Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria ON AIR
√ Помощи за затворени бизнеси - докато ги получат, те вече са фалирали
Коментар на Добрин Иванов от АИКБ и Ваня Григорова от КТ "Подкрепа"
"Основният риск е, че трябва да предадем финалния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост до
края на месец април. Това е механизмът, по който България ще получи онези много милиарди, за които всички политици
говореха в своите предизборни кампании", заяви представителят на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова в студиото на "Денят
ON AIR".
Според Григорова, Националният план е важен, защото от него зависи дали ще се даде достатъчен тласък на българската
икономика, за да се възстанови успешно от последиците на пандемията.
"Рискът от неработещ парламент е да има една несигурна политическа среда - в една здравна криза това ще подейства
като катализатор и наистина ще влоши икономиката в страната", посочи Добрин Иванов от Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) в ефира на Bulgaria ON AIR.
Приоритет на следващото 45-о Народно събрание е актуализация на бюджета. Според Иванов, това трябва да се случи
възможно най-скоро.
"Виждаме, че в края на март бюджетът е в голям дефицит, почти колкото този, заложен за цялата година. Върви много
лошо изпълнението на приходите, а разходите се реализираха изпреварващо" отбеляза представителят на АИКБ.
Източникът на диспропорцията - намалени приходи и увеличени разходи, произтича от предизборната стратегия на ГЕРБ
да се увеличат заплатите на държавните служители и да се увеличи минималната пенсия, включително и даваните 50 лв.
надбавки, които пенсионерите получаваха до деня на изборите, стана ясно от думите на Иванов.
Григорова е съгласна, че увеличението в заплатите на държавните служители е било предизборен ход, но според нея
такова увеличение е трябвало да се случи.
"На един човек, който се наема за пръв път, му се полагат 700 лв. брутна заплата. Ние няма как да очакваме да дава
всичко от себе си и да работи така, както би работил човек с 2000 лв. заплата", подчерта представителят на КТ
"Подкрепа".
"Затваряме ви. Сега ще ви дадем пари, ама няма да ви ги дадем. Ще ви ги дадем след 10 месеца, когато ще сте вече
фалирали. Или когато хората вече са тежко задлъжнели и не могат да си плащат елементарни битови сметки. Така просто
не се прави", категорична е Григорова.
Гледайте целия разговор във видеото.
Dnes.bg
√ Какви са икономическите рискове, ако няма работещ парламент?
Приоритет на 45-о Народно събрание е актуализация на бюджета
"Основният риск е, че трябва да предадем финалния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост до
края на месец април. Това е механизмът, по който България ще получи онези много милиарди, за които всички политици
говореха в своите предизборни кампании", заяви представителят на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова в студиото на "Денят
ON AIR".
Според Григорова, Националният план е важен, защото от него зависи дали ще се даде достатъчен тласък на българската
икономика, за да се възстанови успешно от последиците на пандемията.
"Рискът от неработещ парламент е да има една несигурна политическа среда - в една здравна криза това ще подейства
като катализатор и наистина ще влоши икономиката в страната", посочи Добрин Иванов от Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) в ефира на Bulgaria ON AIR.
Приоритет на следващото 45-о Народно събрание е актуализация на бюджета. Според Иванов това трябва да се случи
възможно най-скоро.
"Виждаме, че в края на март бюджетът е в голям дефицит, почти колкото този, заложен за цялата година. Върви много
лошо изпълнението на приходите, а разходите се реализираха изпреварващо" отбеляза представителят на АИКБ.
Последиците на една предизборна стратегия
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Източникът на диспропорцията - намалени приходи и увеличени разходи, произтича от предизборната стратегия на ГЕРБ
да се увеличат заплатите на държавните служители и минималната пенсия, включително и даваните 50 лв. надбавки,
които пенсионерите получаваха до деня на изборите, стана ясно от думите на представителя на АИКБ.
Григорова е съгласна, че увеличението в заплатите на държавните служители е било предизборен ход, но според нея
такова увеличение е трябвало да се случи.
"На един човек, който се наема за пръв път, му се полагат 700 лв. брутна заплата. Ние няма как да очакваме да дава
всичко от себе си и да работи така, както би работил човек с 2000 лв. заплата", подчерта представителят на КТ
"Подкрепа".
"Затваряме ви. Сега ще ви дадем пари, ама няма да ви ги дадем. Ще ви ги дадем след 10 месеца, когато ще сте вече
фалирали. Или когато хората вече са тежко задлъжнели и не могат да си плащат елементарни битови сметки. Така просто
не се прави", категорична е Григорова.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Росен Желязков за Летище София: Плащанията нито се опрощават, нито се намаляват
Възстановяваме баланса на концесията на Летище София единствено чрез отлагане на годишни плащания. Те нито се
опрощават, нито се намаляват. Същевременно още този месец държавата ще получи първоначалното концесионно
възнаграждение в размер на 660 милиона лева, които са предвидени в приходната част на бюджета.
Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на вчерашното
правителствено заседание, на което кабинетът одобри решението на министъра за изменение на концесионния договор.
Желязков беше категоричен, че няма никакво основание да се твърди, че изменението ощетява държавата.
"Единственото желание на опонентите е да уязвят или провалят тази чиста, прозрачна и изключително полезна за
държавата инвестиция“, посочи транспортният министър, като напомни, че в продължение на 4 месеца е била
извършена проверка и от Европейската комисия.
Наред с това има потвърдена готовност за финансиране на проекта от 8 банки, като 4 от тях са международни финансови
институции – ЕБВР, ЕИБ, Черноморската банка за търговия и развитие и Групата на Световната банка.
"Имаме подписан концесионен договор, който е правно валиден и обвързващ. Всички теми, тези, идеи, твърдения,
политиканстване на тема мораториум върху нещо, което вече е факт, е правен нихилизъм и държавнически
волунтаризъм. Който има желание в следващото управление може да пристъпи към прекратяване на договора с
всички последици от това“, заяви министър Желязков.
По думите му при подобно развитие държавата ще се лиши от 660 млн. лева, ще се създадат рискове за изпълнението на
държавния бюджет, а също така най-голямото ни летище няма да има възможност да бъде конкурентно като тези в
съседните държави.
Министър Росен Желязков изтъкна още, че в момента авиационният сектор е изключително силно и тежко засегнат от
пандемията.
"Без концесионер рискът от управлението и експлоатацията ще остане в лицето на държавния летищен
оператор“, заяви Желязков и добави, че само за първите два месеца на тази година загубите заради силно намалелия
трафик и силно намалелия пътникопоток при постоянни разходи на летището са в размер на 11 милиона лева.
"Всички държави членки на ЕС предприеха необходимите възможни мерки, за да подпомогнат своите авиационни
индустрии“, припомни транспортният министър.
Министър Росен Желязков изтъкна още, че с решението се приема също, че ще бъде извършван ежегоден мониторинг и
при възстановяване на икономическия баланс, считано от 2019 година, ще бъде възстановено плащането на годишните
възнаграждения.
√ Екатерина Захариева: ГЕРБ ще предложи друг министър-председател
ГЕРБ ще предложи друг министър-председател. Нямаме обсъждани още имена за министри или кой ще бъде премиерът.
Да, ще подкрепим кабинет, предложен от Слави Трифонов. Ние сме готови, за да не тласнем страната в нестабилност, за
да не предизвикаме избори след избори, да подкрепим с 10 или 20 народни представители, ако не им стигат,
правителство на г-н Трифонов. Аз бих подкрепила такъв кабинет. Ще подкрепим някои от неговите политики, но не
всички. Това заяви в предаването "Още от деня" министърът на външните работи Екатерина Захариева.
Тя отбеляза, че е важно да има парламент и когато ГЕРБ не е успяла да направи кабинет е редно да се даде шанс на
втория. Екатерина Захариева определи твърденията, че ГЕРБ се притеснява от предсрочни избори като "несериозни".
"Не се притесняваме от експертен кабинет, несигурност е да влезем в "избори след избори", някой друг си прави
тънките сметки, не ние. Кабинетът, който ние ще предложим, ще бъде от хора в нашата партия, ние имаме
достатъчно експерти. Ще предложим кабинет на ГЕРБ. Ще направим опит да предложим кабинет в тази трудна
ситуация. Ако другите партии не ни подкрепят, президентът ще връчи мандат на втората политическа партия на
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г-н Трифонов. Надявам се да предложи такъв и да не избяга от отговорност. Г-н Трифонов е политик в момента.
Неговите сценаристи, режисьори са политици в момента", добави Захариева.
Тя коментира, че на тези избори ГЕРБ има 8 процента и половина разлика от втората политическа сила.
"Така ни подредиха избирателите. Вотът не се дели на такъв в България и на такъв в чужбина, 70 000 повече са тези,
които са гласували извън страната", допълни Захариева.
По думите ѝ опашки е имало и в България, тъй като е трябвало да се спазват противоепидемичните мерки.
"Това, че има грешки в протоколите, не означава, че има манипулация в резултата. Ние сме отговорна политическа
партия и сме длъжни да предложим кабинет", каза още Екатерина Захариева.
√ ЦИК обявява окончателните резултати от изборите
Централната избирателна комисия ще обяви окончателните резултати от парламентарните избори.
Шест партии и коалиции ще има в 45-ото Народно събрание: ГЕРБ, "Има такъв народ", БСП, ДПС, "Демократична
България" и "Изправи се! Мутри вън!". Днес ще станат ясни окончателно избирателната активност, колко българи са
предпочели машинния вот и броят на депутатите на всяка партия в новия парламент.
След това най-късно до 4 май трябва да се проведе и първото заседание на депутатите. Тогава президентът Румен Радев
ще връчи мандат за сформиране на ново правителство на първата политическа сила в парламента - ГЕРБ. Президентът
вече потвърди, че ще спази процедурата и сроковете по Конституция.
√ Бъдещият кабинет - какво заявяват партиите досега
Коментар на предложението да направи кабинет, който ГЕРБ ще покрепи, Слави Трифонов направи лаконично само във
фейсбук. В публикацията си той казва, че отговаря на различни политически изказвания и предложения от последните
дни с думите, че има много ясна законова процедура, упомената в Конституцията, и те съвсем логично я спазват и вървят
по нея.
Според Мая Манолова от "Изправи се! Мутри вън!" Бойко Борисов вече не е в позицията да определя дневния ред нито
на държавата, нито на парламента. Тя казва, че принципно ще подкрепят кабинет, излъчен от "Има такъв народ", но все
пак очакват да видят конкретното предложение. Манолова смята, че Борисов иска свикване на Велико народно
събрание, защото е единственият начин да продължи да бъде премиер.
ОТ ДПС днес не коментираха, но във фейсбука си лидерът Мустафа Карадайъ след изборния ден е публикувал слово на
почетния председател на движението Ахмед Доган по повод настъпването на 2019 година. В него той казва, че
стратегически приоритет на България е ускореното догонващо развитие. Но нито една партия няма необходимия
политически и експертен капацитет за постигането на тази цел. Но българският парламент като цяло има този ресурс.
Защото „обединението прави силата"!
Преди две години Доган казва - програмният парламентарен кабинет за ускорено догонващо развитие е сериозен тест за
това доколко политиците са готови да надмогнат партийно-политическото си его, за да се направи нещо съществено за
стандарта на живот на хората и да им се покаже, че има светлина в тунела.
√ Армията: Военният потенциал в Черно море е в полза на Русия
Запазва се потенциалът за значително военно противопоставяне в Черноморския регион. Изводът е на Доклада за
състоянието на отбраната и въоръжените сили. В документа пише също, че страната ни е обект на хибридни атаки, купува
подводница и не успява да попълни състава на Сухопътните си сили.
Черноморският регион е сред основните източници на напрежение, според военните.
Нарушеният стратегически военен баланс в региона на Черно море в полза на Русия е една от най-големите заплахи пред
сигурността на България, предупреждават военните.
Противопоставянето в Източна Украйна, милитаризацията на незаконно анексинария Крим, замразените конфликти в
Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия са основни дестабилизиращи фактори.
"Руската армия цялата се намира в проверка на бойната готовност. В следващите три месеца се предвижда да се
проведат около 4000 учения. Сериозно е положението на украинско-руската граница. Там, също така, е струпана
военна групировка, която предизвиква сериозно безпокойство в Украйна. Черноморският флот е с нараснал ударен
потенциал", заяви генерал-майор Съби Събев, преподавател по Национална и международна сигурност.
Остава възможността за значително военно противопоставяне, а пандемията ограничава възможностите на
дипломацията да регулира конфликтите в региона. НАТО и ЕС остават основен източник на сигурност за България.
"Русия спря да вярва в идеята за сътрудничество с нас и това беше видимо при употребата на военна сила срещу
Грузия през 2008 г. и агресивните действия срещу Украйна и незаконното анексиране на Крим през 2014-а", заяви Йенс
Столтенберг, генерален секретар на НАТО.
България проучва възможността да купи подводница, а по съвместен проект с Гърция и Франция - и подводни
безпилотни апарати.
"На нас ни трябват възпиращи брегови ракетни комплекси, нужни са също така и съвременни средства за
противовъздушна и противоракетна отбрана от типа на "Патриот", коментира генерал-майор Съби Събев,
преподавател по Национална и международна сигурност.
Тревожно нисък е окомплектованият състав на Сухопътните войски - 75%, а резервът е пълен едва 13%.
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БНР
√ Президентът ще свика Народното събрание в срок, но пита дали може да има правителство
По повод призива на премиера Бойко Борисов за свикване на Велико Народно събрание и за промяна на основния закон,
от прессекретариата на държавния глава припомнят позицията на президента Румен Радев, че промените в основния
закон не бива да се превръщат в залог за нечие политическо оцеляване.
Президентът ще свика Народното събрание съгласно предвидения в Конституцията срок и след като ЦИК обнародва
имената на избраните народни представители в „Държавен вестник“.
На дневен ред пред обществото е въпросът дали парламентарно представените партии могат да сформират
правителство след съответната конституционна процедура. В противен случай Народното събрание ще бъде разпуснато,
а без действащ парламент е немислимо да се осъществяват конституционни промени, се посочва в позицията на
държавния глава, изпратена до БНР.
√ Правителството дава още 20 млн. лв. на БНТ
С правителствено решение кабинетът предлага на Конституционният съд да отхвърли като неоснователно искането на
президента да бъдат обявени за противоконституционни разпоредбите, създаващи фигурата на специален прокурор,
разследващ главния.
И още две решения на кабинета. БНТ получава допълнително 20 милиона лева, за да погаси натрупани задължения по
разпространението на програмата на медията, а БТА получава още 2 милиона 750 хиляди лева, за да осигури
планираното по закон безвъзмездно разпространяване на информация, което трябва да е факт до една година.
√ ЦИК ще обяви разпределението на депутатските мандати
Централната избирателна комисия днес ще обяви разпределението на 240-те депутатски мандата между 6 те
политически формации, които сформират състава на следващото Народно събрание.
Освен на национално ниво ще бъде направено разпределение и по всички 31 многомандатни избирателни райони.
ЦИК ще се произнесе и за преференциите, така ще стане ясно в кои от листите и районите има размествания заради
дадени предпочитания от избирателите.
Преди тези две решения, в комисията трябва да приключи повторното въвеждане на протоколите от секционните
комисии и отстраняването на грешките в тях.
√ България иска от ЕС единно решение за ваксината на „АстраЗенека“
България настоява за единно решение за ваксината на „АстраЗенека“ и Оксфорския университет. Тази позиция е изразил
министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов по време на среща със здравните министри на страните от
Европейския съюз.
В съобщение във Фейсбук проф. Ангелов отбелязва още, че е обсъждан и общоевропейски подход, основаващ се на
солидни научни становища на Европейската агенция по лекарствата, който е правилното решение в интерес на всички
граждани и регулатори.
По време на срещата, посветена на ситуацията с разпространението на ваксините срещу Covid-19, еврокомисарят по
здравеопазването Стела Кириакидис настоя за изготвяне на координирана позиция по въпроса с препарата на „Астра
Зенека“.
