Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

BG Predpriemach
√ АИКБ стартира номинациите за наградите „Икономика на светло”
Номинации се приемат за институции, личности и организации за работата им през 2020 г. Срокът за изпращане на
номинации е до 14 май 2021 г.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика, да отличи водещи
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика, да повиши обществената
нетърпимост към неформалната икономика.
Призът „Икономика на светло“ за 2020 г. се присъжда в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване
на бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване
на бизнес средата.
• За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция.
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни
практики и т.н.
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията,
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.
Номинации можете да направите, като попълните Форуляра (Тук), или като директно изпращате предложения в
Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org).

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Ресторантите отварят с до 50% от капацитета си на 12 април
От 16 април отпадат и ограниченията за работа на обектите в големите търговски центрове
На 12 април ще отворят заведенията за хранене и развлечение, но с до 50% от капацитета си и с намалено работно време
(от 6 до 23 часа), става ясно от новата заповед на здравния министър Костадин Ангелов.
С нея плавно се премахват ограниченията, свързани с опитите да бъде спряно разпространението на коронавируса в
страната. В момента заради тях работят само заведенията с градини или с възможност за поставяне на маси на открито.
Баровете ще отворят от 29 април, като отново ще се допускат посетители до не повече от 50% от капацитета им.
От 16 април отпадат и ограниченията за работа на обектите в големите търговски центрове. От тази дата се разрешават и
посещения в игрални зали и казина.
От 12 април, тоест след края на пролетната ваканция, в класните стаи се завръщат учениците от 1-ви до 4-ти клас, както и
децата в предучилищна група в училище, както и учениците в специални училища и със сензорни увреждания, и от
малките населени места (с по една паралелка в съответния клас в училището).
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Децата до 4-ти клас ще могат да участват и в извънкласни дейности и занимания, занимални и други организирани от
училище и извън училище мероприятия.
Поетапно присъствено ще се завърнат учениците от 5-и до 12-и клас, както следва - от 12 април до 23 април учещите в 7и, 8-и и 10-и клас, а от 26 април до 29 април - 5-и, 9-и и 12-и клас. В заповедта липсват разпоредби за учещите в 6-и и в
11-и клас, защото тяхното завръщане е предвидено за май. Сегашната заповед обхваща периода до 30 април.
За университетите се допуска провеждането на практически занимания и изпити, обучения на студенти, докторанти и
специализанти, които не могат да бъдат проведени в електронна среда. Присъствени ще бъдат семестриални изпити с
практическа част, както и държавните изпити и защити на дипломни работи.
Допуска се още и провеждането на културни и развлекателни мероприятия - фестивали, кина, театри, циркови
представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално
изкуство. Има ограничения за използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа
дистанция от най-малко 1,5 метра, носене на защитни маски за лице, както и използване само на седящи места (за
концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).
Заповедта постановява още обектите, които не са били затворени досега, да организират контрола върху броя клиенти и
да не допускат повече от 1 човек на 8 кв. метра площ.
√ Разходите на НОИ за болнични са се увеличили с близо 75 млн. лв. през 2020 г.
Въпреки пандемията броят на изплатените болнични дни намалява с 1 млн
Разходите на Националния осигурителен институт (НОИ) за болнични през изминалата година са се увеличили със 74,5
млн. лв. спрямо 2019 г. Изплатената по това перо сума достига 680,7 млн. лв., става ясно от анализ на общественото
осигуряване.
Увеличението обаче не е породено от здравната криза, причинена от коронавируса, а се дължи на ръста в
среднодневното обезщетение, което е функция от увеличената минимална заплата и ръста на осигурителните доходи в
страната, пише още в документа.
При разходите за парични обезщетения за гледане на болен член от семейството и карантина е налице внушителен ръст
от над 200%. Само за година броят на изплатените работни дни нарасна над два пъти - от 666,1 хиляди работни дни до
1,393 млн. работни дни. Рязко нараства и среднодневният размер на обезщетението – с 44,2%.
Нарастването на изплатените работни дни е пряка последица от пандемията на коронавирус COVID-19, в резултат на
която след март 2020 г. броят на издадените болнични листове за карантина нарасна десетки пъти. Едновременно с това
нарасна и средният брой работни дни, които се плащат на болничен лист, коментират от НОИ.

