъно от 26,5 пункта, достигнато през февруари 2020 г., когато въведената мащабна блокада в Китай
за ограничаване на коронавируса парализира за кратко втората по сила световна икономика.
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Секторът на услугите, който формира около 60% от китайската икономика и близо половината от градските работни
места, се върна към нивата на растеж по-бавно, отколкото промишления и индустриален сектор, но неговото
възстановяване набра скорост през последните месеци на миналата и началото на настоящата година.
Фирмите в сферата на услугите отчитат от началото на 2021 г. рязко увеличаване на бизнес активността и на общите
продажби, въпреки че новите експортни поръки продължават да се свиват, но с по-сдържано темпо.
Последното проучване отчита и нарастване на заетостта в китайския сектор на услугите, тъй като бизнесът в страната нае
повече нови служители, отколкото се наложи да уволни.
Фирмите в сектора на услугите също така очакват нивата на активност да продължават да се повишават с течение на
годината, като степента на оптимизъм през март се оказа най-силна от февруари 2011 г. насам и над историческата
осреднена стойност.
"Доставчиците на услуги бяха много уверени относно перспективите за икономическо възстановяване и овладяване на
пандемията. Бизнес очакванията се повишиха до най-високо ниво от февруари 2011 г.“, посочи агенцията Caixin.
Общият PMI бизнес индекс, който е среднопретеглена стойност на промишления и на индекса в сферата на услугите,
нарасна през март до 53,1 пункта от 51,7 пункта месец по-рано.
Според агенция Caixin данните от последното проучване потвърждават, че китайската икономика продължава да се
възстановява от кризата, причинена от коронавирусната пандемия.
Разходите на фирмите в сферата на услугите обаче продължават да нарастват, макар и с по-бавни темпове от предходния
месец. Компаниите повишиха цените си през март за осми пореден месец, като съответният ценови PMI индекс достигна
най-високо ниво от началото на годината.
Според редица анализатори и икономисти, нарастващите производствени разходи на входа на предприятията и на
цените на изходната продукция, отчетени както при проучването в сферата на услугите, така и в производствения сектор,
не водят до устойчиво възстановяване след коронавирусната пандемия.
Земя
√ Пшеницата в Добруджа се съвзема след пожълтяването и студовете
Няма основание за притеснения за посевите с пшеница в Добричка област. Културата излиза от стреса, вегетацията е
тръгнала и вече растенията навлизат във фенофаза първи възел. Това заяви проф. Иван Киряков от Добруджанския
земеделски институт, който приключи с обследването на посевите с пшеница в Добричка област. По-студената пролет ще
забави в известна степен развитието на пшеницата. В същото време ниските температури са „помощници“ на земеделските стопани. Студът спира развитието на болести, неприятели и плевели в есенните култури. „По полетата с пшеница се
наблюдават само ефимерни плевели като врабчови чревца, великденче, а широколистните плевели и самосевките от
слънчоглед още не са поникнали“, сподели наблюденията си проф. Киряков. Ученият съветва земеделските стопани да
не бързат и да изчакат с третирането с хербициди. „Нека да не гонят сроковете за вкарване на препарати, а да наблюдават дали има изобщо плевели. Ето, например миналата година по това време нямаше заплевеляване, защото
имаше голяма суша, а сега няма, защото е студено“, посочва професорът. На този етап пшеницата вече е подхранена.
Наблюденията на учения показват, че 70–80% от посевите са в много добро състояние и вече преодоляват среса след
прегарянето от студовете. „Останалите 20–30% са в добро състояние заради по-слабата братимост към момента. Това са
полета предимно в крайморските общини Шабла, Каварна, Балчик и в райони, в които имаше изразено силно
засушаване през 2020 г.“, обяснява проф. Киряков. В момента пшениците са в във фенофаза начало на първи възел и в
първи възел. Основното притеснение на стопани и учени е отново да не паднат температурите под нулата. Слани и
студове дори от минус 4, минус 5 градуса биха се отразили негативно на растенията, подчертава проф.Киряков и обяснява че това носи „риск от поражения по конуса, тъй като пшеницата става чувствителна към ниските температури.
Започва нарастване на стъблото, залагане на класа и студовете могат да създадат проблеми“. По-хладното време забавя
изпаряването на така ценната почвена влага. Растенията вече имат сериозен запас в слоя от 1,50 до 2 метра.
Общо 1 млн. 200 хил. дка са площите с пшеница в Добричка област.
√ България последна в ЕС и по ваксини
Отиващата си власт създаде хаос и ни остави на опашката по имунизации
Повечето държави — членки на ЕС, ще имат достатъчно ваксини срещу коронавируса за имунизиране на по-голямата
част от населението до края на юни, което е много по-рано от официално заложената цел от Общността. Информацията
разпространява “Блумбърг“, позовавайки се на вътрешен документ. Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерландия
ще бъдат в позиция да ваксинират напълно повече от 55% от населението си. Тези прогнози са заложени в
документа. ЕС иска да се имунизират 70% от пълнолетните до края на годината. Комисията очаква доставките на ваксини да се увеличат до около 360 милиона дози това тримесечие от 100 милиона през първите три месеца на годината.
Докато общата картина е положителна, някои държави членки, включително Хърватия, България, Словакия, Чехия и Австрия, се прогнозира да изостанат. Други държави като Дания и Малта ще постигнат прага за имунитет много по-рано.
Прогнозите в документа показват, че до края на юни Дания ще ваксинира 79,9% от населението си, Нидерландия ще ваксинира 64,6%, Германия — 61,0%, Франция — 58,2%, Испания — 57,4%, Италия –57,1%, Хърватия — 45,3%, и България –
едва 45,0%.