Преди това Комисията по безопасност към Европейската агенция по лекарствата съобщи за възможна връзка между
образуването на кръвни съсиреци и имунизирането с препарата на шведско-британската компания, но определи тези
случаи като „редки странични ефекти“. От Комисията обаче отново подчертаха, че плюсовете от поставянето на
ваксината значително надвишават рисковете.
Късно снощи стана ясно, че ваксината „АстраЗенека“ няма да се прилага на хора под 30-годишна възраст във
Великобритания.
Белгия ограничи употребата му при хора над 55 годишна възраст.
В Италия ще се препоръча ваксината да се прилага само на хора над 60 години, като официални представители заявиха,
че имунизациите с този препарат няма да бъдат забранени
Испания пък взе решение да прилага ваксината на „АстраЗенека“ само на хора във възрастовата група между 60 и 65
години.
√ СЕМ ще обсъжда годишния отчет на генералния директор на БНР
На днешното си заседание членовете на Съвета за електронни медии ще обсъждат годишния отчет на генералния
директор на Българското национално радио Андон Балтаков за дейността и управлението на БНР през 2020-а година.
В доклада се подчертава, че въпреки неочакваните управленски, финансови и здравни катаклизми през изминалата
година оперативният ръководен екип на радиото започна да реализира реформи във всяко едно от организационните
направления - програма, администрация, технология и работна среда, които допринесоха за затвърждаването на БНР
като определящ фактор в българското медийно поле. Сред акцентите в документа е, че в цифровото пространство
общественото радио вече предлага оригинални разработки.
√ Проф. Росен Стоянов: Борисов призна, че държавата е участвала в кампанията
Въпросът е дали Слави ще играе ва банк и доколко от това ще се възползва президентът
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Интервю на Диана Янкулова с проф. Росен Стоянов в предаването ''Нещо повече''
"Премиерът поздрави своите министри за победата на изборите, това е явно признание, че държавата - в лицето на
Министерски съвет е участвала в кампанията". Това каза пред БНР проф. Росен Стоянов, преподавател по политически
комуникации в НБУ.
Според него думите на Бойко Борисов на редовното правителствено заседание днес са били като говорене пред
партийно събрание:
"Много се извинявам, но сливането на партия и държава ми напомня за нещо отдавна отминало. ... Това бе обръщение
към правителството и задочен разговор с потенциални слушатели. Защо медиите отразиха всичко това - не мога да си
обясня".
По думите на проф. Росен Стоянов "по предварително замислена тактика от "Има такъв народ" не говорят, защото в
играта на нерви е ясно, че единият губи, а другият ще запази предначертаното и всичко играе в негова полза". Той уточни
обаче, че друга тема е доколко това е демократично и правомерно.
"Основният въпрос е дали Слави Трифонов ще играе ва банк и доколко от всичко това ще може да се възползва
президентът Румен Радев, защото неговата роля в следващите месеци ще бъде изключително дейна и от него ще зависи
много и по протокола, и по церемониала, също така и по вземането на важно решение за служебно правителство".
Проф. Стоянов направи лаконичен коментар за БСП: "След като не съществува лидерство, нищо друго не може да
съществува в една партия".
Интервюто на Диана Янкулова с проф. Росен Стоянов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.
√ Георги Вулджев: Дефицитът в хазната не е изненада
Интервю на Диана Янкулова с Георги Вулджев в предаването „Нещо повече“
„Дефицитът от 650 млн. лева в хазната не е изненада за повечето от нас, които предупреждавахме, че някои от
разходите, планирани в бюджета за тази година, са излишни... Разходите бяха вдигнати в сектори и за социални групи,
чиито доходи не са пострадали. По-оптимално е да се съкращават разходи и чрез данъчната система да се създава
стимул за инвестиции“. Това каза пред БНР Георги Вулджев от Експертния клуб за икономика и политика.
По думите му дефицитът тази година ще е по-голям от очакваното заради влошената икономическа и здравна ситуация.
„Следващото правителство трябва да оптимизира разходите. Хубавото е, че ще започнат да постъпват пари от
европейските фондове, което ще улесни правителството да има средства за харчене. Но трябва да има приоритизация“.
В предаването „Нещо повече“ Вулджев допълни:
„Всеки период на политическа несигурност не се приема добре от бизнеса. Ако продължим да имаме ситуации, в които
се затварят бизнеси и държавата трябва да ги подпомага, липсата на стабилно правителство е голям риск“.
Интервюто с Георги Вулджев можете да чуете в звуковия файл.
√ Комуникацията с обществото включва и трудни отговори
Некомуникация или свръх- белязаха кампаниите, много от партиите са лидерски, старите не знаят какво искат
хората, смятат пиар експерти
Резултатите от изборите и прогнозите за бъдещото управление, достигнаха ли посланията на партиите и политиците до
избирателите – това коментираха в „Ритъмът на столицата“ ПР експертите Любомир Аламанов, доц. д-р Александър
Христов и Даниел Киряков от Центъра за анализи и кризисни комуникации (ЦАКК).
„За мен кампанията беше особена, старите партии, които бяха в досегашния парламент, се опитаха да се концентрират
върху собствения си електорат. Не потърсиха излизане навън. Вдъхваха доверие в основните си ядра, докато новите
партии нахлуха като нова вълна и се опитаха да завземат колкото се може повече място в бъдещия парламент. Старите
партии не разбраха какво искат хората, а самите те не знаеха какво представляват. БСП се срина страховито - вместо да
комуникира като социалистическа партия - виждаме как се развива евролевицата - тя започна да се държи като крайна
дясна религиозна националистическа секта. Дори собствените й избиратели се учудиха. Същото се случи и
при националистите, които бяха повярвали твърде много в собствените си приказки. Хората не искат да се връщат в ХVІІІ
век и живота във феодални източни монархии. В една демократична държава трябва да има много ясен отговор, какво се
случи през последните 12 години – дали те са успех или наблюдаваме застой“, коментира Любомир Аламанов.
„Кампанията беше интересна към нейния край. Можем да кажем, че тя беше в две крайности – ефективност на
некомуникацията и неефективност на свръхкомуникацията. Ефективност на некомуникацията наблюдаваме при партията
на Слави Трифонов. Той продължава да не комуникира и в момента. От друга страна свръхкомуникацията на
националистическите формации, на една сглобена в 12 без 5 формация, която изсипа огромно количество средства в
медиите с близка до нулата ефективност. Това до голяма степен потвърждава, че основните партии концентрираха
комуникациите си около ядрата, а малките бързаха и гледаха да избухнат по някакъв начин, за да спечелят
гласоподаватели“, акцентира доц. д-р Александър Христов.
Имаше ли изобщо дебат по време на предизборната кампания и дискусии в медиите, или социалните мрежи взеха
превес през 2021?
„Подкрепихме призива на PR-ската общност за неизползване на тролове по време на кампанията и придържане към
фактите. Но видяхме, че това е изключително трудно. Крахът на партиите се дължи на факта, че в последните 8-12 месеца
конструираха паралелна реалност, която няма общо с действителността. Политиците не си говорят, защото егото е
фактор, който не е за пренебрегване. Това са политици с минало, които са имали десетки пресичания на техните
политически биографии за радост или тъга. Партиите са твърде лидерски, концентрирани предимно около една личност,
нямаме функцията, която в корпорациите е известна като делегиране, за да може в екстремни кризисни ситуации да
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вземат решение, да не се пренасища публичното пространство с догадки и спекулативни твърдения“, отбеляза Даниел
Киряков.
Окончателните резултати от тези избори ще станат ясни съвсем скоро, но за момента можем да кажем, че един над 10годишен модел на управление най-вероятно приключва. Какво ще го замести обаче не е съвсем ясно. Ясно е едно комуникацията се утвърди като неизменен лидер, както в предизборната кампания, така и в предстоящото управление
на държавата. Тя може да е или най-силният политически партньор, или факторът за тотална разруха.
Още по темата чуйте в разговора на Катя Василева с Любомир Аламанов, Даниел Киряков и доц. Александър Христов от
ЦАКК.
√ Жените в бизнеса, политиката и като шефове, според българите
Над 60% от българите са на мнение, че в бизнеса трябва да има повече жени на управленски позиции, показва проучване
на социологическата агенция „Тренд“ и на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ). 59 на сто не са съгласни, че
бизнесът е само за мъже. На срещуположното мнение са немалкото 32 процента. 37 на сто са съгласни с твърдението, че
е нормално управленските постове да се заемат от мъже.
Това коментира пред Радио София Евелина Славкова, управляващ директор на „Тренд“.
В най-силна степен за равнопоставеност на половете в бизнеса са най-младите (18-29 г.) – 62%, както и жените - 77%.
Същевременно сред хората на противоположното мнение, делът на мъжете е значително по-висок (58%). Българите са
по-скоро скептични към т. нар. квотен принцип (определен брой) за мъже и жени на работно място. 28% имат
положително отношение , а 41% - отрицателно.
„Нашите наблюдения показват, че до голяма степен има феър плей при кариерното развитие, независимо от пола.
Доказателство за това са българки на високи позиции в български и международни компании“, отбеляза Ваня КъневаМинкова, изпълнителен директор на СЖББ. По думите й страната ни е добър пример за успешната реализация на жените
в професионалната стълбица. В същото време промените в обществения и икономическия живот поставят нови
изисквания към лидерите. Кънева цитира специалистите от „Маккинзи“ (McKinsey), според които жените имат качествата
да водят промяната, да мислят извън рамката, да прегърнат различията и най-вече – умеят да говорят с общността.
За да успее в кариерата жената трябва да вярва в себе си, да има подходящия набор от компетенции, да й се даде
възможност от средата. Именно за осигуряването на тези фактори работи СЖББ, изтъкна Ваня Кънева. Над 300 дами вече
са преминали през Академията за лидери на организацията.
По отношение на политиката, според социологическото проучване българинът смята, че колкото повече жени участват,
толкова е по-добре за държавата.
С Евелина Славкова и Ваня Кънева-Минкова разговаря Катя Василева.
√ Внимание – онлайн пазаруване
Какви данни ни искат стандартно при онлайн пазаруване? Кога трябва да ни светне червена лампичка за заплаха? Какво
трябва да включва предварителната проверка на търговеца, когато пазаруваме от непознат сайт?
Темите коментира в “Нашият ден“ Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център.
“Има едно количество данни, които са необходими, за да получим доставката. Това са адрес, на който искаме да
получим стоката, може да бъде офис на куриер, може и офисът, където работим. Също така имена и телефон за връзка.
Това са минималните данни, без които доставката няма как да се случи.
Възможно е да се замислим, ако някой ни иска детайли за банковата сметка предварително или някакъв вид парола –
било то към поща или към банкова сметка. Това са данни, които не са необходими за една поръчка.
Преди известно време от страна на Европейската комисия беше оповестено едно проучване, че около 56% от хората,
които са пълнолетни в ЕС, по една или друга причина са станали жертва на онлайн измами в последните две години. Найчестата финансова загуба на тези хора е до 500 евро.“
Типове измами
“При нас има оплаквания и жалби на хора, които са пострадали с по-големи големи суми. Те са загубили сумите, защото
не се е стигнало до доставка. Най-честите проблеми са – потребителят харесва кола в даден сайт, свързва се с търговеца,
започват комуникация. Повечето случаи подобна комуникация се извежда извън официалните канали, извън имейлите
на фирмата в популярни чат приложения. Това е по-знаков сигнал, който може да притесни потребителя и да обърне
внимание, че може да има нещо нередно.
След достигане до договорка потребителят плаща пари за колата, като получателят в голяма част от случаите е физическо
лице и то в друга държава, а не там, където би трябвало да се намира колата. Това е вторият сигнал, на който трябва да
обърнем внимание, ако искаме да сключим подобна сделка – къде и на кого плащаме.
Другият знак е, че плащането е чрез директен трансфер, чийто краен получател трудно може да се проследи. Това също е
начин да бъде измамен човек.
Нашият съвет е винаги да се прави проверка на това от кого се купува и на кого се плаща, на кого се превеждат парите.“
Кога да търсим Европейския потребителски център
“Европейският потребителски център в България може да съдейства, когато потребител, който живее в България, има
проблеми с търговец извън България в рамките на ЕС, Исландия, Норвегия и Обединеното кралство. Необходимо е обаче
отсреща да има действителен търговец, с когото ние провеждаме преговори. При нас се обръщат потребители, които са
направили някаква поръчка и тя закъснява, търговецът не спазва срока за доставка. Или получават нещо различно, което
трябва да бъде заменено. След това търговецът не иска да им съдейства бързо.“
Разговора можете да чуете от звуковия файл.
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√ Големите магазини за нехранителни стоки настояват да отворят и всички бизнеси да са равнопоставени
Хипермаркетите за нехранителни стоки с площ над 300 квадратни метра настояват да отворят отново от 12 април. В
писмо до властите те посочват, че са дискриминирани и настояват за подкрепа от страна на държавата.
Противоепидемичните мерки са в пъти по-ефективни и адекватно приложими при по-голяма площ на магазините, а
затварянето им води до пренасочването на клиентския поток към по-малките обекти, където на по-малка площ се
струпват повече хора, се казва в позицията.
Търговските вериги настояват в условията на развиваща се пандемия всички бизнеси да бъдат равнопоставени.
Друг мотив на собствениците на хипермаркети - пренасочването на клиентите към други търговски обекти, които
продават същите стоки, води, освен до струпване на хора и до нелоялна конкуренция.
Подчертават щетите за бизнеса си и настояват всички участници на пазара да бъдат третирани еднакво.
В противен случай, се посочва в писмото, ще пристъпят към масово отваряне, като не изключват и възможността
организиране на протести и различни форми на гражданско неподчинение.
√ Откриха нов корпус на УНСС
УНСС въвежда в експлоатация най-новия си учебен корпус - Корпус К. Cгpaдaтa e нoвo пoĸoлeниe в cтpoитeлcтвoтo. Тя ce
дoближaвa дo пacивнитe cгpaди като пoĸpивa вcичĸи изиcĸвaния зa eнepгийнa eфeĸтивнocт.
Coлapнa cиcтeмa щe ocигypявa зaxpaнвaнeтo c тoплa вoдa, a ĸлимaтичнaта cиcтeмa пoзвoлявa пoддъpжaнeтo нa paзличнa
тeмпepaтypa във вcяĸa зaлa.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Корпус К има 2300 кв. м застроена и над 8500 кв. м разгърната площ.
Сгpaдaтa е на 4 eтaжa, с 4 yчeбни ayли, вcяĸa c пo 250 мecтa. Ha вceĸи eтaж имa oщe пo 3 yчeбни зaли, cъoтвeтнo зa 120,
80 и 40 дyши, ĸaĸтo и 19 ĸaбинeтa зa пpeпoдaвaтeлитe и двa Тecтoви цeнтъpa, вceĸи c пo 250 oбopyдвaни с компютри
мecтa.
Hoвият ĸopпyc ocигypявa бeзпpoблeмeн дocтъп нa xopa c yвpeждaния, включително и пapĸoмecтa.
√ Защита на личните данни в интернет – какви са начините
Как да предпазите личните си данни в интернет? Темата коментира в “Нашият ден“ Росен Генчев, IT експерт и
предприемач: “Тъжната истина е, че не е много лесна задача да опазим личните си данни, дори за хора, които имат
добро познание. Скоростта, с която тази инфраструктура и тези услуги се развиват, е толкова голяма, че е много трудно
да се следват всичките потенциални проблеми.
Движим се с прекалено голяма скорост и това поражда много проблеми от всякакво естество. Реално погледнато, човек
вече има истинска и дигитална идентичност и нейното открадване е много лесно.
Това не засяга само хората като индивидуалности, засяга и бизнеса, защото както хората, така и бизнесът имат дигитална
идентичност. Представете си какво ще стане, ако някой хакне уебстраницата на вашата фирма и подмени, без да
разберете, линкове и услуги. Нещата стават много сложни особено за по-модерните бизнеси.“
Фабрични пароли
“Един от честите начини за проникване във вътрешни мрежи е следният – хората си купуват някакво устройство, което
има интернет свързаност, и не променят фабричната парола. Хакерите могат да имат потенциално достъп до тези
пароли и с нещо, което им отнема няколко минути, да имат достъп до вътрешната ви мрежа.