Разходите за болнични в пандемичната 2020 г. се увеличават, но броят на изплатените дни е с 1 млн. дни по-малко. Това
е 6,2% по-малко спрямо 2019 г. За 2020 г. са изплатени 15,749 млн. работни дни, като намалението, според НОИ, се
дължи на по-малкия брой осигурени за общо заболяване и майчинство лица. А по-малкият брой осигурени лица е найвероятно се дължи на повишената безработица в месеците от въвжедането на противоепидемичните мерки и
затварянето на редица бизнеси.
През 2020 г. средномесечният брой на осигурените за този осигурителен риск българи е бил малко под 2,5 млн., докато
за 2019 г. е бил малко над 2,6 млн. души. Отчита се спад от около 4,7%, което е пряка последица от шока на пазара на
труда, който пандемията на COVID-19 нанесе, пише в доклада на НОИ.
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От НОИ уточняват, че по мярката 60/40 за запазване на заетостта за една година - от 15 март 2020 г. до края на март тази
година, изплатените средства са 1,8 млрд. лв., като средният брой месеци, които са ползвали работодателите по мярката,
е 5,6. Около 6% от работодателите са получили подкрепа само за един месец, а също толкова – дванадесет месеца.
Резултатите отразяват изпълнението на мярката към 31 март 2021 г. Разпределението по сектори на икономиката
показва, че сред работодателите, получили подкрепа за поне един месец, най-голям е броят на тези, регистрирани в
икономическа дейност „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ (25% от общия брой подкрепени работодатели)
и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (23% от общия брой подкрепени работодатели). В икономическа дейност
„Преработваща промишленост“ са регистрирани 17% от всички подкрепени работодатели.
√ Данета Желева: Технологиите намаляват СО2 отпечатъка на ресурсоемките индустрии
Пандемията преуреди процесите в традиционни индустрии като машиностроене и логистика, казва
изпълнителният директор на "Индустриален холдинг България"
Данета Желева е главен изпълнителен директор на "Индустриален холдинг България" АД, група развиваща дейност в
сферата на машиностроенето, морския транспорт, корабно проектиране, кораборемонт и пристанищна
дейност. Разговаряме с нея по повод участието ù в събитието Tech of Tomorrow, организирано от Investor.bg.
- Защо Вашата компания подкрепя събитието Tech of Tomorrow на Investor MediaGroup?
- Технологиите в много отношения станаха неизменна част от нашето ежедневие, а за бизнеса са както възможност, така
и предизвикателство. Всеки един професионален дебат на експерти дава както различните гледни точки, така и фокуса за
развитие на отделните направления – big data, изкуствен интелект, дигитализация, автоматизация, както и очакванията
за тяхното навлизане в индустриятa.
- Как пандемията от коронавируса промени възприятията ни за технологиите на утрешния ден във вашата сфера
на дейност – индустриализацията, дигиталните разплащания и умните домове и офиси?
- На нас, работещите и в традиционните индустрии като машиностроене, транспорт и логистика се наложи спешно да
преуредим както процесите си в общуването и обслужването на клентите, така и работата в самите компании.
Предизвикателство се оказа не само това да доставяме продукт или услуга навреме в условията на риск за здравето и
живота на хората, а и това да сме на разположение на клиентите си от цял свят 24/7 без възможност за пряк личен
контакт с тях. Това в никaкъв случай не би било възможно без технологиите на дигиталния маркетинг и продажби, без
възможностите на дигиталните разплащания и автоматизацията на производствените процеси.
- Какви са последните тенденции на тези пазари? Как очаквате те да се развият в средносрочен план?
- Очакванията са този тип технологии пряко да повлияят положително чрез "умното" управление на процеси върху
намаляване на СО2 отпечатъка, който тези ресурсоемки индустрии имат.
Очаква се компаниите да могат да постигат по-добър баланс и икономически ефект при прякото използване на
технологии за оползотворяване на отпадъци, 3D моделиране при сервизиране, възобновяеми енергийни източници за
собствени цели, както и използване на друг вид алтернативни горива и суровини не само за сухоземния, но и за морския
и въздушния транспорт.
Това са насоки, в които ние като "Индустриален холдинг България" работим активно както с машиностроителните ни
компании, така и с компанията за корабен дизайн и двете ни пристанища.
Разбира се, този тип развитие и перспективи предполагат и нов поглед, сериозни инвестиции, активни политики в
човешките ресурси, тяхната квалификация, преквалификация и последващо резвитие.