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√ Унгария намалява ограниченията, ваксинирани са 25 на сто от 10 млн. души
Унгария започва поетапно облекчаване на рестрикиците, въведени заради коронавируса, до дни, обяви унгарското
правителство, предаде Ройтерс. Очакваше се до днес да бъдат ваксинирани 25 на сто от населението на 10-милионната
страна.
Премиерът Виктор Орбан, който догодина ще се бори за преизбиране на парламентарните избори, се опитва да балансира между локдауна, въведен за овладяване на най-смъртоносното покачване на случаите на зараза и нуждата от
отваряне на икономиката, за да се избегне втора година на дълбока рецесия.
В Унгария пациентите с коронавирус в болници са близо 12 000, като над 1400 са белодробна вентилация. Но освен по
висока смъртност заради коронавируса на глава от населението в света, Унгария е с една от най-бързо напредващи ваксинационни кампании в Европа. При преминаване на прага от 25 процента ваксинирани от населението, ще бъде
намален вечерният час и той ще започва в 22 ч. вместо в 20 ч. Магазините ще могат да работят до 21,30 ч. стига да
осигурят площ от 10 кв. м на клиент. Хотелите обаче ще останат затворени, както и ресторантите, освен за доставки по
домовете и за храна за вкъщи. Училищата ще отворят врати в средата на април, след като учителите бъдат ваксинирани.
Полските болници се бореха по Великден с огромния брой заразени с COVID-19 след мащабното разпространение на
заразата през последните седмици в Централна и Източна Европа. Нови, по-строги пандемични ограничения бяха
наложени в Полша за двете седмици около Възкресение Христово, за да бъде забавено увеличаването на новите инфекции. През последните два дни страната установи нови рекорди от по над 35 000 заразени за денонощие, а починалите са
стотици всеки ден.
Целта на новите ограничения беше да се предотвратят събирания на големи групи хора през удължения уикенд до
Светли понеделник. Междувременно правителството се опитва да ускори ваксинационната кампания в страната, но
натискът върху болниците остава тежък. В страната ежедневно има по 8000 случай на зараза с коронавируса. Почти
всички легла в интензивните отделения на местните болници са заети. Почти 90 процента от населението е в локдаун
вече от 10 дни. На около 7 милиона души е поставена най-малко една доза от ваксина срещу коронавируса.
Мениджър
√ Борисов: Благодаря на медиците, за които през последната година нямаше почивен ден
„Поздравявам здравните работници за професионалния им празник. Благодаря на лекарите, професионалистите по
здравни грижи, санитарите, стоматолозите и фармацевтите, за които през последната година нямаше почивен ден. Но с
много човечност и професионализъм те се справиха. Скърбим за медиците, които загубиха битката с болестта. Бог да ги
прости! ”. Това написа премиерът Бойко Борисов в профила си във Facebook по повод Световния ден на здравето.
По думите на Борисов пандемията все още не е приключила, но с активното участие на всички, процесът на имунизация
напредва и скоро ще успеем да се преборим с коронавируса.
„ Осигурени са достатъчно предпазни средства, ваксини и лекарства. Работещите на първа линия получават
допълнителни 1000 лева към заплатите си”, коментира той.
Според премиера работата на медиците няма да спре след края на пандемията.
„Затова работим и за подобряването на цялата здравна система. Модернизирахме спешната помощ с нови над 290
линейки. В цялата страна се ремонтират болници, поликлиники и здравни центрове. Създадохме Централизирана
електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения. За улеснение на
медицинския персонал и пациентите развихме и електронното здравеопазване“, написа още Борисов
„Убеден съм, че и новото правителство ще продължи по същия начин да подпомага здравните работници. Още веднъж
благодаря и честит празник!“, добави той.
√ България подписа за газопровода през Средиземно море
България официално стана част от проекта за газопровода EastMed. По план тръбата ще преминава по дъното на
Средиземно море и ще доставя природен газ от разработващо се находище край южния бряг на Кипър до Гърция, а
оттам – към България и Италия.
Вчера подписи в подкрепа на проекта са сложили представители на България, Румъния, Унгария, Сърбия и Северна
Македония. Те, заедно с трите водещи проекта държави – Гърция, Кипър и Израел, изпращат писмо до европейския
комисар по енергетиката Кадри Симсон, в което се подчертава важността на EastMed за енергийната стабилност в
региона, предаде гръцкото издание Катимерини.
Министрите на енергетиката на осемте държави сега за първи път призовават Брюксел да демонстрира подкрепа за
изпълнението на проекта. По-рано по въпроса между страните беше подписано междуправителствено споразумение в
Атина през януари 2020 г. Предстои страните да изготвят работна група, която да изчисти техническите аспекти на
проекта.
Очаква се тръбопроводът да е готов към 2027 г. Неговата проектна дължина е 1900 км, а капацитетът му – 10 млрд. куб.
м. годишно.
През миналата година Гърция влезе на няколко пъти в остри отношения с Турция, която проведе няколко мисии за
издирване на природен газ в региона. Гърция сключи споразумение с Кипър и Египет за определяне на границите на
международните води в Източното Средиземно море, който договор обаче се оспорва от Турция.
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√ Спад на безработицата в България през февруари. В ЕС и Еврозоната - без промяна
Безработицата в ЕС и Elрозоната през февруари е останала без промяна спрямо предходния месец на нива съответно 7,5
на сто и 8,3 на сто. Това съобщава европейската статистическа служба Евростат, цитирана от БТА.
Безработицата в България леко се е понижила до 5,3 на сто спрямо 5,5 на сто през януари, но е над нивото от 4,1 на сто
през февруари 2020 година
Преди година безработицата бе 6,5 на сто в ЕС и 7,3 на сто в Еврозоната.