Фабричните пароли са по-малко надеждни, защото някой по веригата ги знае. И ако имате списъка с тези пароли, те
може да са уникални за съответните фабрични номера и т.н. Начинът да се пробие тази парола, когато имате подготвен
списък, е значително по-лесен, отколкото, когато вие я поставяте.
Това е много голям проблем, някои хора дори имат опасение, че камерите към техните телевизори могат да се включват,
без те да разбират.
Винаги съм бил радетел на цифровите технологии, но не бих бил съвсем спокоен, ако изборите бяха изцяло електронни.
Виждате, че при добрите стари бюлетини – може да има манипулации, но не можеш да ги направиш накуп, което
затруднява измамите. В момента, ако пробиете един имейл сървър, получавате накуп много голямо количество
информация.“
Как да се предпазим
“Най-важното нещо е да не се сваля пиратски софтуер на устройствата – независимо дали са телефони, дали са
компютри. Това крие огромен риск да се даде достъп до личния компютър на други хора.
Ако е добре направен софтуерът, който ви атакува, не можете да разберете по нищо. Един от индикаторите е, че вие не
правите нищо, а компютърът започва да работи на 100%.
Вторият принцип е, ако ползвате телефон, нека винаги да бъде обновен до последна версия. Проблемът е, че много
производители спират да ъпдейтват операционната система след една-две години. И телефонът е със стара операционна
система, в която могат да бъдат намерени уязвимости, които да не бъдат оправени и съответно да станете жертва през
телефона ви.“
Приложенията
“Ако приложенията се свалят от официалните магазини, е много трудно да заразят устройството. Превърнете своят
имейл в крепост на вашата сигурност.“
Разговора можете да чуете от звуковия файл.
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√ "Дигитален зелен сертификат" в ЕС: права vs. ограничения
Репортаж на Таня Балабанова
Година след началото на пандемията, която ограничи международния пътникопоток, Европейската комисия /ЕК/ лансира
създаването на "дигитален зелен сертификат", добил популярност и като ваксинационен паспорт. Целта на бъдещия
документ е да улесни свободното придвижване между 27-те държави в Блока. Според зам.-председателя на ЕК Вера
Йоурова:
"Цифровият зелен сертификат предлага решение за целия ЕС, за да гарантира, че гражданите на ЕС се възползват от
хармонизиран цифров инструмент в подкрепа на свободното движение в ЕС. Това е добро послание в подкрепа на
възстановяването. Нашите основни цели са да предложим лесен за използване, недискриминационен и сигурен
инструмент, който напълно зачита защитата на данните. И ние продължаваме да работим за международно сближаване
с други партньори".
Предложението на ЕК предвижда сертификат, който съдържа основна информация за дадено лице - като име, дата на
раждане и получена ваксина, и който може да бъде издаван както по електронен път, така и на хартия. Идеята на
Комисията е въпросният сертификат да бъде безплатен. Той ще може да показва дали лицето е ваксинирано, има
скорошен отрицателен тест за коронавирус или се е възстановило от КОВИД-19. QR код ще показва наличната
информация.
Сертификатът няма да има дискриминационен характер, твърди евродепутатът Петър Витанов от Групата на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. По думите му в него ще залегнат
универсални правила, по които да става по-лесно и по-достъпно пътуването между отделните страни в Общността. В края
на март Европарламентът приложи бърза процедура, за да ускори приемането му до лятото.
Предложението на Брюксел е документът да влезе в сила преди началото на активния летен сезон и да бъде официално
признат в целия ЕС, защото туризмът е водещ отрасъл, който генерира 10% от целия БВП на Общността, а европейските
дестинации са сред най-посещаваните в света. На този фон "дигиталният зелен сертификат" е от ключово значение, казва
Петър Витанов. За издаването на удостоверението ще отговарят националните органи. Предвижда се огромни бази
данни да съхраняват персонална информация, а от това следва как ще се опазват събраните лични данни, подчертава
Витанов.
"Много е важно да се каже, че тези сертификати ще бъдат валидни само и единствено за пътуване. Ако те се използват за
нещо друго, то това означава дискриминация", предупреждава евродепутатът.
От своя страна адв. Мария Петрова, специалист по медицинско право коментира, че въпросът с т.нар. ваксинационни
паспорти е много разтеглив. А принципът на свободно движение на хора, приеман за крайъгълен камък на европейската
интеграция, не е абсолютно право.
√ Подем на бизнес активността в еврозоната през март
Икономическата активност в еврозоната през март се върна в нивата на експанзия, тъй като промишленото производство
отбеляза рекорден растеж, докато бизнес активността в сферата на услугите започна да се възстановява по-силно от
очакваното въпреки новите локдауни и строги ограничителни мерки, въведени в редица европейски държави заради
трета вълна на коронавирусната пандемия
Това показват по-добрите окончателни резултати от последното бизнес проучване на агенция IHS Markit сред
европейските мениджър.
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута (промишлената и активността в сферата
на услугите), нарасна през март до 53,2 пункта от 48,8 пункта през февруари и над предварителен индекс на ниво от 52,5
пункта.
Това е най-високото ниво на индекса от юли 2020 г. и първо нарастване на общия PMI индекс над важната бариера от 50
пункта (водораздел между свиване и експанзия на икономическата активност) от пет месеца насам.
Индексът PMI в сферата на услугите също нарасна по-силно от очакваното, достигайки през март ниво от 49,6 пункта
спрямо 45,7 пункта през февруари и предварителен индекс на ниво от 48,8 пункта. По този начин индексът доближи
важното ниво от 50 пункта, което е водораздел между свиването и експанзията на бизнес активността.
Подобрението на активността в сферата на услугите е факт въпреки битката в Европа с третата вълна на коронавирусната
пандемия, като редица правителства наново въведоха или пък удължиха вече действащите рестрикции и локдауни и
принудиха части от доминиращата индустрия на услуги да останат затворени.
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Графики на общия PMI бизнес индекс и на БВП на еврозоната

"Икономиката преодоля неотдавнашните локдауни далеч по-добре, отколкото мнозина очакваха, благодарение на
силния растеж на производството и сигналите, че социалната дистанция и ограничената мобилност вече имат много помалко негативно въздействие върху бизнеса в сектора на услугите, отколкото по същото време преди година", посочи
Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit.
По-рано тази седмица агенция Markit отчете ръст на активността в промишления сектор на еврозоната с най-силно темпо
от близко 24-годишна история на това проучване, въпреки че нарушенията във веригите за доставки и подновяването на
локдауна могат в скоро време да ограничат този силен производствен подем.
В същото време проблемите с доставките доведоха до голям скок на разходите за суровини за фирмите за услуги и през
март те увеличиха цените си за първи път от малко повече от година. Индексът PMI на производствените цени се повиши
през март до 50,5 от 48,1 през февруари.
Въпреки бавното темпо на ваксинация срещу Covid-19 на стария континент и нарастването на коронавирусните
инфекции, оптимизмът сред европейския бизнес за предстоящата година се подобрява. Обшият PMI индекс на бъдещата
продукция се повиши от 67,0 пункта през февруари до 67,9 през март, достигайки най-високият от февруари 2018 г.
"Тази устойчивост предполага не само, че компаниите и техните клиенти гледат напред с по-голям оптимизъм, но също
така все повече се адаптират към живота с коронавируса", отбеляза Крис Уилямсън.
Агенция Markit представи и силни окончателни резултати за бизнес активността на водещите икономики в еврозоната
през третия месец на настоящата година.
Индекса на общата бизнес активност в Германия нарасна през март до 37-месечен връх от 57,3 пункта спрямо 51,1 пункта
през февруари и предварителен индекс на ниво от 56,8 пункта. Индексът на бизнес активността в сферата на услугите се
повиши до 51,5 от 45,7 пункта месец по-рано и предварителен индекс на ниво от 50,8 пункта, излизайки на позитивна
територия (над ниво от 50 пункта) за пръв път от шест месец насам.
Междувременно общият PMI индекс на Франция се повиши през март до 50,0 пункта от 47,0 пункта през февруари и
предварителен индекс на ниво от 49,5 пункта, а индексът в сферата на услугите се повиши до тримесечен връх от 48,2
пункта спрямо 45,6 пункта през февруари и над предварителен индекс на ниво от 47,8 пункта.
Подобрение бележи и бизнес активността в Италия и Испания, макар и не толкова отчетливо.
Общият PMI индекс на Италия нарасна през март до 51,9 пункта от 51,4 пункта през февруари, докато индексът в сферата
на услугите се понижи слабо до 48,6 от 48,8 пункта.
Общият PMI индекс на Испания скочи рязко през март до 50,1 пункта от 45,1 пункта през февруари, докато индексът в
сферата на услугите нарасна до 48,1 от 43,1 пункт.
√ Германският публичен дефицит нарасна до 30-годишен връх през пандемичната 2020 г.
През 2020 г. Германия отчете първия си годишен бюджетен дефицит от 2013 г. насам и най-високия дефицит след
обединението на страната през 1990 г., съобщи в сряда немската федерална статистика Destatis.
Според статистическата служба на страната публичните разходи на Германия са нараснали през миналата година с 12,1%
в сравнение с 2019 г., достигайки 1,67 трлн. евро, докато приходите са намалели с 3,5% до 1,49 трлн. евро.
Това доведе до постигането на дефицит в публичните финанси от 189 млрд. евро спрямо бюджетен излишък от 45,2
млрд. евро през предходната година.
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Основна причина за рекордния дефицит на Германия през 2020 г. се дължи на коронавирусната пандемия и свързаните с
нея ограничителни мерки и огромните по размер държавни разходи в подкрепа на засегнатите от Covid кризата хора и
компании.
√ Г-20 удължи дълговия мораториум до 2022 година
Групата на 20-те най-силно развити икономики в света (Г-20) обяви в сряда, че ще разшири своята инициатива за
временно спиране на дълговите задълженията (DSSI) с шест месеца до края на 2021 г. по време на втората си среща,
откакто Италия пое председателството на организацията.
Както беше съобщено по-рано, неравномерното икономическо възстановяване беше във фокуса на тази срещата, като Г20 заяви, че "ще засили допълнително подкрепата за уязвимите страни с оглед на тяхното справяне с
предизвикателствата, свързани с коронавирусната пандемия".
Групата също така поиска от Международния валутен фонд да направи официално предложение за ново разпределение
на договорените допълнителни Специални права на тираж (СПТ) за 650 млрд. долара за подпомагане на глобалното
възстановяване.
Новините идват, след като президентът на Световната банка Дейвид Малпас призова по-рано тази седмица Г-20 да
удължи мораториума за плащане на лихвите по дълга.
√ МВФ: По-бърза ваксинация срещу Covid-19 може да генерира данъчни приходи за 1 трлн. долара
Пандемията Covid-19 ще продължи да раздува глобалния публичен дълг през 2021 г., но изразходването на повече
средства за ускоряване на ваксинациите е най-бързият начин да започне да се нормализират държавните финанси, заяви
в сряда Международният валутен фонд.
МВФ посочва в своя доклад "Фискален монитор" за 2021 г., че ако по-бързото темпо на ваксинации в световен план
постави коронавируса под контрол по-рано, в напредналите икономики до 2025 г. ще могат да бъдат събрани
допълнителни данъчни приходи за повече от 1 трилион долара.
Ако се реализира този позитивен сценарий на развитие в икономическите прогнози на фонда, глобалният брутен
вътрешен продукт може да се увеличи с 9 трилиона долара през същия период, тъй като бизнесът отвори наново и
започне да наема по-бързо персонал, се посочва още в доклада на МВФ, цитиран от Ройтерс.
Ваксинациите срещу Covid-19 са от решаващо значение за икономическото възстановяване, заяви Витор Гаспар, директор
на отдел "Фискални въпроси" на Международния валутен фонд.
"По този начин ваксинацията ще се изплати повече от достатъчно, осигурявайки отлична стойност за публичните
средства, инвестирани в увеличаване на производството и разпространението на ваксини в световен мащаб", отбеляза
Гаспар.
Освен това представителят на МВФ призова за по-целенасочена подкрепа за уязвимите групи и малкия бизнес.
МВФ също така заяви, че хората с високи доходи и компаниите, които са просперирали по време на коронавирусната
криза, трябва да платят допълнителен данък, за да покажат солидарност с най-тежко засегнатите от пандемията.
По време на виртуалната си т.нар. "пролетна среща" тази седмица МВФ и Световната банка призовават страните членки
да продължат да поддържат фискална подкрепа за своите икономики и за уязвимите граждани и бизнеси, докато
пандемията не бъде твърдо поставена под контрол.
МВФ изчислява, че до 17-и март тaзи година правителствата са използвали около 16 трлн. долара фискална подкрепа,
свързана с пандемията, откакто тя стартира преди година. Това включва 10 трлн. долара от допълнителни разходи и
пропуснати приходи, както и държавни заеми, гаранции и капиталови инжекции за бизнеса на стойност 6 трлн. долара.
За 2021 г. МВФ също така прогнозира, че фискалните дефицити ще намалеят леко в повечето страни, тъй като свързаната
с пандемията подкрепа ще започне да изтича или да намалява, докато исковете за обезщетения за безработица също ще
намаляват, а приходите ще започнат да се възстановяват при отварянето на бизнеса.
Средният общ бюджетен дефицит достигна 11,7% от БВП за напредналите икономики през 2020 г., което представлява
учетворяване от 2,9% през 2019 г, но МВФ очаква дефицитът да се сви слабо до 10,4% от БВП през 2021 г.
Дефицитът в развиващите се икономики също се очаква да намалее леко през 2021 г. до 7,7% от БВП на развиващите се
пазарни икономики и до 4,9% за икономиките с ниски доходи.
В същото време се очаква средният световен публичен дълг да достигне рекордните 99% от БВП през 2021 г. и да се
стабилизира на това ниво, повишавайки се слабо от 97% през 2020 г. За напредналите икономики дългът ще достигне
връх от 122,5% през 2021 г. спрямо 120,1% през 2020 г., прогнозира МВФ.
Фондът също така призова за по-целенасочена подкрепа за уязвими домакинства, включително малцинства, жени и
работници на нископлатени работни места в неофициалните сектори на много икономики. Необходима е и поцеленасочена подкрепа за малкия бизнес.
МВФ обаче посочва, че някои напреднали държави с високи нива на дълга може да се наложи да започнат
възстановяването на фискалните буфери, за да се подготвят за бъдещи шокове. Тези държави трябва да разработят
многогодишни рамки за увеличаване на приходите и рационализиране на разходите, като дават приоритет на
инвестициите за борба с изменението на климата и намаляване на икономическото неравенство.
Фондът заяви, че напредналите икономики могат да използват по-прогресивни данъци върху доходите, данъци върху
наследството и имуществото и данъци върху "прекомерните" корпоративни печалби, за да помогнат за намаляване на
неравенствата, дължащи се на коронавирусната пандемия.
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√ IATA: Спад на международния пасажерски трафик с 89% през февруари
Все още няма сигнал за възстановяване на авиационния сектор
Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) заяви в сряда, че международният пътнически трафик е
намалял с 89% през февруари в сравнение със същия месец на миналата година, тъй като има ново нарастване на
инфекциите с Covid-19 и все още няма признаци за възстановяване на авиационния бизнес.
"Международният пътнически трафик е намалял с почти 89% и не показва признаци на възстановяване в сегашната
пандемична среда", заяви новият генерален директор на IATA Уили Уолш, цитиран от Ройтерс.
Според предишни данни на IATA, международният въздухоплавателен трафик през януари се сви с 85,6% спрямо
началото на 2020 г.
Уолш, бивш главен изпълнителен директор на групата IAG, която е собственик на British Airways, проведе първия си
брифинг за медиите, откакто пое в началото на април поста на генерален директор на IATA.