- Тази година Investor.bg празнува 20-годишен юбилей. Какво означава за Вас (Ви дава) най-голямата българска
икономическа медия?
- За нас Investor.bg е високоценен дългогодишен партньор. За тези 20 години, благодарение на професионализма на своя
екип, Investor.bg успя да се наложи като надежден източник на информация, с когото можеш да си сверяваш часовника.
Честит празник и още по-големи професионални успехи!
Tech of Tomorrow е технологичното събитие, което Investor.bg традиционно организира и тази година.
Първото издание на събитието на тема индустриална автоматизация и роботизация се проведе на 7 април.
Следващите две издания предстоят на 14 април и на 21 април. Повече информация за тях може да бъде намерена на
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сайта на дигиталната стрийминг платформа за събития, която Investor Media Group стартира тази година Investor Media Pro. Събитието може да бъде гледано на живо на дигиталната платформа или на investor.bg/live.
√ Росен Желязков: ЕК е уведомена за промяната в договора за Летище София
Концесията е управление на актив в полза и на двата участника, коментира транспортният министър
Преди четири месеца правителството е изпратило нотификация до Европейската комисия (ЕК) за промяната в
концесионния договор за Летище София. С нея се отлага за 10 години изплащането на годишните концесионни такси, тъй
като заради пандемията е нарушен икономическият баланс. Това стана ясно от думите на транспортния министър Росен
Желязков в ефира на bTV.
Той уточни, че заключението на Брюксел е, че няма държавна помощ и икономическият баланс е възстановен.
В договора е предвидено да няма увеличение на летищните такси, както и размерът на инвестициите да не се намалява.
Държавата очаква концесионерът да си плати първоначалната такса от 660 млн. лева и да поеме рисковете от загубите,
които трупа в момента столичното летище, каза Желязков.
През 2019 г. през Летище София са преминали 7 млн. пътници, а сега са под 3 млн. и приходите намаляват радикално,
посочи още той. Според Желязков в резултат на свития трафик месечните загуби са в размер на 5,5 млн. лева. "Летището
има постоянни разходи, хора, които работят и ще останат да работят при концесия", обясни министърът.
В сряда (7 април) по време на редовното правителствено заседание министрите одобриха промяната в концесионния
договор. Ден преди това от БСП предупредиха, че се извършва "удар срещу бюджета" и лидерът на социалистите
Корнелия Нинова поиска мораториум на важни сделки от страна на отиващото си правителство.
Сделката за концесията на Летище София беше сключена през лятото на 2020 г. и пълната документация по казуса е
публична, категоричен беше Желязков.
"Концесията е управление на актив в полза на двата участника", уточни още транспортният министър и отхвърли
обвинения, че страната ще претърпи загуби заради отлагането на плащането на таксите, защото "партньорите в
концесията си поделят ползите и рисковете".
"Не можем да имаме лъвско дружество, в което единият да има само ползи, а другият - само рискове", каза Желязков.
Според него ако следващо правителство прекрати концесията, ще трябва да бъде върната първоначалната такса от 660
млн. лева на концесионера и държавата да покрие загубите, които летището търпи от намаления обем от работа в
момента.
√ Цената на бензина в Европа расте въпреки блокадите
Така нареченото crack spread или цената, за която бензинът се търгува спрямо цената на суровия нефт, достигна
рекорд от 2017 г. в началото на април
Докато европейците карат по-малко, цената, която плащат за бензин, за да захранват автомобилите си, се повишава петролните рафинерии на континента стимулират износа, но произвеждат и по-малко гориво, пише Bloomberg.
Така нареченото crack spread или цената, за която бензинът се търгува спрямо цената на суровия нефт, достигна
рекорд от 2017 г. в началото на април. Това помогна на цените на дребно да достигнат най-високите си стойности на
сезонна основа от години в няколко от големите държави на континента, като Германия, Франция и Италия.
Поне една четвърт от блоковете за производство на бензин в петролните рафинерии в Северозападна Европа наскоро са
били затворени за поддръжка или са претърпели непредвидени смущения. Това допълнително намалява
производството в момент, когато рафинериите така или иначе преработват по-малко суров нефт заради пандемията.