Без работа в ЕС са били 15,953 милиона мъже и жени, от които 13,571 милиона - в страните от валутния съюз.
Безработните в България са били 176 000 през февруари.
Спрямо първия месец на 2021 г. увеличение е с 34 000 души в ЕС и с 48 000 в Еврозоната. България отчита с 6000 помалко безработни.
През февруари 2021 г. без работа са били 2,967 милиона младежи (под 25-годишна възраст) в ЕС, от които - 2,394
милиона - в Еврозоната. Младежката безработица е била на ниво 17,2 на сто в ЕС и 17,3 на сто в Еврозоната спрямо 17,4
на сто и в двете зони през януари.
Младежката безработица в България е отстъпила до 16,3 на сто спрямо 16,6 на сто през януари. През февруари 2020 г.
показателят в страната ни бе на равнище 12,5 на сто.
√ Финансистите от Г-20 обсъждат неравномерното възстановяване от ковид кризата
Световните финансови лидери ще обсъдят днес как да координират политиката на държавите си, за да избегнат
неравномерното излизане от рецесията на икономиките, засегнати ковид кризата. Това съобщиха преди днешната
виртуална среща на финансовите министри и централните банкери от Г-20 информирани източници, цитирани от
Ройтерс.
Основно място в дневния ред на видеоконференцията ще бъде отделено на нееднаквия отговор на продължаващата
ковид криза, посочи представител на италианското председателство.
Италия, която тази година председателства Г-20, даде кратка пресконференция в навечерието на днешната среща.
Очаква се групата отново да подчертае, че не трябва да се оттеглят твърде бързо мерките за стимулиране на
икономиката. Освен това главните финансисти на Г-20 вероятно ще обсъдят как да бъдат подпомогнати силно
задлъжнелите бедни страни.
За разлика от първата среща под италианско председателство през февруари, след днешната видеоконференция ще
бъде разпространено официално комюнике, информира БТА.
Първите сигнали не са еднозначни, при някои икономики има растеж, но други изостават. Това помрачава световната
икономическа перспектива, каза високопоставен италиански представител.
Показателите за равнищата на заразяване с COVID-19 също се различават значително, като Великобритания и САЩ
изпреварват повечето страни от ЕС, Азия и най-вече Африка.
В момента основният инструмент на икономическа политика е ваксинирането, каза един от италианските представители.
Той припомни, че САЩ отпускат мащабни фискални стимули, които според експерти ще доведат до по-бързо
възстановяване.
Наясно сме, че не е възможно някои страни да излязат от кризата, а други - не (. . .), така че Г-20 е най-доброто място за
обсъждане на тези аспекти и намиране на решения, допълни той.
Г-20 ще се придържа към ангажимента си за постигане на споразумение за минимално равнище на корпоративното
облагане на интернет гигантите до средата на годината. Групата ще се съсредоточи и върху облекчаването на на дълга на
най-бедните страни. Сред разглежданите варианти е да бъде удължен мораториумът върху разходите за обслужване на
дълга им, чийто срок изтича през юни.
На ниво Г-20 обаче не са правени предложения да се разшири политическата рамка за преструктуриране на дълга чрез
нови инициативи за опрощаване на задълженията на страните, които се затрудняват да плащат, посочиха
информираните източници.
√ Гърция официално затвори 4 ТЕЦ-а на въглища
Четири от най-силно замърсяващите околната среда ТЕЦ-ове в Гърция официално бяха затворени. Това е част от плана на
страната да преустанови използването на кафяви въглища за производството на електроенергия, предаде местното
бизнес издание Катимерини.
Енергийният регулатор на страната е взел решение да затвори опериращите в северната част на страната ТЕЦ-ове Кардиа
1 и 2, както и Аминтайо 1 и 2. Те имат общ капацитет от 1200 мегавата и тяхното затваряне понижава общата мощност на
ТЕЦ-овете на въглища в страната с близо 1/3.
Гърция планира да спре окончателно използването на въглища за производство на електроенергия до 2028 г. Наскоро
Унгария също обяви, че спира с въглищата до 2025 г. Още шест други европейски държави декларираха, че спират
използването на въглища за генерирането на електричество до 2025 г. – Франция (2022 г.), Португалия (2022 г.), Словакия
(2023 г.), Великобритания (2024 г.), Ирландия (2025 г.) и Италия (2025 г.).
Към края на 2020 г. Гърция бе петата страна от ЕС с най-голям дял на въглещните централи в своята енергетика – 15% след Германия (24%), България (33%), Чехия (40%) и Полша (70%).
Затворените сега 4 блока се считаха за заплаха за общественото здраве и околната среда в Гърция. Специално ТЕЦ
Кардиа изхвърля в атмосферата 15 пъти над максимално разрешените от ЕС нива на прах и фини частици, а централата
Аминтайо – с шест пъти допустимите нива на серен диоксид.
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От 2005 г. до ефективното им затваряне през 2019 г. Кардиа 1 и 2 са генерирали 123 млн. тона СО2, а Аминтайо – 60 млн.
тона.
„Гърция може да направи прехода от ТЕЦ-ове на въглища със социално справедлив подход, без използването на
природен газ като „временно“ гориво. Изграждането на нови централи, които се захранват с газ, противоречи както на
европейските цели за въглеродна неутралност, така и на европейската зелена сделка“, казва Никос Манцарис от
тинктанка Green Tank.
Официалното затваряне на двете централи, които ефективно оперираха до юни 2019 г. в случая за Кардиа и до май 2020
г. за Аминтайо идва след като през 2016 г. Гърция затвори други две централи в северната част на страната край
Птолемайда.