Той също така призова регулаторите да се намесят, за да се противопоставят на монополистичното ценово поведение на
летищата и на другите доставчици в авиационната индустрия.
Уолш каза, че някои групировки, ръководещи летищата, като британското "Хийтроу", действат монополно спрямо
авиокомпаниите.
"Ще бъдем много силни и агресивни, за да се противопоставим на това", каза Уолш на първата си онлайн
пресконференция в сряда.
"Ще очакваме икономическите регулатори и правителствата да признаят необходимостта да се намесят и да гарантират,
че този вид поведение, което очевидно не е приемливо, няма да се толерира", отбеляза той.
Investor.bg
√ Продължителността на живота в Европа намалява през 2020 г.
България е страната с най-ниска продължителност на живота в целия ЕС и тенденцията през миналата година е
към намаляение
Продължителността на живота в страни от ЕС намалява в последните години и това е особено видимо на фона на
пандемията от коронавируса през 2020 година, става ясно от данните на Евростат. През последното десетилетие
процесът беше обратен - от 60-те години на миналия век продължителността на живота в Европа растеше непрекъснато със средно по 2 години на десетилетие.
Но през миналата година данните показват, че само в три държави този ръст се задържа. Това са Норвегия (+0,3 години),
Дания и Финландия (по 0,1 години). На обратния полюс е Испания (спад от 1,6 години), България (-1,5 години) и Литва (1,4 години).
В Италия, която през 2020 година беше една от най-тежко засегнатите от коронавируса европейска държава,
намалението е от 1,2 години. Това означава, че от 83,6 години средна продължителност на живота на италианците през
2019 година тя намалява до 82,4 години.
Въпреки този спад Италия все още е страната с една от най-голямата средна продължителност на живота в Европа.
За сметка на това българите са с най-ниската продължителност на живота в ЕС - 73,6 години. След нас се нареждат
румънците (74,2 години) и литовците (75,1 години).
Най-дълголетни в страните от Европа, за които Евростат набира данни, са жителите на Норвегия - 83,3 година, както и на
Швейцария - 83,2 години.
Данните на европейската статистическа агенция показват още, че мъжете като цяло са по-засегнати от тенденцията. Това
е най-видимо в България, където средната продължителност на живота на мъжете намалява с 1,7 години. След нас са
Латвия и Полша (с по 1,5 години), както и Испания и Румъния (с по 1,4 години).
√ Байдън е отворен за „известно“ повишение на данъците
Компромисен план предвижда увеличението на корпоративните данъци да е не до 28%, а до 25%
Президентът на САЩ Джо Байдън показва готовност да не повишава корпоративните данъци толкова значително,
колкото беше планирано по-рано. В речта си в сряда Байдън заяви, че ще изслуша предложения, които включват квота
под 28 процента. Корпорациите обаче нямало да бъдат прекалено обременени от планираното увеличение от 21 до 28
процента.
Няма да има увеличение на данъците за частни лица, които печелят по-малко от 400 000 долара годишно с него. Твърде
много тежести вече се прехвърлят на обикновения гражданин, каза президентът, цитиран от Bloomberg. Очаква се
данъчните планове на Байдън да помогнат за финансирането на инфраструктурния план, оценен на повече от два
трилиона долара.
В сряда Байдън даде да се разбере, че е отворен за компромиси, след като репортер попита дали би искал да се съгласи
за данъчна ставка под 28%.
„Готов съм да излушам предложението, широко съм отворен за това“, каза Байдън.
Ройтерс интервюира повече от дузина служители на корпорациите и Белия дом, ангажирани с прокарването на
инфраструктурния план. Повечето очакват Белият дом и бизнес групите да направят компромис за 25%-на корпоративна
данъчна ставка - ниво, което никоя от страните не би избрала, но с и двете могат да живеят.
„Не ни харесва, но очакваме да бъде 25 процента“, казва лобист във водеща американска енергийна компания, поискал
анонимност. „Ако е така, ще смятаме, че това е победа“.
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Корпоративният данък в САЩ спадна до 21% от 35% след намалението на данъците през 2017 г., прокарано от бившия
президент Доналд Тръмп и неговите колеги републиканци, но много големи американски компании плащат много помалко. Увеличаването на сумата, която компаниите плащат за оценявания на над 4 трилиона долара федерален бюджет,
е важна част от плана на демократа Байдън за преструктуриране на американската икономика, за да се намали
неравенството и да се опита да се противопостави на възхода на Китай.
Американски мултинационални компании, включително Google, Facebook Inc. и Merck & Co на Alphabet Inc, са сред
няколко, които са опитни в намаляването на данъците, твърдят данъчните и правните експерти.
Amazon.com Inc подкрепя повишаване на корпоративния данък като част от реконструкцията на инфраструктурата, заяви
във вторник Джеф Безос, главен изпълнителен директор на най-големия американски търговец на дребно.
През миналата седмица Байдън заяви, че Amazon е една от 91 компании от Fortune 500, които "използват различни
вратички, при които не плащат нито един цент федерален данък върху дохода", за разлика от семействата от средната
класа, плащайки данъчни ставки над 20%.
Пакетът за инфраструктура и инвестиции на Байдън включва изграждането на пътища и мостове и финансиране за
достъпни жилища и назначаване на служители за грижа за възрастни хора.
В допълнение към повишаването на корпоративната данъчна ставка, Белият дом се стреми към налагането на
минимален американски и глобален данък за компаниите и към увеличаване на прилагането на данъчното
законодателство, заяви в сряда министърът на финансите Джанет Йелен.
Белият дом знае, че предлагането на увеличение до 28% ще се сблъска с опозиция, включително от някои демократи.
Затова администрацията е готова да обсъди алтернативи - включително определяне на ставката на 25%, казват трима
източници, запознати с дискусиите, пред Ройтерс.
За разлика от законопроекта за облекчаване на последиците от пандемията на коронавирус, приет от Конгреса и
подписан от Байдън в средата на март, при който изтичащите обезщетения за безработица създадоха усещане за
спешност, Белият дом вярва, че инфраструктурният план може да бъде обсъждан по-дълго време и очаква Конгресът да
играе по-важна роля.
През 2013 г. тогавашният вицепрезидент Байдън и президентът Барак Обама предложиха намаляване на корпоративния
данък на 28% от 35% и на 25% за производителите, но републиканците в Конгреса блокираха плана. Досега
републиканците не изразяват подкрепа за повишаване на корпоративните данъци и критикуваха плана за твърде
големия му размер.
Малко преди речта станаха известни допълнителни подробности за плановете. Според Министерството на финансите
сегашните данъчни облекчения за производителите на енергия от изкопаеми горива трябва да бъдат заменени със
субсидии за възобновяеми енергийни източници.
Новият министър на търговията Джина Раймондо разкритикува данъчните облекчения, въведени от предшественика на
Байдън Доналд Тръмп. „Няма и най-малко доказателства, че съкращенията през 2017 г. биха увеличили растежа или
производителността“, каза тя. „Всъщност днешната корпоративна структура е нарушена“. Президентката администрация
е помолила критиците на плана да обяснят „защо трябва да бъде приемливо 91 от най-големите корпорации да не
плащат федерални данъци през 2019 г.“.
Инфраструктурният пакет на Байдън включва обновяване на десетки хиляди километри пътища, насърчаване на
електронната мобилност и разширяване на достъпа до широколентов интернет. Европейската икономика също се надява
на тласък от тези планове отвъд Океана. Републиканците обаче обявиха съпротива, а някои от демократите на Байдън
също са скептични. Във всеки случай те имат само крехко мнозинство в Конгреса.
Американската търговска камара говори за „опасно неправилно насочени" данъчни планове, които биха забавили
възстановяването и ще навредят на международната конкурентоспособност.
Американският президент Джо Байдън също така иска да засили електрическата мобилност в САЩ със значителни
отстъпки. В неговата инфраструктурна програма за 2,3 милиарда долара са предвидени 100 милиарда долара за отстъпки
за потребителите и 15 млрд. долара за изграждането на 500 000 нови зарядни станции за електрически превозни
средства (EV), става ясно имейл от американското Министерство на транспорта до служители на Конгреса.
Безвъзмездните средства могат да дадат на американските производители на автомобили - особено на водещите
доставчици Tesla и General Motors - голям тласък при продажбите на електрически автомобили.
Проектът предвижда също 20 млрд. долара за електрически училищни автобуси и 25 млрд. долара за местен транспорт с
нулеви емисии. Предложените стимули имат за цел да "насърчат хората да преминат към електрически превозни
средства и ефективни електрически уреди", твърдят от Министерството на финансите. Белият дом отказва допълнителен
коментар.
√ Идеята за европейския суверенитет изгуби най-големия си поддръжник
Амбициите на Еманюел Макрон за ЕС са трудноосъществими заради политическия пейзаж, който трудно ще приеме
централна роля на Франция
На президента на Франция Еманюел Макрон се приписва идеята за „европейски суверенитет“, изразена в реч в
Сорбоната малко след избирането му през 2017 г.
След това изразът е използван доста небрежно от експерти по външна политика, за да обясни и оправдае почти всичко,
което Европейският съюз (ЕС) прави в света - от амбицията си да постигне въглероден неутралитет до 2050 г. до
неотдавнашната му инвестиционна сделка с Китай.
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Докато дебатът за „суверенитета“ продължава да вилнее, най-големият привърженик на идеята тихомълком
предефинира какво всъщност е имал предвид и тихо понижи основата, върху която да се преценява успехът му, пише в
свой анализ за онлайн изданието Politico.eu Муджтаба Рахман, ръководител европейска политика в Eurasia Group.
От речта му в Сорбоната насам дефиницията на Макрон за европейския суверенитет се е променила значително под
нарастващото влияние на няколко неформални съветници - особено на бившия външен министър, евроскептик, Юбер
Ведрин. В наши дни, когато Макрон изтъква идеята, той е по-вероятно да използва думата „автономия“, отколкото
„суверенитет“, както стана ясно от интервюто му в Le Grand Continent през ноември.
Това не е само семантика. Това предполага, че Макрон, под влиянието на Ведрин, е станал по-прагматичен. Сега той
приема, че националният суверенитет и националната политика трябва и ще доминират в ЕС в обозримо бъдеще.
На практика идеята на Макрон за „европейска автономия“ се свежда до настояване за по-големи европейски военни
разходи и ясна европейска отбранителна идентичност в рамките на НАТО - за разлика от желанието да се създаде
допълнение или дори съперник на трансатлантическия съюз, както някои приеха коментарите му относно „мозъчната
смърт“ на НАТО.
Докато Макрон се надяваше, че общият отговор на ЕС на коронавируса ще предостави доказателство за неговите идеи в
действие, първоначалните проблеми с разпространението на ваксините срещу коронавирус в ЕС вбесиха него и
правителството му.
Френският президент също така се отдалечи от първоначалната си "доктрина на Сорбоната", като даде по-малко
значение в последните коментари на плановете си за укрепване и "завършване" на еврозоната. Постигнатият напредък в
тази област, особено фондът за възстановяване на ЕС в размер на 750 млрд. евро, засега изглежда го удовлетворяват.
Мнозина ще твърдят, че неотдавнашната инвестиционна сделка на ЕС с Китай е пример за стратегическа автономия в
действие. Истината обаче е по-неудобна: споразумението отразява комбинация от циничен меркантилизъм на ЕС,
съчетан с желанието да се използва твърдата сила на САЩ там, където блокът няма възможности.
Дори по-скромните амбиции на Макрон в отбраната са трудни за осъществяване. Еволюцията в мисленето на Макрон до
известна степен се дължи на осъзнаването му, че в Германия консервативните християндемократи не гледат
благосклонно на големите му визии и заради това НАТО остава гръбнакът на западната инфраструктура за сигурност.
Всъщност фактът, че стратегическата автономия се разглежда с дълбоко подозрение в Берлин - по същество като начин
Франция да се опита да доминира в ЕС сега, след като Великобритания напусна блока, е вероятно една от причините,
поради които Елисейсият дворец размива амбициите си.
Макрон може да е прав да постави отбраната и увеличените военни разходи в основата на своя аргумент за по-силна и
по-политическа Европа, но това неминуемо се вижда в други столици - особено в Берлин - като хитър начин да се постави
Франция в центъра на вниманието.
Въпреки че е вероятно Зелените и евентуално либералите да влязат в следващото германско правителство, а те биха
гледали благосклонно на много от идеите на Макрон, това се смекчава от нарастващото признание в Париж, че
шансовете Армин Лашет да заеме поста на канцлер след оттеглянето на Ангела Меркел също намаляват. Маркус Зьодер,
чиито собствени перспективи остават предизвикателни, е един от ключовите бенефициенти на спадащата популярност на
Лашет, а той е по-скоро атлантик. Следователно той би бил по-неохотен да възприеме идеите на Макрон.
Макрон има и вътрешни ограничения. Отвъд кръга на Макрон нито една от неговите формулировки - европейски
суверенитет или автономия, понастоящем не се приема от други френски политици. Левицата е или враждебно
настроена към еврото, или обвързана с идеята, че ЕС трябва да бъде по-малко ориентиран към пазара и по-„социален“ и
по-зелен.
Френският десноцентрист е номинално европейски, но лесно се разсейва или изкушава от по-националистически,
обърнати навътре аргументи. Крайната десница пък се отдалечава от идеята за Frexit. Докато Макрон се бори с трета
вълна на коронавируса и трета блокада, едва ли ще намери време да разпространи идеите си във френската политическа
организация.
След това е фактът, че европейската „автономия“ отдавна е част от начина, по който френските политици, привърженици
на ЕС, и гледат на бъдещето на Европа - като на „европейски възход“ с централна роля на Франция.
През 1962 г. Шарл дьо Гол казва: „За какво става дума в Европа? Тя трябва да служи, за да се избегне доминирането от
американците или руснаците…. Ако Франция успее да бъде първата от шестте ... тя ще може да държи този лост на
Архимед. Тя ще може да води останалите. Европа е начинът Франция да се превърне отново в това, което престана да
бъде при Ватерло – първа в света“.
През 2020 г. Макрон коментира: „Вярвам, че ... пътят напред е силната и политическа Европа. Защо? Защото не вярвам,
че Европа намалява гласа на Франция: Франция ... има много по-полезни и по-силни действия, когато прави това чрез
Европа.“
Приликата е очевидна, дори ако акцентът е различен - по-истински европейски в случая на Макрон. И все пак опасността
за настоящия френски президент е, че други европейци, като се започне от Германия, ще разпознаят мисловните модели
на дьо Гол в аргументацията на Макрон.
В ЕС има и проблеми извън Берлин и Париж, които работят срещу амбицията на Макрон. Страните членки не могат да
продължат напред във всички тези области в рамките на съществуващата си институционална структура и структура за
вземане на решения, която запазва външната политика и много други области на политиката на ЕС като национална
компетентност.
Макрон отдавна вярва, че общоевропейските действия в крайна сметка ще създадат общоевропейска идентичност. В
последните си изказвания и интервюта той описва „европейската автономия“ не само като въпрос на нови политики, но и
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като създаване на „обща политическа култура“. Първата стъпка е да убедим европейците да „мислят по европейски” и да
възприемат вярата в общоевропейските ценности и интереси. Останалото, твърди той, ще последва.
Той вижда по-силната европейска отбранителна политика - споделените въоръжени сили, спомагащи за насърчаване на
общата идентичност - като един от преките пътища за генериране на това европейско самосъзнание.
Това е може би централното противоречие на стратегическата автономия. Как може ЕС да вземе общи решения и да
постави институциите на място, за да действа като „автономен“ блок преди да има напълно установена и приета
европейска съвест и политическа власт? Това е въпросът за кокошката и яйцето в основата на ЕС от самото начало.
Макрон е този, който повдига отново въпроса. Накрая и той може да разбере, че не е намерил отговор.
Клуб "Z"
√ ГЕРБ предлага кабинет без Борисов начело
Захариева: Ще подкрепим правителство на Слави Трифонов
ГЕРБ ще опита да състави правителство, представяйки кабинет, в който премиерът Бойко Борисов няма да е начело.
Това обяви вчера в ефира на БНТ вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева. Това обаче нямало да го
направи кабинет, който не е на ГЕРБ.
"Премиерът, той иска да обединява. Подава ръка" - потрети няколко пъти Захариева.
Не посочи обаче името на този, който ще "замести" Борисов на поста - като предложение.
"Ще подкрепим кабинет на Слави Трифонов", заяви още тя.
Досега темата кабинет без Борисов начело бе табу в ГЕРБ и всички представители на партията, в т.ч. на високи нива - като
Захарива и вицепремиерът Томислав Дончев енергично отричаха това изобщо да е възможно. Редно е да дадем шанс на
втория, когато ние не сме успели за пети път да съставим кабинет, заяви обаче вчера външната министърка.
Подкрепата за Трифонов, макар и непоискана - поне не официално, щяла да стане чрез подкрепа в пленарната зала нещо, за което вчера говори и самият Борисов.
По-рано през деня той обяви, че ГЕРБ ще предложи кабинет, когато й бъде връчан проучвателния мандат, но даде да се
разбере, че не очаква той да бъде подкрепен от новото Народно събрание. Бил обаче отговорен към избирателите си,
следователно - длъжен да опита да предложи състав на правителството.
След което се обърна към "колегата политик" Трифонов - да състави правителство с партиите, които са против ГЕРБ и да
поеме отговорността за управлението на държавата. Той щял да му осигури 10 депутата.
Трифонов отговори задочно, като на практика не каза нищо. "По повод на различни политически изказвания и
предложения, изразени в последните дни, искам да кажа следното: Има много ясна законова процедура, упомената в
Конституцията, и ние съвсем логично я спазваме и вървим по нея" - написа във фейсбук.
По време на целия разговор в студиото на БНТ Захариева изтъкваше и че на тези избори ГЕРБ има по-голяма преднина
спрямо втория в сравнение с предходния парламентарен вот.
√ Засега: само трима от 10 изпратени от Гешев "минават" пред Кьовеши
Със сигурност са отхвърлени поне 4-ма от българските кандидати за Европейската прокуратра
Колегиумът на Европейската прокуратура назначи вчера трима делегирани прокурори от България. Други четирима от
предложените от страната ни обвинители са били отхвърлени. Това се казва в разпространено съобщение на
Европейската трокуратура, оглавявана от Лаура Кодруца Кьовеши. Засега не става ясно каква е съдбата на останалите
трима до общата бройка от 10 - колкото предложи българският Висш съдебен съвет.
След което дори се пообиди на институцията на Кьовеши и й прати допалнителни разяснения...
Назначените са Димитър Беличев (окръжна прокуратура Пловдив, който обаче е и командирован в ОЛАФ), Бойко
Калфин (ОП-Кюстендил) и Светлана Шопова-Колева (Софийска градска прокуратура) съобщиха от Европейската
прокуратура за Клуб Z. Прави впечатление, че те са само прокурори и само от окръжно ниво. Точно в такава посока бяха и
забележките на Кьовеши.
Клуб Z припомня, че макар прокурорската колегия да бе силно възмутена, и да заяви, че изобщо не отговаряло на
истината, че има отхвърлени български кандидати, Европрокуратурата изрази недоумение именно, че се предлагат
прокурори от ниско ниво, освен това и следователи (които никога не са пледирали в зала), а сред избраните имаше и
съдия - Христо Крачунов, който обаче гледа... граждански дела.
Отхвърлените кандидати не изпълняват критериите на член 17(2) на регламента за Прокуратурата, се казва в
съобщението. Този член гласи следното:
"От момента на назначаването им до освобождаването им от длъжност европейските делегирани прокурори са
действащи членове на прокуратурата или на съдебната система в съответните държави членки, които са ги посочили.
Тяхната независимост трябва да е извън съмнение и те трябва да притежават необходимата квалификация и съответния
практически опит в своите национални правни системи."
Също така днес Колегиумът е назначил по двама делегирани прокурори от Чехия и Хърватия. Така броят им става общо
40.
Обвинителите, които ще бъдат одобрени, ще провеждат в България разследвания като представители на Европейската
прокуратура.
Преди месец стана ясно, че Европейската прокуратура е поискала допълнителна информация за 7 от 10-те кандидати за
делегирани прокурори от България. Според изданието „Юрактив“, институцията е уведомила Министерството на
правосъдието в София, че има забележки по отношение на въпросните кандидати.
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Изглежда, че назначените днес български представители са тримата, за които не е искана такава информация. По това
може да се съди от данните, които ни предоставиха от Европейската прокуратура.
Оттам отказаха да съобщят имената на четиримата отхвърлени български кандидати. Но изтъкнаха, че без да бъдат
подлагани на съмнение техните професионализъм и независимост, Колегиумът е стигнал до заключението, че по време
на кариерата им те не са били в позицията да натрупат необходимия прокурорски опит, който е ключова част от
съответния практически опит за европейски прокурор. Заеманите от тях позиции в българското правосъдие не им
позволяват да доведат дело до съд, да представят пледоарии и да упражняват наличните юридически средства в
наказателното преследване в съответствие с националното законодателство.
От други трима български кандидати е поискана допълнителна информация за пректичмеския им опит. След като бъдат
получени отговори, кандидатурите им ще бъсат оценени от съответните работни групи в Европейската прокуратура.
√ Планът "Байдън" може да доведе и до... световен минимален данък
Без него предложението за увеличение на данъците в САЩ може да донесе тежки загуби за местния бизнес
Когато по време на своята кампания новоизбраният американски президент Джо Байдън предлагаше да вдигне рязко
ставката за облагане на корпоративните доходи в САЩ, останалият свят цъкаше с език и наблюдаваше - едни, предимно
от ляво на политическия спектър, се радваха и аплодираха, а други, предимно вдясно, обясняваха, че това е фискално
самоубийство и то по време на пандемия.
Сега обаче се оказва, че централното финансово ръководство на най-мощната световна икономика, смята да включи
активно в дебата всички държави по света. Как? Като поиска въвеждането на световен минимален корпоративен данък.
Предложението за това, което реално е стара идея, дойде не от кой да е, а от финансовия министър Джанет Йелън. Тя
заяви, че ще настоява пред правителствата за въвеждането на механизма, пише по-рано WSJ. Трябва да се има предвид,
че засега се имат предвид само така наречените мултинационални компании"
Причината е много проста - президентът Байдън иска да повиши корпоративния данък в САЩ от 21% на 28%, като дори
смята да сложи минимален данък върху чуждестранните доходи на местните компании от 21%. Именно така би трябвало
да се финансира и новият проект за отпускането на 2,3 трилиона долара за инфраструктура, който той лансира наскоро.
Този план обаче ще превърне САЩ в една от страните с най-висок налог в света.
Байдън обяви инвестиционен план, с който САЩ да се противопоставят на Китай
Разбира се, това води след себе си и апокалиптични прогнози. Така американският адрес на компаниите ще се превърне
в основен недостатък, а данъчното предимство на фирми, регистрирани в страни с по-либерален подход към налозите,
ще бъде огромно. Някои десни анализатори дори предполагат, че Байдън може да предизвика процес по изкупуване на
активите на американските фирми от чужди капитали.
Ако обаче има световен минимален данък, макар и точното число да не се споменава, то това означава, че държави като
Ирландия например, които дават възможност за практическо освобождаване от плащането, няма да имат такова
предимство. И дори минималният данък да не е на равнището на щатския, поне разликите няма да бъдат чак толкова
големи, че да страда местният бизнес.
Разбира се, идеята засега е само идея и преговорите по темата ще бъдат изключително сложни, най-малкото защото има
десетки държави в света, чиито най-голям капитал са именно данъчните им системи. Ясно е обаче, че генерално светът
се движи към затягане на облагането на доходите. Не само в САЩ, но и в Европа.
√ Кремъл - нов посланик, стари предразсъдъци
Кризата в жанра на пропагандата наистина е дълбока...
Разглеждайки статии в РИА Новости – една от официалните медии на Кремъл - попаднах на материал с натрапчиво
заглавие „Искаме да се присъединим към Русия: българите изразяват желание да напуснат НАТО“. До него - още едно
подобно: "Едно са съюзниците, но освободителите са друго - българите искат братство с Русия."
Кризата в жанра на пропагандата наистина е дълбока.
Москва продължава да пропуска ключов момент - България се откъсва от нейната орбита, бавно и болезнено, често с
цената на големи загуби, с изтичане на българско „богатство“ извън законното репатриране на печалбата от
инвестицията. С по-скъп природен газ, корупционни схеми в големи инфраструктурни проекти като АЕЦ "Белене" и
"Турски поток", необлагаеми трансферни цени от петролната рафинерия, стратегически инвестиции на ВТБ и безброй помалки бизнес схеми в туризма, търговията, индустрията, с учасието на руски капитали, с поредица от скандални случаи
на открито присвояване на златни и валутни резерви или други активи (никога неполучените ликвидационните дялове на
СИВ) или други форми на имперска рента, която сме плащали във времето на царя в Кремъл.
Руските медии непрекъснато създават виртуална реалност, в която преодоляват дефицитите на доказателства на успеха
на собствената си пропаганда, която твърди, че българите масово се кланят на гениалния и безпогрешен президент
Путин и на Русия като епицентър на глобалния им свят.
Нещата граничат с трагикомедия, когато тази виртуална реалност срещне действителността, както стана при първия опит
на русофилите да влязат в парламента, разчитайки на превръщането на лоялността към Кремъл в гласове и депутатски
места.
Техният лидер Николай Малинов гордо сподели на президента Путин „факта“, че над 80 процента от българските
граждани са родени русофили. Същият Малинов имаше възможност да докаже твърдението си на изборите и неговата
партия „Възраждане на Отечеството“ получи „колосалните“ 0,41% от гласовете.
Агентите на руското влияние не успяват да доминират в общественото мнение, въпреки отделни моменти на успех, които
се представят в Москва като пропагандни удари.
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На този фон Кремъл изпраща като свой посланик в България най-високопоставения руски дипломат досега, с лична
мисия да грабне вниманието на българите с комбинация от имперско говорене и ласкателства. Елеонора Митрофанова
беше първата рускиня, която зае поста първи заместник-министър на външните работи през 2003 г. Тя написа свои
страници в историята на руската дипломатическа служба, стъпвайки върху наследството на Колонтай, първата жена
посланик на Русия.
Ако не бяха злополучията на брат й Алексей Митрофанов, кариерата на сегашния руски посланик можеше да достигне
по-големи висоти.
Въпреки че България е първият пост на посланик Митрофанова в конкретна страна, тя не е чужда на темата
дипломатическа работа под прикритие. Това е семейна традиция, започвайки от баща й Валентин Митрофанов, генерал
от Първо главно управление на КГБ, който й помага в кариерата във външното министерство.
Митрофанова има личен опит с експулсиране, споделяйки едно от тях със съпруга си Владимир Тиртишников, агент на
руските разузнавателни служби, който през 1982 година е обявен за персона нон грата в Испания заради индустриален
шпионаж, докато служи като техник на "Аерофлот".
Като част от длъжностната и характеристика посланик Митрофанова трябва да работи тясно както с военното
разузнаване ГРУ, така и с цивилната разузнавателна служба - СВР, включително като първи заместник на министър Игор
Иванов. След което ръководи "Розарубежцентър", а по-късно и "Росотрудничество". Десетки сътрудници на
"Росотрудничество", номинално ангажирани с работа с руска диаспора и културен и образователен обмен, бяха
изгонени, докато служеха като дипломати в страни от Азия, Северна Америка, Африка и Европа.
Следователно, всяко изявление на посланик Митрофанова с тривиалното „не се занимаваме с разузнавателна дейност“,
звучи, меко казано, неискрено. „Росотрудничество“ изглежда често се използва от руското Външно разузнаване (СВР)
като прикритие и България не прави изключение. Настоящият ръководител на службата - Сергей Наришкин, има
дългогодишен опит, представляващ интереса на Русия в двустранните отношения. Неговият привилегирован достъп до
президента Путин също допринесе за усилване на ролята на агентите му за подсигуряване на „Турски поток“ - найголемия приоритет на Кремъл. От СВР несъмнено са вербували висши български политици и държавни служители, което
обяснява защо и двамата изгонени руски дипломати са предупредили българските си агенти за текуща суперсекретна
операция на българското контраразузнаване.
Подобни действия се квалифицират като държавна измяна и са наказуеми с доживотен затвор и конфискация на лично и
семейно имущество, което дава представа за дълбокото проникване и крайна зависимост на рекрутираните от СВР в
политическия естаблишмънт на България. Чувството за гарантираната безнаказаност е единственото достоверно
обяснение за поемане на подобен риск. Не са много хората в тази държава, които покриват такъв профил - можем да ги
преброим на пръстите на едната ръка.
В интервю за „официоза на властта“ - „24 часа“ - посланик Митрофанова проповядва основните добродетели на „здравия
консерватизъм“ във външната политика на Русия - предвидимост и надеждност на Кремъл.
Тя е права - има много примери за предсказуемост - анексирането на Крим, окупацията на териториите на съседни
държави и военните операции далеч извън руските граници. Подобни действия са в грубо нарушение на
международното право, което обяснява защо Русия се оттегля от Международния наказателен съд и наскоро прие
вътрешно законодателство, на практика отменящо решението на Европейския съд по правата на човека.
Бившият руски премиер Михаил Касянов предупреди, че Кремъл "много вероятно" готви да анексира контролираната от
проруските сепаратисти част в Луганска и Донбаска област. Повече от 20 украински войници загубиха живота си през
последните месеци, което е знак за край на примирието, постигнато миналия юли. Изглеждапредстои нова ескалация, но
това са постоянни примери за здравословен консерватизъм във външната политика на Русия – или по-точно за време, в
което думите губят значението си.
Моралната и духовната проповед на руския посланик, стъпила върху наследството на древна Рус, пропускайки нейния
киевски център, е твърде неуместна, тъй като българските монаси са донесли християнството и писмеността в същата
тази Рус. България има по-дълбоки и по-стари исторически традиции и корени, които ни позволяват да се оправяме и без
външни напътствия.
Търпеливо, но необратимо Русия губи хватката си, изплетена от зависимости, наложени и доминиращи развитието ни
след освобождението през 1879 г. Българите вече ментално живеят извън социалистическия "лагер", което предполага
че йерархиите и подчинението на Москва са непознати за новите поколения. Няма вече и спойката на връзките между
комунистическите партии и първите партийни и държавни ръководители. Религиозните и културните връзки попадат в
по-широк европейски и глобален контекст и не предполагат възможност за безусловна субординация. Тази нова
реалност не е плод на усилията на „коварни“ и „непризнателни“ български политици, а логично следствия на износа на
„здравословен консерватизъм“ през моделите на корупция на Путин, които деградираха двустранните отношения и ги
сведоха до няколко геостратегически проекта, ползващи малка група български и руски олигарси.
Износът от България за Русия е на равнище, на което дори и да спре, никой няма да забележи. Това е резултат от
дългогодишното ни „дисцплиниране“ през административни и политически бариери на руското правителство.
Вносът на енергия и суровини вече има заместители – и при суровия нефт, природния газ и ядреното гориво. Това също е
резултат на години на произволни съкращения на доставките и злоупотреба с господстващо положение, налагане на
имперски ренти върху цените на руските енергийни суровини. Е, вече имаме алтернативни доставчици и маршрути за
всичко и ако Москва прекъсне на сто процента доставките, имаме варианти. Причината да продължаваме да внасяме
преимуществено от "Газпром", "Лукойл" и "Росатом" са корупционни зависимости, а не обективна безалтернативност.
Цитатът на руския посланик за 6-процентния дял на "Лукойл" в БВП също не на място. Тези данни могат да послужат за
аргументиране на противоположна теза - че след повече 12 години трансферно ценообразуване, износ на стойност и
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деклариране само на загуби, нетната стойност на активите на компанията е значително компрометирана, в противоречие
с тенденциите за движението на цената на подобни активи за рафиниране на нефт в ЕС.