√ 2020 г. - рекордна за възобновяемите енергийни източници благодарение на Китай и САЩ
Рекорден капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници е бил изграден миналата година,
благодарение главно на инвестиции от САЩ и Китай, съобщи Meждyнapoднaтa aгeнция зa възoбнoвяeмa eнepгия (ІRЕNА),
цитирана от Блумбърг.
Възобновяемите енергийни източници – главно под формата на вятърна и слънчева енергия, отговарят за 82% от новите
инсталации за производство на електричество през 2020 г., отбелязват от базираната в Абу Даби агенция, която съветва
редица правителства в областта на енергийната трансформация. През миналата година Китай е добавил капацитет от 136
GW (гигавата), което се равнява на повече от половината мощности производство на енергия от възобновяеми източници
и е стойност, близка до общото производство на енергия в страна като Испания. САЩ са инсталирали 29 GW капацитет за
възобновяема енергия, което е с 80% повече в сравнение с 2019 г.
„Тези данни разказват забележителна история“, заяви генералният директор на IRENA Фраческо ла Камера.
„Въпреки трудния период, както прогнозирахме, 2020 г. бележи началото на десетилетието на възобновяемите
енергийни източници. Разходите спадат, пазарите за чисти технологии бележат ръст, а ползите от енергийния преход
никога не са били по-ясни“, каза още той.
Възобновяемите енергийни източници все още изостават от „по-мръсни“ форми на производство на електроенергия,
като делът им от общия капацитет нараства с два процентни пункта в сравнение с 2019 г. до 36,6%, се казва още в
доклада на IRENA.
От агенцията отбелязват, че все още има много работа за вършене и че декарбонизацията, необходима за
ограничаването на най-лошите ефекти от климатичните промени изисква десеткратно увеличение на капацитета за
производство на енергия от възобновяеми източници до 2050 г., което се равнява на инвестиции от 4,4 трлн. долара на
година.
√ Почина нобеловият лауреат Робърт Мъндел, вдъхновил създаването на еврото
Канадският икономист Робърт Мъндел, носител на Нобелова награда за икономика и считан за идеен "баща" на еврото, е
починал на 88-годишна възраст, информира Блумбърг. Кончината му бе потвърдена от София Джонсън, заместникдиректор на програмата за икономически изследвания в Колумбийския университет, където Мъндел бе почетен
професор.
Икономистът спечели Нобеловата награда през 1999 г. за теорията си, че за успеха на една единна валутна зона са
необходими гъвкави пазари, включващи свободно движение на работници и капитал. Изследванията му полагат
основите за създаването на еврото, учредено от 11 европейски правителства по-късно същата година, припомня БТА.
Мъндел бе привърженик на идеите за отворения пазар, свободната търговия и ограниченото участие на държавата в
икономиката. Идеите на икономиста са използвани и от американския президент Роналд Рейгън в икономическата му
политика. Той бе поддръжник също така на фиксираните валутни курсове и през 2009 година, след най-тежката рецесия в
световната икономика от 30-те години на 20 век, отново отправи призив курсът на еврото да бъде твърдо установен
спрямо долара. Според него колебанията във валутните курсове са причинили дисбаланси, довели до световната
финансова криза.
Идеите му противоречат на възгледите на Милтън Фридман, също носител на Нобелова награда, според когото
гъвкавите валутни курсове са по-продуктивни за търговията, тъй като се коригират автоматично, докато същевременно
позволяват на страните да контролират наличността на националните валути.
√ Eврото се стабилизира над прага от 1,18 долара
Курсът на еврото се стабилизира над прага от 1,18 долара, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1872 долара.
Европейската централна банка определи референтен курс на еврото вчера от 1,1812 долара.
√ Цените на петрола се повишиха на фона на очакванията за възстановяване на световната икономика
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда на фона на перспективите за по-силен икономически растеж в
глобален мащаб и нарастващия брой на ваксинирани срещу COVID-19, предаде Ройтерс. За поскъпването допринесоха и
данните за запасите от суров петрол в САЩ.
Към 8:35 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,19 долара, или 0,30%, до 62,93 долара за барел,
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,17 долара, или 0,29%, до 59,50 долара за барел.
„Оптимизмът около световните икономически перспективи засили настроенията на пазара на суров петрол“, коментират
анализатори от банката ANZ.
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Вчера Международният валутен фонд заяви, че безпрецедентните публични разходи за борбата с последиците от COVID19, най-вече в СЩА, ще подкрепят световната икономика, която ще нарасне с 6% през тази година – темпо на растеж,
невиждано от 70-те години на миналия век.
Оптимизмът около по-широкото разпространение на ваксини също подкрепи цените, след като президентът на
Съединените щати Джо Байдън обяви, че до 19 април всички американски граждани, които са на възраст над 18 години,
ще имат достъп до ваксини срещу коронавирус
Междувременно Американския петролен институт отчете спад на запасите от петрол. Според данните на частната
организация запасите от суров петрол на САЩ са намалели с 2,6 млн. барела през седмицата до 2 април. Анализаторите
очакваха спад от 1,4 млн. барела.
Производството на петрол в САЩ се очаква да спадне с 270 хил. барела на ден през 2021 г. до 11,04 милиона барела на
ден, заяви във вторник Администрацията за енергийна информация (EIA). Предишната прогноза на държавната агенция
бе за спад от 160 хил. барела на ден.
Вчера вечерта във Виена се проведоха преговори за спасяване на международното споразумение за иранската ядрена
програма, които бяха определени като „конструктивни“ от Техеран и световните сили. Надеждите са че възстановяването
на сделката от 2015 г. ще доведе до премахване на американските санкции върху енергийния сектор на Иран и ще
доведе до ръст на предлагането на петрол.