Да предложа и още отрезвяващи факти за посланик Митрофанова - с „помощта“ на руското правителство българският
туризъм принудително и рязко съкрати зависимостта си от руски туристи. Пандемията COVID показа „кой кой е“ като
надежден пазар - украинците отвяха руските туристи като тежест. През 2020 г. България е посетена от 46 хил. руснаци,
срещу 204 хил. украинци!? Някой да чува камбанен звън?
Собствениците на апартаменти по морето, които са руски граждани, ги продават масово, защото не могат да си позволят
да плащат ипотечните си кредити към руските банки поради срива на рублата и доходите.
Нито едно от посочените по-горе събития не се дължат на недобросъвестност или антируски настроения сред българите.
Напротив, ние сме прагматични хора, ценим приятели и пари. Но българското правителство или собствениците на хотели
не могат да решат проблемите на руските ни приятели с падащи доходи и системни усилия на руското правителство да
обезкуражи изходящия туризъм и да го пренасочи към Крим.
Новите поколения българи нямат преки познания за Русия, не говорят руски и не свързват мечтите си с учене, работа или
туризъм в Русия. Посланик Митрофанова може бързо да провери през консулския си отдел броя на туристическите визи,
издадени на българи през последните години и може да бъде шокирана – за 2020 година под 10 000!? Срещу милиони,
пътуващи в ЕС.
Привързаността и почитта към руската литература и музика за новите поколения българи се разбират в контекста на
мястото им в глобалната литература и по никакъв начин не се изразяват в подкрепа на управляващите в Кремъл.
Русофилията при младите българи е отгледана в семейството, неразделна част от тяхната отвореност към света, но е
далеч от безкритичния, подчинен и агресивен тип, който ни налагаха в съветските времена.
Неуспехът на проруските политически партии на последните избори трябва да отвори очите на на стратезите в Кремъл.
България е заета да решава своите задачи, своето уравнение на благоденствие и сигурност и там Москва е фактор със
затихващи функции.
Липсата на духовна основа на руския консерватизъм и претенциите за това, че е Москва е третият Рим на християнството,
на фона на грубия натиск и агресия към центъра на Киевска Рус, показват лицемерния характер на външната политика на
Русия. Да предположим, че вярваме на думите на „търговеца“ Путин, който спазва свещената традиция на древните
руски търговци за „дадена дума, хвърлен камък“, която Елеонора Митрофанова възхвалява в интервюто си.
Руският президент ще регистрира куп от „двойки“ - на фона на дадени и изпълнени думи и обещания в Грузия, Украйна,
Молдова, ЕС и САЩ. Последното, което би могло да пасне на Владимир Путин като дефиниция, е „надежден и доверен
партньор“. Услугите, които прави дори на най-близките си партньори - като Доналд Тръмп, Макрон и Меркел, са
мечешки, особено докато руские спецслужби се намесват в свещения за суверенността им изборен процес.
Самата Елеонора Митрофанова нанесе съкрушителен удар по евроатлантическата фасада на Борисов, която има ключово
значение за двойната му игра по „Турски поток“, непосредствено преди изборите. Руският посланик у нас действа като
говорител на българския премиер, което хвърля светлина върху задкулисието на партньорството Москва-София.
Митрофанова брани Русия и България в тандем срещу критиките в годишния доклад на Държавния департамент на САЩ
за правата на човека. Както виждате - Борисов се потопи по темата, защото няма полезен ход.
Владимир Путин не се поколеба да изпрати агентите си от ГРУ да тровят български търговец с химическо оръжие на
българска земя, без да си направи труда да провери твърденията. Българското правителство предпочете да избере
страната на Кремъл и отказа да изгони руските дипломати в знак на солидарност с Великобритания и съюзниците на
НАТО по случая Скрипал и със собствените си тровени с новичок граждани.
Без съмнение Кремъл е изпратил амбициозен дипломат у нас, който изгаря в желанието си да впечатли, да блесне и да
даде тон в двустранните отношения.
Но премерения подход в турбулентно време с надлежно зачитане на националните интереси на приемащата държава,
които биха могли да се разминават с московските, без непременно да бъдат враждебни към Русия, е повече от
оправдан.
Ако посланик Митрофанова иска някой да я взема насериозно.
Перифразирайки Чацки, героя на Грибоедов от „Горко от остроумие“ (“От ума си пати“), „посланикът е нов;
предразсъдъците стари“.
Мениджър
√ Радев: Коронавирусът разкри болезнено недостатъците на здравната ни система
Коронавирусът разкри болезнено недостатъците на здравната ни система - неравенствата в достъпа до медицински
услуги и дисбалансите в разпределението на човешкия и финансов ресурс. Това каза президентът Румен Радев в словото
си на церемонията на "Дондуков"2, на която връчи Почетния знак на държавния глава на осем лекари и специалисти по
здравни грижи за професионализма и всеотдайността им в грижата за здравето на пациентите и по повод Световния ден
на здравето.
По думите на президента, многото загубени човешки животи са направили нетърпимо пренебрежението към факта, че
системата е "смъртоносно болна по отношение на профилактиката и превенцията на социално значимите заболявания."
"През миналата година едно инфекциозно заболяване задейства паник бутона за значителния риск за здравето и живота,
който крият неинфекциозните болести като рак, диабет, сърдечно-съдови заболявания, които са основната причина за
високата смъртност в България. Убеден съм, че правото на здраве, а не апетитът за печалба от болести трябва да бъде
водещият принцип, на които се подчинява здравната ни система. Правото на здраве на всеки българин да има
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възможност да достигне възможно най-високо ниво на физическо и психическо здраве и да го задържа дълго във
времето", каза държавният глава.
Румен Радев заяви, че здравната ни система се нуждае от лечение, което да спре загубата на кадри и на финансов
ресурс, лечение, което да я направи много по-ефективна в опазването на човешкото здраве, което да създаде условия за
по-добра професионална реализация на медиците, за съхраняване на живота и за разгръщане на таланта им.
С Почетния знак на държавния глава бяха отличени доц. д-р Дончо Дончев, началник на отделение в Клиниката по ушни,
носни и гърлени болести на ВМА, д-р Сибила Маринова - регионален координатор по донорство за Северен централен
регион, д-р Мария Пишмишева, ръководител на инфекциозното отделение на болницата в Пазарджик, д-р Абдулах
Заргар, управител на болницата в Исперих, Марияна Колева, главна медицинска сестра и директор здравни грижи на
болница "Света Анна", медицинският фелдшер Роза Антова, рентгеновият лаборант Димитър Милинич в пловдивската
болница "Свети Георги", и д-р Радислав Наков, специалист по гастроентерология в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".
Президентът Радев изрази своето уважение и признателност за избора, който медиците са направили, въпреки всички
предизвикателства в професионалния им път - избор, наречен България. Той им благодари за всеки излекуван пациент и
спасен човешки живот, за това че продължават да бъдат на първа линия в борбата с пандемията, въпреки трудностите и
риска за собственото здраве и живот.
От името на наградените, доц д-р Дончо Дончев сподели, че за него е чест да представлява колегите си, които цяла
година дават всичко от себе си да се борят с една огромна, невидима и все още несвършваща напаст и благодари на
всички институции и хора, които проявяват внимание към тази борба. В памет на загубилите живота си медици в битката
с коронавируса доц. Дончев цитира думите на Иван Вазов от стихотворението "Новото гробище над Сливница" - "Юнаци,
лека нощ".
Преди началото на церемонията с минута мълчание беше почетена паметта на медиците, които загубиха живота си в
пандемията в изпълнение на своя професионален дълг.
По-късно днес президентът Радев ще връчи Почетния знак на държавния глава на други седем лекари и медицински
специалисти.
√ Партиите отчитат до 20 май приходите и разходите по предизборната кампания
До 20 май политическите партии, коалиции и инициативни комитети трябва да представят пред Сметната палата
отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.
Отчетът трябва да се изпрати от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет на хартиен и
електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към отчета се прилагат декларациите за произход на
дарените средства, както и на предоставените средства от кандидат или член на инициативен комитет, когато са в
размер над една минимална работна заплата, припомнят от Сметната палата.
При нарушение на изискването за представяне на отчет се налага глоба от 2000 до 10 000 лева. Всички дарители, които са
дали повече от 1000 лева, ще бъдат проверени за съответствие на доходите.
Сметната палата ще публикува на интернет страницата си отчетите до 15 дни след изтичането на срока за представянето
им, а след това ще извърши одит на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната
кампания.
В срок от 30 работни дни след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции,
както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността трябва да представят в Сметната палата на хартиен и
електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети.
√ Над 700 млн. лв. се събраха във Фонда за преструктуриране на банките
Банките в България са внесли миналата година 158 млн. лв. във Фонда за преструктуриране, става ясно от годишния му
отчет. Това е с 15% повече в сравнение с внесеното през 2019 г.
Така към края на май 2020 г., когато изтече срокът за правене на вноските, общата сума, с която разполага Фондът
е 701,9 млн. лв.
През годината не се е налагало парите от него да бъдат използвани и Централната банка не е използвала правомощията
си по преструктуриране на банка или клон на кредитна институция, регистрирана в чужбина.
През миналата година Фондът за преструктуриране работеше при две различни правни рамки за управление. До датата,
от която започна да се прилага решение на Европейската централна банка за установяване на тясно сътрудничество с БНБ
– 27 юли 2020 г., фондът се управляваше от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. След това управлението на
Фонда за преструктуриране на банките се управлява от БНБ.
От началото на 2020 г. до датата на прехвърляне на средствата на ФПБ от ФГВБ на БНБ, средствата на Фонда са държани
по текуща сметка с титуляр ФГВБ при БНБ съгласно „Общите условия на Българската народна банка за обслужване на
сметки на банки, бюджетни организации и други клиенти“ при съответно олихвяване с приложимия стандартен годишен
лихвен процент за текущи сметки (-0,70%). За периода 1 януари – 26 юли 2020 г. разходите за лихви са в размер на 2,43
млн. лв.
От датата на прехвърляне – 27 юли 2020 г., до 31 декември 2020 г. инвестиционната стратегия се запазва без промяна,
като средствата на ФПБ са по текущи сметки при БНБ. Разходите за лихви за този период са в размер на 1,55 млн. лв.
√ Бизнес лидерите по света - оптимисти за глобалния икономически растеж
След изминалата година под знака на пандемията от COVID-19 и цялостното усещане за несигурност, 76% от бизнес
лидерите по света очакват глобалния икономически растеж да се подобри. Това става ясно от резултатите от 24-ото
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Годишно глобално проучване на PwC сред бизнес лидерите, представени по време на уебкаст от Албена
Маркова, Съдружник Консултантски услуги, PwC Югоизточна Европа.
По думите й това представлява значително увеличение в сравнение с миналата година, когато този процент бе 22. Тези
прогнози са подкрепени от данните на организации като Международния валутен фонд и Световната банка, които
очакват ръст на световната икономика между 4 и 5 процента през 2021 г.
„Вероятно бързото разработване на ваксините и очакването, че тяхното прилагане по света ще постави пандемията под
контрол дават своята роля за тези прогнози, като такава играят и икономическите стимули и програми за подпомагане,
лансирани от правителствата по света през последните няколко месеца“, коментира Маркова.
На този фон българските бизнес лидери остават леко по-предпазливи – 58% от тях очакват глобалният икономически
растеж да се подобри през следващите 12 месеца, докато близо една четвърт очакват понижение.
В сравнение с последните две години това представлява позитивна тенденция, тъй като още в края на 2018 г. от PWC
регистрират наслагване на страх и очакване от следващата глобална икономическа криза. „Тогава никой не можеше да
си представи за какви безпрецедентни промени и трусове в световната икономика ще става въпрос само година и
половина по-късно“, каза Маркова.

Според проучването 68% от българските бизнес лидери очакват увеличение в приходите на своите компании през
следващите 12 месеца. Те обаче остават малко по-песимистично настроени в сравнение със своите глобални колеги и поспециално тези от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).
„Едва 45% от българските лидери посочват очакване за ръст в рентабилността през следващата година“, отбеляза
Маркова.
Тя посочва, че тези данни трябва да се интерпретират с гледна точка към отделните сектори, тъй като те пострадаха
различно от пандемията.
Според прочуването по-висока неувереност на глобално ниво се наблюдава в сектори като туризъм и пътнически
транспорт, тъй като все още не е ясно кога ще отпаднат ограниченията за пътуване в различните страни. Нивото на
оптимизъм в технологичния сектор обаче е по-високо, което е обяснимо предвид темповете на дигитализацията.
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По отношение на действията и инициативите, на които ще разчитат за постигане на икономически растеж, всички
бизнеси по света и в България залагат най-вече на повишаване на оперативната ефективност и на органичен растеж
„Българските бизнес лидери правят по-малко планове за предприемане на стъпки, насочени извън организацията. Едва
18% от тях планират осъществяване на нови сделки за сливане и придобиване, което е значителен спад в сравнение с
резултата от 32% преди две години. Желанието за нови стратегически партньорства също е спаднало значително“,
отбеляза Маркова.
По думите й тази насоченост навътре към организациите като възможност за растеж може и да е правилната стратегия в
условията на криза, тъй като залага на минимален риск. Същевременно с това тя може да доведе до пропускане на
възможности в момент на икономическото възстановяване.

Според проучването на PWC бизнес лидерите по света и в България поставят на първо място като заплаха за растежа на
своите организации пандемиите и другите здравни кризи.
„За българските бизнес лидери критичен остава и въпроса с достъпа до ключови умения. Бизнес лидерите у нас
отбелязват и повишена загриженост за здравето и благосъстоянието на работната сила“, каза Маркова.
Тази година на преден план излизат и киберзаплахите, които бизнес лидерите по света ги поставят на второ място като
основна заплаха, а в България те са на трета позиция.
По информация на Центъра за стратегически и международни изследвания, които проследява и регистрира глобално
значими киберинциденти, за периода март 2020 г. до февруари 2021 г. са регистрирани 146 такива събития. За
сравнение, при предишните два периода средният брой такива събития е 110. Това индикира увеличение от 33%.
Друга заплаха, която бележи значително нарастване, е рискът от невярна информация или дезинформация, която вече е
на 10-то място на глобално ниво, след като през предходната заемаше 20-та позиция. 32% от българските лидери са
силно притеснени от дезинформацията
Бизнес лидерите отреждат по-високо място и на заплахата, свързана с климатичните промени. „Тази година 35% от
българските участници в прочуването я смятат за значителна заплаха в сравнение със само 10% през миналата година“,
отбелязва Маркова.
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От PWC отчитат нараснала тревожност сред бизнес лидерите в България през последните три години по всякакви
рискове. По-голяма част от лидерите у нас са по-разтревожени за по-голяма част от заплахите, които виждат в околната
среда.
„След 2020 г. предсказуемостта изглежда е понятие, което е безвъзвратно останало в миналото. Днес от бизнес лидерите
се изисква да са постоянно нащрек и да проявяват пъргавост на ума и решителност в действията.“, отбелязва Маркова.

Новите предизвикателства за успешния лидер
На този фон миналата година глобалният екип на PWC по стратегии и лидерство е обособил шест предизвикателства за
днешния успешен лидер, които показват понякога противоречащите изисквания, изисквани и налагани към тях от всички
заинтересовани страни.
„Успешният лидер трябва да е глобално мислещ локалист – отворен към света и към възможностите, които той
предоставя. В същото време обаче той трябва да е отдаден на успеха на местно ниво“, отбелязва Маркова.
Той също така трябва да е почтен политик, изграждащ довери с всяко едно свое действие, като в същото време търси
подкрепа, води преговори и формира коалиции, с цел осигуряване на напредъка на своите идеи.
Успешният лидер трябва да е смирен герой, излъчващ увереност и хъс за състезание. В същото време трябва да може да
признава своите грешки и да търси помощ, когато това е необходимо.
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„Той е стратегически изпълнител, който вижда ясно в бъдещето и се ръководи от факти при вземане на решения. От
друга страна остава фокусиран върху ежедневното изпълнение на задачите за деня“, допълва този обобщен
профил Маркова
Освен това от него се очаква и да е технически-грамотен хуманист, който трябва да е двигател на технологичните
промени в организацията, като в същото време е отворен за важността на човешкия фактор и не забравя, че
организациите са създадени от и за хората.
Успешният лидер трябва да е традиционен новатор, свързан с изконите ценности и цели на организацията, но в същото
време движи иновациите и опитва нови неща, без да се страхува от провал.

Рискове и решения
Що се отнася до стратегическите инициативи на управляване на риска, бизнес лидерите се ръководят основно от
водещите заплахи в околната среда. Предвид факта, че страх номер едно в световен мащаб са пандемиите и другите
здравни кризи, лидерите предприемат действия и стратегии в управлението на риска именно в тази насока.
Другите две важни теми за българските бизнес лидери са достъпа до кадри с ключови умения както и киберзаплахите.
Според прочуването на PWC рискът, свързан с климатичните промени, изглежда не намира отражение в конкретни
действия по отношение на управление на риска сред бизнес лидерите, както на глобално, така и на местно ниво. Над
60% от тях отбелязват, че не планират нищо в действията си по управление на риска в тази насока.
„Към февруари 2021 г. едва 8% от глобалния индекс на най-големите компании Fortune 500 са проявили и декларирали
ангажираност за постигане на нетни нулеви емисии и въглероден неутралитет“, отбелязва Маркова, като уточнява, че на
глобално ниво бизнесът изостава от правителствата, които предприеха по-сериозен ангажимент за климатичен
неутралитет.
Според проучването 53% от българските участници смятат да засилят и дигитализират функцията по управление на риска,
докато 50% от тях вече планират системен риск за събития с ниска вероятност и силно въздействие.
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Според PWC инвестициите изглеждат в значителна степен съобразени с нивата на риск и възможностите, които бизнес
лидерите виждат. Голяма част от тях са насочени към дигитализация, която би помогнала да се превъзмогне в известна
степен рискът от липсата на ключови умения, както и промяната в потребителските настроения и поведения.
„Инвестициите в киберсигурността и защитата на данни закономерно отразяват повишения риск там“, коментира
Маркова.
От проучването става ясно, че не се наблюдават сериозни разлики в областите на инвестиция между българските бизнес
лидери и техните глобални колеги, като изключение прави само категорията на климатичните промени - едва 45% от
лидерите в България възнамеряват да увеличат инвестициите в тази област, а само 12% очакват това увеличение да е
значително.

Управлението на работната сила
Според прочуването 46% от българските лидери планират промени в своята стратегия за работната сила, като фокусът е
върху създаването на продуктивна и безопасна работна среда, включително осигуряването на необходимите
инструменти и гъвкавост за работа от разстояние.
Подобен вид промени вървят ръка за ръка с теми като повишена ангажираност и комуникация с работната сила
(отбелязани от 36% от участниците), както и промяна в културата и поведението на работното място (33% от участниците).
„В сегашния момент на безпрецедентни промени бизнес лидерите имат уникалната възможност да засилят
ангажираността и лоялността на своите служители като вдъхнат нов живот на организационните ценности и в същото
време дават личен пример с последователни послания и комуникация“, каза Маркова.
Според проучването другата важна тема по отношение на работната сила е повишаването на продуктивността чрез
автоматизация и технологии. „Тема номер едно за глобалните участници и на второ място сред българските.
Планираните увеличения в дигитализацията работят в посока реализирането на подобни стратегии. В същото време
трябва да е ясно, че те трябва да са съпроводени с увеличаване на дигиталните умения на служителите, за да могат те да
се възползват от тях“, добавя тя.
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От прочуването става ясно, че бизнес лидерите виждат равна роля за себе си и за правителството по темата осигуряване
на квалифицирана, образована и адаптивна работна сила. Те виждат дори по-голяма роля за бизнеса за осигуряването на
добро здраве и благосъстояние на тази работна сила.
„В други обществено значими теми, които традиционно се припознават повече по отношение на правителствата по света,
бизнес лидерите в България виждат и важна роля за себе си. Това са теми като намаляване на климатичните промени и
увреждането на околната среда и получаване на по-балансирано равенство на доходите“, отбелязва Маркова.
През 2020 г. редица правителства започнаха активни и мащабни програми за икономическо стимулиране и подпомагане,
насочени към преодоляване на ефекта от пандемията от COVID-19. В ЕС една важна такава програма е механизмът за
възстановяване и устойчивост, който през следващите години ще предостави значителни средства на всички страни
членки за преодоляване на кризата, но и за подпомагане на дигиталния и зеления преход на икономиките.
„В същото време балансирането между краткосрочните икономически нужди и дългосрочните климатични цели би
могло да бъде голямо предизвикателство, тъй като отложения дефект на климатичните цели не съответства непременно
на незабавните нужди от подкрепа за бизнеси, компании и сектори, засегнати от пандемията. За да се запази
дългосрочната перспектива се изисква по-стратегически подход“, каза Маркова.
Според прочуването българските участници са особено скептични по повод способността на правителството да
балансира успешно между двата вида цели. Цели 59% от тях изразяват такова мнение, докато в глобален мащаб
скептицизъм проявяват 35%.

„През изминалата година пандемията показа, че едно широко обществено партньорство е единствения начин да се
неутрализират кризи от подобен мащаб и с подобни ефектив“, коментира Маркова.
Според проучването 36% от българските лидери споделят, че правят промени в организационните си цели, за да
отразяват по-добре ролята, която организациите им играят в обществото. 13% от бизнес лидерите у нас споделят
намерения да преразгледат целите си в тази връзка.
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√ Брюксел възмутен от пренебрежително отношение към Урсула фон дер Лайен в Анкара
Европейската комисия възрази открито срещу пренебрежително отношение към председателя на институцията Урсула
фон дер Лайен в Анкара при срещата с турския президент Реджеп Ердоган. ЕС бе представен на срещата от Фон дер
Лайен и председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, предава БТА.
Говорител на комисията вчера посочи, че Фон дер Лайен е можела да напусне срещата, но е преценила да остане и е
участвала пълноценно в последвалия разговор.
Кадри от събитието показаха как Фон дер Лайен е оставена да стои права, докато Ердоган и Мишел заемат единствените
две кресла в помещението, за да се снимат. Мишел не възразява на това, не отстъпва мястото си на Фон дер Лайен и не
настоява да се донесе трети стол.
"Председателят на ЕК трябваше да седне по същия начин като председателя на Европейския съвет и турския президент",
заяви говорителят. По думите му, Фон дер Лайен и Мишел се ползват с еднакъв протоколен статут. "Това, че въпросът не
беше поставен открито, не означава, че не е отчетен. Въпреки това Фон дер Лайен реши да остане, за да даде
предимство на съдържанието на разговорите пред протокола", добави говорителят.
Той заяви, че ЕК ще вземе мерки подобен случай да не се повтаря. Говорителят отказа да коментира поведението на
Мишел. Отговорите му на въпроси на пресконференция изясниха, че турската страна не е поднесла извинение.
"През юни Европейския съвет ще обсъди отношенията с Турция. Вероятно дотогава ЕК ще предложи споразумението с
Турция за миграцията да продължи с допълнително финансиране. Целта на срещата не беше да се решат открити
въпроси, а турският президент да чуе лично очакванията на ЕС", поясни говорителят.
√ Френският финансов министър критикува буксуването на Фонда за възстановяване на ЕС
Отпускането на средствата по фонда за възстановяване на Европейския съюз в размер на 760 млрд. евро загуби своята
спешност и не върви по правилния път. Това заяви в интервю за Блумбърг френският финансов министър Бруно льо Мер.
„Ако искаме силна икономика, трябва да инвестираме и то, точно сега“, каза Льо Мер. „От ключово значение е да имаме
бързото възстановяване на ЕС и да приложим този план възможно най-скоро.“, добави той.
Неговите коментари идват на фона на нарастващите опасения в някои европейски столици, че напредъкът по мярката
върви твърде бавно. Фондът трябва да бъде финансиран чрез емитиране на общ дълг на световните финансови пазари,
но в момента все още има няколко страни, които не приели закон, който да позволи поемането на общ европейски дълг.
Същевременно с това приетият в Германия такъв закон е поставен под въпрос от Конституционния съд на страната.
„Вече е април, 2021 г., а аз не съм видял нито една стотинка, а решенията за отделянето на собствените средства все още
не са ратифицирани от 27-те държави членки.“, каза той.
Нарастващите тревоги, че икономиката на региона изостава от тази на другите индустриализирани страни, бяха
потвърдени и дори подсилени от доклада на Международния валутен фонд „Световна икономическа перспектива“.
Според фонда икономиката на САЩ ще нарасне с 6,4% през тази година, а на Еврозоната – с 4,4%.
Представители на Европейската централна банка също изразиха загриженост относно възможността за забавянето на
спасителния пакет на ЕС, средствата по-който не се очаква да започнат да се изплащат преди юли. Макар че не могат да
бъдат сравнение директно, средствата по американския пакет от 1,9 трлн. долара вече стигат до хората.
Според Льо Мер правителствата в ЕС показват по-малко решителност по отношение на фонда за възстановяване днес,
отколкото през миналата година, когато го договориха.
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„Искам да призова всички страни членки на ЕС да се върнат към духа на 2020 г. и да възпламенят отново импулса, който
успяхме да дадем на европейското възстановяване през миналата година. Нека се върнем към този дух на солидарност,
решителност и готовност за бързо икономическо възстановяване навсякъде в Европа“, каза той.
√ Какво става, когато жени управляват икономиката?
Жени заемат много от постовете, които контролират най-голямата икономика в света, и се опитват да я изправят на
крака. Министърът на финансите Джанет Йелън, министърът на търговията Джина Раймондо и постоянният търговски
представител Катрин Тай са на топ позиции в администрацията на президента Джо Байдън. Жени са и много от
икономическите му съветници, както и близо 48 % от потвърдените назначения на правителствено ниво.
Тези дълбоки преобразувания може би вече се отразяват на икономическата политика. Новият помощен план за 2,3
трилиона долара, представен от Байдън миналата седмица, включва 400 милиарда долара за финансиране на
"икономиката на полагане на грижи". Мерките са насочени в подкрепа на работни места в домовете или местните
общности, свързани с грижите за деца и възрастни хора - работа, обикновено извършвана от жени, която в миналото като
цяло оставаше незабелязана.
Планът предвижда и стотици милиарди за преодоляване на расовите неравенства и неравнопоставеността между
градските и селски райони, създадени отчасти от предишни икономически, търговски и трудови политики.
По думите на Йелън насочването на вниманието към "човешката инфраструктура" и приетия порано тази година
спасителен план за 1,9 трилиона долара, би трябвало да доведат до значително подобряване на положението на жените,
чийто дял от работната сила бе на 40-годишен минимум дори преди пандемията.
"В крайна сметка този закон може да се окаже знаков за историята от последните 80 години. Той започва да решава
структурни проблеми, които са били бич за икономиките ни през изминалите четири десетилетия. За нас това е само
началото", написа тя в туит.
Жените лидери могат да внесат нова перспектива в икономическата политика, според експерти.
"Когато сте различни от останалата част от една група, често виждате нещата различно. Склонните сте да бъдете поотворени към различни решения" и сегашната ситуация изисква именно това. Сега сме в огромна криза. Имаме нужда от
нови начини на мислене", посочва Ребека Хендерсън, професор в бизнес училището на Харвард и автор на книгата
"Reimagining Capitalism in a World on Fire".
Емпатия, стабилност
През последния половин век 57 жени са били президенти или премиери на страните си, но институциите, вземащи
икономическите решения, като цяло до неотдавна бяха контролирани от мъже.
Извън САЩ, Кристин Лагард е начело на Европейската централна банка с баланса й от 2,4 трилиона евро. Кристалина
Георгиева ръководи Международния валутен фонд (МВФ), който разполага с кредитни ресурси от 1 трилион долара, а
Нгози Оконджо-Ивеала е начело на Световната търговска организация (СТО). Преди десетилетие всички тези постове
бяха заемани от мъже.
Жени управляват финансовите министерство в 16 държави, както и 14 от централните банки в света. Това сочи годишният
доклад на OMFIF - мозъчен тръст, специализиран във въпросите на централното банкиране и икономическата политика.
Ограничените показатели, с които разполагаме, сочат, че жените постигат по-добри резултати в справянето със сложни
ситуации през периоди на криза.
"Когато участват жени, доказателствата са еднозначни - общностите са по-добре, икономиката е по-добре, светът е подобре. От жените стават чудесни лидери, защото показваме емпатия и говорим от името на найуязвимите. Жените са
решителни и жените могат да бъдат по-склонни да намерят компромис", заяви през януари Георгиева, цитирайки
изследване, проведено от МВФ и други институции.
Изследване на Американската асоциация на психолозите показа, че американските щати, където губернаторите са жени,
имат по-малко смъртни случаи заради Ковид-19 от щатите с губернатори мъже. Според списанието "Харвард бизнес
ревю" жените получават значително по-добър рейтинг в оценка по метода "360-градусова обратна връзка", направена
сред 60 000 лидери между март и юни 2020 година.
Жени са под 2 % от главните изпълнителни директори на финансови институции и под 20 % от членовете на управителни
съвети. Същевременно структурите, които те управляват, показват поголяма финансова устойчивост и стабилност,
установява изследване на МВФ.
Ерик Льоконт, консултант на ООН и изпълнителен директор на дружество с нестопанска цел, което се застъпва за
облекчаване на дълговете, е наблюдавал забележима разлика при срещата на Йелън с християнски и еврейски
религиозни лидери миналия месец.
"Срещам се с министри на финансите от 20 години и акцентите им винаги са били напълно различни. По всяка тема,
която обсъждахме, Йелън поставяше ударение върху емпатията и влиянието на мерките върху уязвимите общности.
Предшествениците й мъже са следвали подход "по същество", насочен на първо място "върху цифрите, а не върху
хората" и никога не са споменавали думи като "уязвими", разказва експертът.
"Женска рецесия" в световен мащаб
Залозите са високи. Световната рецесия, свързана с коронавирусната пандемия, всъщност е "женска рецесия" заради
тежкия удар, който нанесе на жените, посочват експерти.
Жените са 39% от трудовата сила в света, но на представителки на нежния пол са заемали 54% от загубените работни
места, се посочва в неотдавнашно проучване консултантската компания McKinsey. В САЩ жени са заемали над
половината от 10-те милиона работни места, загубени в кризата с COVID-19. Над 2 милиона жени пък изцяло са
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напуснали трудовия пазар. Връщането им към професионалния живот може да увеличи брутния вътрешен продукт с 5% в
САЩ, с 9% в Япония, с 12% в Обединените арабски емирства и с цели 27% в Индия, изчислява МВФ.
Увеличаването на жените лидери би могло да доведе до "по-обхватен (в истинския смисъл на тази дума) отговор на
много, много предизвикателства, наследство от ковид кризата", посочи Кармен Райнхарт, главен икономист на
Световната банка.
Катрин Тай, първата цветнокожа жена, начело на службата на постоянния търговски представител на САЩ, каза на
служителите си "да мислят извън рамката", да прегърнат различията и да говорят с общностите, които отдавна биват
игнорирани.
Оконджо-Ивеала е първият представител на Африка, оглавил СТО, която през 2019 година е извършвала надзор над
търговски потоци за близо 19 трилиона долара. По думите й отделянето на внимание на нуждите на жените ще отбележи
важна стъпка към възстановяването на силно еродиралата вяра в правителствата и световните организации.
"Поуката за нас е да се уверим. . . че няма да потънем в текущата работа", каза Оконджо-Ивеала, която бе и първата
жена, финансов министър на Нигерия. "Става дума за хора. Става дума за включване. Става дума за достойна работа за
обикновените хора", допълни тя.
√ Еврото се разменя за 1,1872 долара
Курсът на еврото се задържа почти без промяна 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 1,1884 долара.