√ Нови рекорди на борсите в Европа
Европейският бенчмарк STOXX 600 достигна нов рекорден връх в ранната търговия във вторник, възстановявайки
загубите, натрупани заради пандемията, след като инвеститорите бяха обнадеждени от очакванията за възстановяване
на световната икономика на фона на големите пакети от стимули и програмите за ваксинация срещу COVID-19, предаде
Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,9 пункта, или 0,67%, до 435,12 пункта, след като пазарът възобнови
търговията след Великденските празници. Индексът е напреднал с повече от 60% в сравнение с дъното, достигнато през
миналата година. Предишният му рекорден връх бе 433,90 пункта от февруари 2020 г. На европейският бенчмарк му
трябваха 7 месеца повече в сравнение с американския S&P 500 за да се върне на нивата си от преди пандемията, което
отразява по-бавното разпространение на ваксини в Европа и вълната от нови от заразени с COVID-19 на континента.
Немският показател DAX отчете ръст от 127,43 пункта, или 0,84%, до 15 234,6 пункта, достигайки нов рекорден връх.
Френският измерител CAC 40 се повиши с 32,98 пункта, или 0,54%, до 6 135,94 пункта, като по този начин също изтри
загубите, натрупани заради пандемията. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 84,04 пункта, или
1,25%, до 6 821,34 пункта, след като британският премиер Борис Джонсън заяви, че от понеделник, 12 април, страната ще
премине към следващата фаза на разхлабването на ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса.
Във Великобритания отново ще отворят врати всички магазини, фитнеси, пъбове, фризьорските салони и зоологически
градини.
Акциите на авиопревозвачите easyJet и Ryanair обаче поевтиняха 0,25% и 1,37%, след като Джонсън заяви, че е твърде
рано да се каже дали международните летни ваканции ще бъдат позволени през тази година.
„Европейските фондови пазари имат по-висока зависимост от затруднените циклични акции, които се представиха лошо
не само през 2020 г., но и в продължение на няколко години преди това“, коментира Нийл Галахър, инвестиционен
директор за европейските акции в GAM.
„Всяка промяна в икономическата среда, при която се наблюдава ускоряване на растежа и повишаване на инфлацията,
вероятно ще повлияе положително на тези сектори. Тяхната по-голяма тежест на пазара обяснява скорошните очаквания,
че европейските акции може да се представят по-добре през следващите няколко месеца“, каза още той.
На корпоративния фронт акциите на Credit Suisse поевтиняха, след като банката обяви, че очаква загуба от 4,4 млрд.
швейцарски франка (4,7 млрд. долара), заради отношенията си с фалиралия американски хедж фонд Archegos Capital
Management.
Цената на книжата на BP се повиши с 1,3%, въпреки че петролната компания заяви, че очаква да достигне целта си за
нетен дълг от 35 милиарда долара през първото тримесечие на 2021 година.
Ръст на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в понеделник, след като силния растеж на
работните места в САЩ и добрите данни за сектора на услугите повишиха очакваният за икономическото възстановяване
от пандемията. .
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 373,98 пункта, или 1,13%, до 33 527,19 пункта. Широкообхватният
измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 58,04 пункта, или 1,44%, до 4 077,91 пункта. И двата индекса завършиха
сесията при рекордни върхове. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaqсе повиши с 225,49 пункта, или
1,67%, до 13 706,69 пункта.
Пазарите бяха подкрепени от данните за заетостта, като в петък Министерството на труда съобщи, че американската
икономика е добавила 916 хил. работните места извън селскостопанския сектор през месец март – най-високото ниво на
ръст от август 2020 г. Същевременно с това равнището на безработица е паднало до 6%. Анализаторите, анкетирани от
Dow Jones, очакваха ръст с 675 хил. работни места и безработица от 6%.
Същевременно с това показателят, измерващ активността в сектора на услугите в САЩ, достигна рекордно ниво през
март. Индексът на Института за управление на доставките (ISM) за сектора на услугите скочи до 63,7 пункта през март.,
след като предходния месец бе на ниво от 55,3 пункта. Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването.

19

„Виждаме V-образно възстановяване с главно В. Единственото нещо, което може да му се изпречи, е ново затваряне на
икономиката заради варианти на COVID-19 или някаква грешка на Федералния резерв. И двете не изглеждат
неизбежни“, коментира Тони Дуайър от Canaccord Genuity.
Междувременно цената на книжата на GameStop падна с 1,91%, след като продавачът на видео игри съобщи, че може да
продаде свои акции на стойност 1 млрд. долара.
Компаниите, които зависят най-много от отварянето на икономиката, се представиха най-добре. Акциите на
авиопревозвачите Delta Airlines и United Airlines поскъпнаха с 2,91% и 2,54%, а тези на операторите на круизни кораби
Carnival и Norwegian Cruise Line – с 4,69% и 7,18%
Доходността по американските държавни ценни книжа, чиито ръст притесни инвеститорите през последните седмици,
продължи да се понижава. Доходността по 10-годишните облигации падна минимално до 1,71% в понеделник.
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока
във вторник, след като пазарите в САЩ и Европа подновиха търговията.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 392,62 пункта, или 1,3%, до 29 696,63 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 1,42 пункта, или 0,04%, до 3 482,97 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 4,12 пункта, или 0,18%, до 2 266,20 пункта. Борсата в Хонконг
остана затворена и днес.
На индексите в Китай повлияха новините, че централната банка на страната е призовала кредиторите да облекчат
предлагането на заеми до края на 2021 г. на фона на нарастващия дълг и притесненията за създаването на балон при
тези активи.
На китайския пазар се отразиха и данните за сектора на услугите. PMI индексът за сектора на услугите изготвян от
Caixin/Markit, се повиши до 54,3 пункта през март спрямо 51,5 пункта през февруари. Това е най-високото равнище на
показателя от декември. Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването.