√ Петролът поевтинява на фона на ръста на запасите от бензин в САЩ
Цените на петрола паднаха в четвъртък, след като официалните данни показаха голямо увеличение на запасите от
бензин в САЩ, предизвиквайки опасения за отслабване на търсенето на суров петрол в държавата, която е най-големия
потребител на суровината в света, предаде Ройтерс.
Към 8:35 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,26 долара, или 0,41%, до 62,90 долара за барел,
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,31 долара, или 0,52%, до 59,46 долара за барел.
Макар че запасите от суров петрол в САЩ спаднаха повече от очакваното от анализаторите, запасите от бензин скочиха
рязко, в противоречие със същите прогнози, съобщи вчера Министерството на енергетиката на САЩ.
Запасите от петрол на САЩ са се свили с 3,5 млн. барела през последната седмица до близо 502 млн. барела, докато тези
на бензин са нараснали с 4 млн. барела до малко над 230 млн. барела, след като рафинериите са ускорили
производството преди летния сезон на пътувания, сочат данните на министерството.
В същото време запасите по света растат, като руското производство нарасна през първите дни на април в сравнение със
средните нива през месец март.
Като позитив пазарите отчитат новата прогноза на Международния икономически фонд за икономическите перспективи,
според която глобалната икономика може да нарасне с 6% през тази година – темпо на ръст, което не е виждано от 70-те
години на миналия век. По-високият икономически растеж ще подкрепи търсенето на петрол и петролни продукти, което
по естествен път ще доведе до спад на запасите.
√ Разнопосочна търговия на европейските борси в средата на седмицата
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа не намират единна посока в ранната търговия в сряда, след
като предния ден достигнаха рекордни върхове, предава Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,64 пункта, или 0,15%, до 434,62 пункта. Немският показател DAX
отчете спад от 10,48 пункта, или 0,07%, до 15 202,2 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 2,36 пункта, или
0,04%, до 6 133,7 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 42,39 пункта, или 0,62%, до 6
875,94 пункта на фона на бързата ваксинация във Великобритания и по-слабия паунд.
Възстановяването в икономически чувствителните сектори, включително тези на банките, енергетиката и автомобилите,
подкрепи европейските акции до рекордните им нива от преди пандемията по-рано тази седмица, след като
инвеститорите заложиха на силно възстановяване на световната икономика, подкрепено от разпространението на
ваксини и безпрецедентните фискални стимули.
На пазара се отрази и окончателните данни за икономическата активност в Еврозоната. Според резултати от проучването
на агенция IHS Markit, индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, нараснал до 53,2
пункта през март спрямо 48,8 пункта през февруари. Предварителните резултати показаха ръст до 52,5 пункта.
Същевременно с това индексът PMI, измерващ активността в сектора на услугите, който е водещ в Еврозоната, нарасна
до 49,6 пункта през март спрямо 45,7 пункта през предходния месец. Предварителните резултати показаха ръст от 48,8
пункта. Въпреки подобрението, индексът за услугите остана под нивото от 50 пункта, което разделя свиването от растежа
на активността.
„Може да се даде аргумент, че втората половина на годината ще бъде моментът на Европа, тъй като досега тя изостава
във възстановяването си. ЕС най-накрая успя да ускори производството и разпространението на ваксини“, коментира
Джулиан Лафаг от Barclays
Инвеститорите очакват и силно възстановяване по време на започващия този месец сезон на печалбите. Прогнозите са
печалбите на компаниите от STOXX 600 да нараснат с 47,4% през първото тримесечие спрямо същия период на миналата
година, сочат данните на Refinitiv IBES
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На корпоративния фронт, акциите на Deliveroo поскъпнаха с 2,59% в първия си ден на неограничена търговия, след като
преди седмица компанията за доставка на храна направи първичното си публично предлагане. За последната седмица тя
изгуби около 28% от първоначалната си стойност.
Акциите на енергийния гигант EDF поскъпнаха с 9,53%, след като запознати източници споделиха с Ройтерс, че
правителството на Франция смята да похарчи 10 млрд. евро за изкупуването на дела на миноритарните акционери в
компанията като част от план за реструктуриране на фирмата.
Загуби на Уолстрийт
Американските борсови индекси записаха понижения в търговията във вторник, след като ралито, подкрепено от
данните за силно икономическо възстановяване, бе поставено на пауза, пише Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 96,95 пункта, или 0,29%, до 33 430,24 пункта. Широкообхватният
измерител Standard & Poor’s 500 отчете спад от 3,97 пункта, или 0,1%, до 4 073,94 пункта. Двата индекса достигнаха
рекордни върхове в предходната сесия. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 7,21 пункта, или
0,05%, завършвайки търговията при ниво от 13 698,38 пункта.
Акциите на авиокомпаниите и операторите на круизни кораби обаче продължиха да поскъпват на фона на очакванията
за отваряне на икономиката. Цените на книжата на Delta Airlines се повишиха с 2,79%, а тези на Carnival и Royal Caribbean
се повишиха с 1,74% и 1,81%.
Пазарът бе подложен на натиск дори след по-силните данни за заетостта. Министерството на труда на САЩ заяви във
вторник, че свободните работни места в страната са нараснали с 268 хил. до двугодишен връх от 7,4 млн. през
последните дни на февруари.
„Пазарите все още усвояват силните доклади от началото на месеца“, коментира в бележка управляващият директор на в
Goldman Sachs Крис Хюси. „Дори на гърба на всички тези добри новини, включително факта, че S&P 500 е напреднал с
8,5% от началото на годината, днес е време пазарите да се „консолидарт“, докато очакват следващата порция от новини
– сезонът на печалбите за първото тримесечие на 2021 г.“, добави той
Големите банки, включително JPMorgan и Goldman Sachs, стартират новия сезон на приходите следващата седмица.
Печалбите за първото тримесечие се очаква да нараснат с 24,2% на годишна база в сравнение с 3,8% ръст през
четвъртото тримесечие, според Refinitiv.
Доходността по държавните ценни книжа продължи низходящата си тенденция и във вторник. Доходността по 10годишните облигации падна със седем базисни пункта до 1,65%.
Смесени резултати в Азия
Акциите в Азиатско-тихоокеанския се търгуваха разнопосочно в сряда, като губещи бяха индексите в континентален
Китай и Хонконг.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 34,16 пункта, или 0,12%, до 29 730,79 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 3,34 пункта, или 0,1%, до 3 479,63 пункта, докато помалкият показател Shenzhen Composite изтри 8,09 пункта от стойността си, или 0,36%, завършвайки сесията при ниво от 2
258,11 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 272,48 пункта, или 0,94%, до 28 666,26 пункта.
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 10,33 пункта, или 0,33%, до 3 137,41 пункта.
В Австралия индексът ASX200 напредна с 42,1 пункта, или 0,61%, до 6 928 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия в сряда. Основният бенчмарк
SOFIX отчете ръст от 1,66 пункта, или 0,33%, до 503,17 пункта. BGBX40 се повиши с 0,21 пункта, или 0,18%, до 114,05
пункта. BGTR30 напредна с 2,56 пункта, или 0,47%, до 545,48 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,20 пункта, или 0,14%.
Cross.bg
√ Туристическият бранш у нас настоява за признаване на ваксинационните сертификати
Туроператори и хотелиери настояват за официалното признаване на сертификатите за ваксинация срещу COVID-19. Все
още документът дава само информация за вида на поставената ваксина срещу коронавирус и датата на имунизиране.
От месеци туроператори и собственици на хотели по Черноморието настояват за официалното признаване на
сертификатите за имунизация в Европейския съюз. Те казват, че това ще съживи международните пътувания и ще спаси
летния туристически сезон.
"Зеленият дигитален паспорт би улеснил пътуващите да не си правят PCR тест преди пътуване. Също така той ще важи за
тези, които са преболедували ковид и имат тест с доказани антитела", заяви туроператорът Христина Славова.
В същото време обаче спазването на противоепидемичните мерки в хотелите и местата за настаняване остават
задължителни за всички почиващи.
Все още обаче сертификатът за ваксинация срещу COVID-19 не спестява PCR тестовете при влизане в страната.
"В момента се водят преговори за оформянето на т. нар. "зелен паспорт", който най-вероятно ще включва доста
възможности, освен тази за поставена имунизация. Но на този етап от време това свидетелство им служи единствено и
само като информация за това, че имат поставена ваксина", каза Цеца Янкова, главен секретар на РЗИ-Варна.
Лични лекари заявиха, че интересът към издаване на сертификата е слаб.
"Питат най-различни хора, но реалният интерес е от хората, които възнамеряват да пътуват в чужбина по работа или по
други дела", каза д-р Николай Христов, общопрактикуващ лекар.
Сертификат за ваксинация срещу COVID-19 може да издаде всеки личен лекар или здравните инспекции.
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√ Изложението "Национални дни на кариерата" се открива онлайн
20-ото издание на изложението "Национални дни на кариерата" се открива днес. То ще се проведе онлайн с участието на
повече от 40 работодатели, които търсят кадри на фона на кризата, предизвикана от епидемията от Covid-19.
Форумът е насочен към младите специалисти и студенти, които търсят развитие във всички сектори на икономиката, в
страната или в чужбина.
Форумът, който традиционно среща работодателите и търсещите работа, тази година ще го направи във виртуалното
пространство.
Кандидатите ще имат възможност да избират представителите на компаниите, с които искат да разговарят, и от която и
да е точка на света да се включат в събитието.
По време на кариерния форум е предвидена и конферентна част с презентации на изложители.
Националните дни на кариерата се откриват виртуално, но през май предстоят и традиционните срещи на живо,
организирани в академичните градове на страната.
С онлайн включване днешното събитие ще открие кметът на София Йорданка Фандъкова.
√ Малките ученици се връщат в училище, големите ще се редуват
Учениците от 5 до 12 клас най-вероятно ще продължат да се редуват присъствено в училище през две седмици след
пролетната ваканция, която изтича в края на тази седмица. Това стана ясно по време на онлайн среща на учители роми с
просветния министър Красимир Вълчев, организирана от център "Амалипе".
Първи в училище за две седмици най-вероятно ще се върнат учениците от 7-и, 8-и и 10-и клас, след това 5-и,11-и и 12-и, и
накрая 6-и и 9-и клас. Така според просветния министър Красимир Вълчев до края на учебната година, ще има време
всички ученици да се завъртят присъствено в учебните заведения.
В училищата с малък брой ученици вероятно ще могат да се върнат присъствено и всички други класове, в които има
само по една паралелка в клас.
Относно по-малките ученици от 1 до 4 клас нагласите са всички те да се върнат в клас от понеделник.
Окончателното решение ще бъде взето от министъра на здравеопазването и вероятно ще бъде оповестено в четвъртък, 8
април.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
След изборните резултати - какво предлагат от ГЕРБ? Гост Тома Биков;
Експертен кабинет или широка коалиция? Какво ще подкрепят "Изправи се! Мутри вън!"? Разговор с Николай
Хаджигенов;
Политически предложения и юридически тълкувания - какво следва? Анализ на преподавателя по
конституционно право и политик в годините на прехода проф. Екатерина Михайлова;
След показното убийството в София -какви са версиите? Говорим с топ криминалиста Ботьо Ботев;
Собствениците на затворените търговски центрове плашат с протести. На живо: какви са исканията им?;
На живо: кой отряза дъветата пред жилищен блок в столичния квартал Люлин?;
Българските щангисти отново по върховете - какво стои зад златните медали от Европейското по щанги в Москва;
БТВ, "Тази сутрин"
За резултатите от изборите, сценариите след вота и концесията на летище София - гост Росен Желязков;
Крие ли риск Оксфордската ваксина след предупреждението на Европа за връзка с тромбози?;
Проф. Асена Сербезова след оправдателната присъда за всяване на паника;
Ще бъде ли спасен летният сезон с безплатни чадъри на плажа?;
Нова телевизия, „Здравей България"
За резултатите на ГЕРБ след вота и вариантите за управление на страната. Разговор с Томислав Дончев;
Европейската лекарствена агенция откри възможна връзка между ваксината на AstraZeneca и тромбозите. Как
ще продължи имунизацията у нас?;
Още за показния разстрел в София. Бившият директор на столичната полиция Валери Йорданов;
Ще останат ли хиляди без шофьорски книжки заради спрените курсове на БЧК?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Президентът дискретно сондирал за избори през юли;
в. 24 часа - Големите вериги на бунт, ако не отворят на 12 април. Моловете: 150 000 работни места са застрашени;
в. Монитор - Спестовните книжки отиват в историята;
в. Монитор - Борисов: На държавата й трябва стабилно управление;
в. Телеграф - Колата еко срещу почерпка в пункта;
в. Труд - Премиерът Бойко Борисов към Слави Трифонов: Колега, излез и поеми отговорност!;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Борисов пробва за кабинет, после дава 10 депутати на Слави, за да управлява;
в. 24 часа - 45-ият - нещо ново, нещо старо и нещо назаем;
в. 24 часа - Избирателите на Слави са от поколения Y и Z и емигранти, гласували преди това за ГЕРБ;
в. 24 часа - Държавата взема първите 660 млн. лв. за летището в София още този месец;
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в. Монитор - "Контрол по правата на детето" извършва 10 проверки месечно за малчугани в риск;
в. Монитор - Метрото с половин милион пътници в края на месеца;
в. Монитор - Д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски": Стрелецът от
"Симеоновградско шосе" е психопатична личност;
в. Телеграф - Основна версия на полицията: Застреляният Дракополов искал да става защитен свидетел;
в. Телеграф - Строителството кипи, жилищата скачат;
в. Труд - Министър Деница Сачева пред "Труд": Изплащат по 120 лв. на пенсионери от 19 април;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Нидал Алгафари, писател и полтически пиар: Щом хората на Слави не подкрепят БСП и ДПС, значи мислят
вариант за правителство;
в. Телеграф - Проф. Донка Байкова, специалист по хранене и диетика: Жълтите и червените яйца са най-рискови;
в. Труд - Васил Божков, лидер на "Българско лято": Готов съм да излъча кабинет;
в. Труд - Д-р Тони Димов, председател на Центъра за оценка на въздействието на законодателството, пред "Труд": Пази
ни, Боже, ако в новия 45-и парламент законите се правят по наш'та система 4-4-2;
Водещи анализи
в. 24 часа - Сутрин - в кабинета, следобед хвърляш домати отвън;
в. Монитор - Митове за гласуването в чужбина;
в. Телеграф - Компютър подкуп не взема;
в. Труд - Да излезем от врящия казан целокупно;
в. Труд - Какво замисля Ердоган за черноморските проливи.
√ Предстоящи събития в страната на 08 април
София
От 10.00 ч. в Гранитната зала в сградата на Министерски съвет ще се проведе брифинг за актуалната епидемична
обстановка и противоепидемичните мерки.
От 9.30 ч. в заседателната зала Пленумът на ВСС ще проведе заседание.
От 10.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Столичния общински съвет.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА Съветът по икономически и публични политики ще представи „Стратегия за
дългосрочен ускорен растеж и конкурентоспособност на България".
От 17.00 ч. онлайн в канала на Културния център на Софийския университет във „Фейсбук" културологът
Любослава Христова ще говори по темата „Съвременно религиозно изкуство - между храма и музея".
София/Витоша
От 12.00 и 13.30 ч. на писта „Лале 1" на територията на ски център „Витоша" ще се проведат квалификациите за
Държавно първенство по сноуборд крос и ски крос, Купа „Витоша Ски" и купа „Алекс Иванов".
***
Благоевград
От 19.30 часа ще се проведе онлайн дискусия на тема „БГ избори 2021 и Новият парламент", организирана от
Клуба по политически науки на Американския университет в България.
***
Бургас
От 17.00 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще бъдат отбелязани 100 години от рождението
на Борис Априлов и 75 години от основаването на вестник „Стършел".
***
Враца
От 10.00 ч. ще се проведе инициативата "Децата - посланици на гората" с ДГ "Брезичка" Враца.
***
Ловеч
От 10.00 ч. в салона на читалище „Наука – 1870“ ще се проведе заседание на Общински съвет - Ловеч.
Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2019 г.
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