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 6,25 пункта, или 0,2%, до 3 127,08 пункта.
В Австралия индексът ASX200 напредна с 57,2 пункта, или 0,84%, до 6 885,9 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX
отчете спад от 0,17 пункта, или 0,03%, до 499,81 пункта. BGBX40 се понижи с 0,25 пункта, или 0,22%, до 113,57 пункта.
BGTR30 изтри 0,36 пункта от стойността си, или 0,07%, достигайки нов от 541,40 пункта. BGREIT се понижи с 1,67 пункта,
или 1,14%, до 144,87 пункта.
Cross.bg
√ Румен Радев ще връчи почетен знак на изявени медици и здравни специалисти
На 7 април, сряда, в Гербовата зала на „Дондуков" 2, по случай Световния ден на здравето държавният глава Румен
Радев ще отличи с Почетния знак на президента 15 изявени български лекари и специалисти по здравни грижи.
Отличията са за професионализма и всеотдайността на медиците в грижата за здравето на пациентите.
Номинациите са предложение на Българския лекарски съюз, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в
България, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Алианса на българските акушерки.
На първата церемония - от 10.30 часа, държавният глава Румен Радев ще удостои с почетен знак осем медици. Отличието
ще получат доц. д-р Дончо Дончев, началник на отделение в Клиниката по ушни, носни и гърлени болести на ВМА, който
като доброволец се е грижил за пациентите с коронавирусна инфекция и продължава да работи в ковид-зоната на
болницата; д-р Сибила Маринова - координатор по донорство за Северен централен регион, която заедно с екипа си
работи на първа линия за лечението на пациенти с Ковид-19 във Велико Търново; д-р Мария Пишмишева-Пелева,
ръководител на инфекциозното отделение на МБАЛ - Пазарджик от 2013 г.; д-р Абдулах Заргар, който успешно управлява
и усърдно надгражда работата на "МБАЛ-Исперих" от 2013 г.; Марияна Колева, главна медицинска сестра и директор
здравни грижи на УМБАЛ „Света Анна" от 2003 г.; медицинският фелдшер Роза Антова с опит в различни звена на
здравната система и част от Центъра за спешна медицинска помощ - София от 2010 г.; рентгеновият лаборант Димитър
Милинич с над 25 години трудов стаж в пловдивската болница „Свети Георги", работил на първа линия в извънредната
Ковид-19 ситуация; д-р Радислав Наков, специалист по гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ",
председател и съосновател на Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България и на Българското дружество
по неврогастроентерология.
На церемония от 13.30 часа с почетния знак на държавния глава ще бъдат наградени д-р Гергана Николова, семеен лекар
с над 30-годишен опит, отличена през 2018 г. като Семеен лекар на годината от Националното сдружение на
общопрактикуващите лекари в България; д-р Костадин Сотиров - един от учредителите на Сдружението на
общопрактикуващите лекари - Пловдив, и негов председател от 2017 г., активно работещ за електронизация в
здравеопазването; д-р Георги Миндов - председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари и
заместник-председател на Столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз; д-р Румен Алексов - председател
на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Кюстендил; доц. Диана Димитрова - директор на филиала на
Медицински университет-Варна във Велико Търново, където се обучават акушерки; Благовеста Костова - една от
основателките на Алианса на българските акушерки и първата българска акушерка-делегат към Консултативния съвет на
Световната акушерска конфедерация и представител на България в годишните срещи на Европейската акушерска
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асоциация; Галя Добрикова - акушерка с 22-годишен опит в УМБАЛ „Канев" в Русе, активен участник в организацията на
следдипломното обучение за акушерки.
√ БАБХ започва засилени проверки заради Великден и Гергьовден
От днес, 07.04.2021 г., Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки на обекти за
производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за
обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси, във връзка с предстоящите официални
празници (Великден и Гергьовден).
В периода до 07.05.2021 г. включително, ще се извършва засилен контрол в производството и търговията на традиционно
предлаганите за празниците храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци),
както и на боя за яйца. Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното
етикетиране
и
маркировка.
По отношение на предлагането на трупно агнешко месо ще се контролира наличието и цветът на здравната маркировка
(син цвят - месото е с произход България, червен цвят - с произход, различен от българския, в съответствие със Заповед
№ РД 11-631/25.03.2019 г.), а също така и дали търговците предоставят на видно място информация за страната на
произход на месото.
Инспекторите ще следят строго начина на съхранение, етикетирането и маркирането на яйцата. Ще се вземат проби за
лабораторно изпитване от яйцата с произход ЕС и трети страни.
По време на официалните празнични дни от 30.04.2021 г. до 03.05.2021 г. вкл., на почивния 04.05.2021 г. и на Гергьовден
- 06.05.2021 г., ще бъдат осигурени дежурни инспектори във всички ОДБХ, които да осигуряват дейността на контролния
орган и да реагират на сигнали на граждани.
БАБХ припомня, че сигнали за нередности приема на Горещия телефон - 0700 122 99 и през онлайн формата на сайта.
√ БДЖ прекрати процедура за закупуване на електрически мотриси
С решение на управителя и прокуриста на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД на 05.04.20201 г. е прекратена процедурата
по ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за
нуждите на „БДЖ - Пътнически превози" EООД".
Процедурата е прекратена поради неявяване на двама от участниците на етап за провеждане на преговори. Сключването
на договор с единствения участник, допуснат до оценяване и класиране в процедура на договаряне с предварителна
покана за участие, където избраният критерий за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена" и когато на
пазара обективно съществуват по-голям брой потенциални и заинтересовани изпълнители води до положение, при
което не може да бъде постигнато сравнение на поне два и повече подходящи оферти, за да се избере икономически
най-изгодната, което нарушава принципа на свободната конкуренция.
От съществено значение е и факта, че единствения участник е предложил цена, надвишаваща предвидената прогнозна
стойност за изпълнението на обществената поръчка.
Пълният текст на решението и мотивите за прекратяване на процедурата са публикувани в раздел „Профил на купувача"
в официалния сайт на БДЖ (www.bdz.bg).
Съгласно изискванията на ЗОП в момента тече 10 дневен срок за обжалване на решението на възложителя.
√ СЗО не подкрепя ваксинационните паспорти
Световната здравна организация (СЗО) не подкрепя изискването за ваксинационни паспорти за достъп до различни
страни и институции поради несигурност дали ваксинацията предотвратява предаването на вируса, както и от опасения
за неравенство, заяви говорител на организацията, цитиран от "Ройтерс".
В Обединеното кралство Лейбъристката партия предупреди, че удостоверенията за Covid статут, с които хората трябва да
докажат, че са били ваксинирани за влизане в магазини, кръчми и други заведения на закрито и масови събития, могат
да бъдат „дискриминационни". Лидерът на партията Киър Стармър заяви, че е готов да гласува срещу мерките, съобщава
„Гардиън".
В момента СЗО прави преглед на китайските ваксини Sinopharm и Sinovac за възможна спешна употреба около края на
април, тъй като се изискват повече данни, добави говорителят на СЗО Маргарет Харис по време на брифинг.
√ Едноличните собственици протестират срещу Covid мерките в Италия
В Рим се провежда общонационален протест на сдруженията на едноличните собственици на различни дейности
официално регистрирани към данъчната система, които заради мерките срещу пандемията са затворени. Протести се
състояха и в други големи и малки градове. Лозунгът на протеста е: „Всички заедно срещу затварянето".
„Това е въпрос на оцеляване" , казаха от координационният му център , от който Марина Джейрола поясни, че „се
демонстрира срещу затварянето и срещу здравния министър Сперанца, довел до съсипване продуктивната система на
страната , състояща се от малки предприятия". Собствениците на различни заведения за обществено хранене казаха, че
утре ще отворят и не ги интересува глобата от 400 евро.
„Не искаме да нарушаваме закона, но ни принуждават да го направим" , каза Емануеле Маранцана, ръководител на
хотелиерското бизнес движение МIO. „Искаме да се върнем към управлението на нашите дейности и ще го направим",
уточни още той.
По данни на Националния статистически институт ISTAT за една година от началото на пандемията ограниченията и
мерките са предизвикали безработица за близо 1 милион души. Безработицата до 24-годишните е почти 32%.
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√ "Форбс": За година милиардерите в Европа са забогатели с трилион долара
Богатството на европейските милиардери се е увеличило и достигна 3 трилиона долара, установи „Форбс". Най-богатите
хора в света са останали до голяма степен защитени от финансовите щети, които причини пандемията от коронавирус.
В публикуваната от списание „Форбс" класация на световните милиардери за 2021 г. фигурират имената на 628
европейски милиардери, в сравнение с 511 през предходната година. Всички те заедно са с 1 трилион долара по-богати,
отколкото преди година, което предполага, че за хипер богатите пандемичната година е била доходна, коментира
изданието.
Френският магнат на луксозни стоки Бернар Арно остава на трето място сред най-богатите в света, въпреки че
състоянието му от 150 милиарда долара се е увеличило почти двойно в сравнение с миналата година в резултат на
пробив в стойността на акциите на LVMH. Испанският магнат за бърза мода Амансио Ортега е вторият най-богат в Европа
със 77 милиарда долара. Макар че това е с 20 милиарда долара повече от преди година, тази година той падна в
класациите за най-богати хора в света до номер 11.
Към редиците на най-богатите тази година са се присъединили 72-ма нови европейски милиардери, включително
изпълнителният директор на Axel Springer Матиас Дьопфнер (след като получи като подарък акции на стойност 1,2
милиарда долара от собственика на медийния гигант Фриде Спрингър) и основателят на Checkout.com Гийом Пусас от
Швейцария, чийто дял в частната компания за електронна търговия възлиза на около 9 милиарда долара. В редиците на
милиардерите се върнаха основателят на easyJet Стелиос Хаджи-Йоану от Гърция и тримата братя германци - основатели
на Rocket Internet - Оливър, Марк и Александър Самвер.
От списъка на най-богатите хора за 2020 г. са починали седем европейски милиардери, включително Оливие Дасо от
Франция, Хайнц Херман Тиле от Германия, Бенджамин де Ротшилд от Швейцария, Мануел Хове от Испания, Дмитрий
Босов от Русия, Дейвид Барклай от Великобритания и Арне Вилхелмсен от Норвегия.
√ Сигнал за Русия: Зеленски поиска спешно присъединяване на Украйна към НАТО
Украинският президент Володимир Зеленски призова вчера НАТО да ускори присъединяването на страната му към
организацията, за да бъде изпратен сигнал към Русия, която веднага протестира, на фона на нарастващо напрежение
около войната в Източна Украйна, предаде Франс прес. НАТО е единственият път към край на войната в Донбас,
територия в източната част на Украйна, обхваната от конфликт с проруските сепаратисти, написа президентът Зеленски в
Туитър в послание до генералния секретар на пакта Йенс Столтенберг, след телефонен разговор между двамата.
Планът за действие за присъединяване ще е истински сигнал към Русия, добави Зеленски.
Няколко минути по-късно Кремъл заяви, че влизане на Киев в алианса ще влоши конфликта между проруските
сепаратисти и украинските сили.
Силно се съмняваме, че това ще помогне на Украйна да реши вътрешния си проблем. От наша гледна точка това още
повече ще влоши ситуацията, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Песков посочи, че когато се говори за влизане в НАТО, по никакъв начин не трябва да се изключва мнението на хората. И
ако попитате няколкото милиона жители на самопровъзгласилите се републики, ще разберете, че такова членство в
НАТО е дълбоко неприемливо за тези хора, подчерта прессекретарят на руския президент, цитиран от ТАСС.
Говорителят на президента Владимир Путин каза, че засега не се наблюдава намерение на Киев да се успокои и да се
отдръпне от войнствените теми, прикривайки се зад някаква ефимерна заплаха и да вземе под контрол подразделенията
на въоръжените сили на Украйна, разположени по линията на съприкосновение в Донбас, които най-често са причина за
провокации.
Русия многократно е осъждала разширяването на НАТО на изток като заплаха за сигурността й.
Призивът на Зеленски беше отправен на фона на засилено руско-украинско напрежение, като Киев обвинява Москва в
струпване на войски и техника по северните и източните граници на Украйна, както и на полуостров Крим, който беше
анексиран от Русия, отбелязва АФП.
Размяната на словесни заплахи и увеличаването на въоръжените сблъсъци с проруските сепаратисти в Донбас пораждат
опасения за ескалация на конфликта, започнал през 2014 г.
В разговора си с президента Зеленски Столтенберг е изразил дълбока загриженост от военната дейност на Русия в и
около Украйна.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
БСП след изборите - каква е равносметката? Гост в студиото Станислав Владимиров - кмет на Перник;
Новият парламент и кога ще има ново правителство? Разговор с доц. Наталия Киселова - преподавател по
конституционно право и д-р Борислав Цеков - доктор по конституционно право;
Равносметка на управлението, водните казуси и решения. Гостува Емил Димитров - министър на околната среда
и водите;
Първият кабинет за ваксинация за хора над 65 годишна възраст в УМБАЛ „Св."Иван Рилски". Разговор с доц. д-р
Стефан Миланов от УМБАЛ „Св. Иван Рилски";
Денят да здравния работник: пандемията и лекарите - гост в студиото проф. д-р Николай Габровски - зам.директор на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов";
Нова телевизия, „Здравей България"
Лицата от афишите. За предизборните надежди и следизборното нареждане;
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Идва ли нов щам на COVID-19? Проф. Радка Аргирова.

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Старите дизели пак хит - 2 пъти по-търсени от колите на бензин;
в. Труд - Слави иска на бис;
в. Телеграф - Пробутват ни за Великден коледни козунаци;
в. Монитор - Арестуваха дрога за 350 милиона лева;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Юли от морето пак на избори? - и към кабинет на Слави. Допустимите му партньори гледат с уважение, но
скептично;
в. 24 часа - Всяка четвърта бюлетина за вота пусната с машина;
в. Труд - Социалисти ще махат Нинова с национална подписка;
в. Труд - Президентът свиква НС идната седмица;
в. Телеграф - Бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров: Мандат може да се откаже още в разговора с
президента;
в. Телеграф - Всяко джипи с РНК ваксини за 30 пациенти;
в. Монитор - Преференции пренареждат листите в 7 области;
в. Монитор - При домашното тестване се губят заразени с COVID-19;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Симеон Дянков, бивш вицепремиер и финансов министър: Времето за широка коалиция отмина, задават се
нови избори;
в. Труд - Калин Славов, изпълнителен директор на "Прозрачност без граници", пред "Труд": Членовете на секционните
комисии са жертви;
в. Телеграф - Д-р Трифон Трифонов от института "Макс Планк" в Хайделберг: Търсим планета, удобна за колонизация;
в. Монитор - Емил Милев, председател на риболовно сдружение "Черноморски изгрев": Износът на риба намаля с 80 на
сто за година;
Водещи анализи
в. 24 часа - Слави води най-дългата кампания - над 20 години;
в. Труд - От протест от кръпки до разпокъсан парламент;
в. Телеграф - Не купувайте козунак с повече от 3 Е-та;
в. Монитор - Суетата и удобството срещу качеството и защитата.
√ Предстоящи събития в страната на 07 април
София
От 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка ще се проведе редовно правителствено заседание.
От 10.30 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 по случай Световния ден на здравето държавният глава Румен
Радев ще удостои медици с Почетния знак на президента.
От 10.00 часа онлайн ще се състои представяне на резултатите за България от 24-тото Годишно глобално
проучване на PwC сред бизнес лидерите.
От 12.00 часа в зала „Родина" на Националния стадион ще се проведе пресконференция по повод предстоящ
аматьорски турнир по футбол.
От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция.
***
Велико Търново
От 19.00 часа в Музикално-драматичния театър ще се състои пролетен галаконцерт с шедьоври от световната
оперна и оперетна класика.
***
Добрич
От 10.00 часа във фейсбук страница на Регионална библиотека „Дора Габе" ще се състои онлайн представяне на
книги за деца на здравна тема по повод Международния ден на здравето.
***
Разград
От 18.00 часа в зала „Филхармония" ще се състои симфоничен концерт - Бизе и Шуман.
***
Русе
От 10.00 часа пред сградата на Комплексния онкологичен център Вокално студио „Слънчеви ноти" ще изнесе
концерт по повод Световния ден на здравето.
***
Стара Загора
От 11.00 часа на алея „Стара Загора" в парк „Пети октомври" ще бъде открита фотографска изложба под надслов
„Стара Загора Ви благодари" по повод Световния ден на здравето.
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***
Шумен
От 16.00 часа чрез платформата Google Meet ще се състои информационен уебинар в помощ на желаещите да се
включат в конкурса за финансиране на проекти, насочени към младите хора на Шумен.
Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2019 г.
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