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„Има огромно търсене на европейския бензин и от други ключови региони“, каза Марк Уилямс, анализатор на петрол в
Wood Mackenzie, добавяйки, че възраждащото се търсене в САЩ стимулира европейския пазар.
Когато миналата пролет в редица европейски страни бяха наложени блокади, търсенето на милиони барели бензин
почти изчезна. Този път това не се случи въпреки нарастването на случаите в цяла Европа и наложените нови
ограничения в пътуванията, ограничаващи използването на пътищата и съответно намаляващи употребата на дизел и
реактивно гориво.
Европейският износ на бензин за САЩ се е увеличил с повече от 60% на месец през март и ще остане силен през април,
показват данни на аналитичната компания Kpler. Доставките до Западна Африка също остават стабилни, като средното
ниво е почти половин милион барела на ден през първото тримесечие на тази година. Нигерия също наскоро заяви, че
няма да премахне субсидиите за бензин.
В. Банкеръ
√ Само с 9% е спаднал стокооменът със Сърбия през миналата година
България има нов посланик в Сърбия - Петко Дойнов. Той вече връчи акредитвните си писма на президента на
Сърбия Александър Вучич, който изтъкна желанието на Сърбия за развитие на отношенията с България в дух на
приятелство и взаимно разбирателство.
Сърбия не е само съсед, но и важен партньор на страната ни. Тя се намира на кръстопътя на два основни паневропейски
транспортни коридори - № 7 и № 10, чрез които България се свързва със Стария континент. През Сърбия минава
европейски транспортен коридор 10 (Залцбург-Любляна-Загреб-Белград-Ниш-Скопие-Солун) и неговите отклонения
Будапеща-Нови Сад-Белград и Ниш-София-Истанбул. Друга важна транспортна артерия, която се пресича с коридор 10 в
Белград е паневропейски транспортен коридор 7 Рейн-Майн-Дунав.
Голямо значение се отдава и на изграждането на коридор 11 (към Черна Гора). Всичко това е благоприятстващ фактор за
развитието на международно икономическо сътрудничество на Балканите. Евроинтеграцията и присъединяването на
западната ни съседка към ЕС е един от основните приоритети на сръбското правителство. През март 2012 г. Сърбия
получи официален статут на кандидат за членство, а през декември 2015 г. на страната беше отправена покана за
започване на официални преговори с ЕС.
Всичко това е предпоставка за активно двустранно сътрудничество. Към момента, търговските отношения между
България и Сърбия са регулирани от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Република Сърбия,
подписано през 2013 година.
Анализът показва, че в износната листа на българските стоки преобладават главно суровини, материали и стоки с ниска
степен на обработка. Челните места заемат нефтени масла и масла от битуминозни минерали, електрическата енергия.
През последните години се наблюдава засилване дела на износа на изделия и продукти на химическата,
фармацевтичната промишленост и машиностроенето. При вноса челните позиции се заемат основно от суровини, метали
и петролни продукти.
От 2017 г. двустранният стокообмен прескочи границата от един милиард евро и продължава да расте. През 2019-а
търговията достигна до 1.21 млрд. евро, но с отрицателно търговско салдо за България. Пандемичната 2020 г. е донесла
съвсем малка промяна - са разменени стоки за 1.11 млрд. евро.
По отношение на участието в приватизацията и реализираните инвестиции в Сърбия, по броя на фирмите си България
заема водещи позиции. Там развиват дейност повече от петдесет фирми с български или със смесен капитал и работят
повече от 20 представителства. На сръбския пазар са представени някои от по-големи български фирми: "Приста Ойл",
"Рубела", "Ми газ", "Офис 1", "Голдън Роуз", "Техномаркет", "Интертръст Холдинг" и други, отбелязват от икономическото
ни министерство.
Между 2006 и 2019 година у нас са влезли сръбски инвестиции за 241.3 млн. евро. За деветте месеца на миналата година
сръбски фирми са вложили у нас 14.1 млн. евро, но пък през 2020-а общо 72 039 сръбски бизнесмени са пътували до
България със служебна цел, което показва, че има интерес за сътрудничество.
Туризмът е сред най-динамично развиващите се отрасли в двустранните търговско-икономически връзки. По над 400 000
сърби са посещавали България като туристи в последните години - и в летните, и в зимните ни курорти. През 2019-а общо
514 959 българи са посетили съседна Сърбия. През 2020-а нещата са малко по-различни - 125 758 гости от съседна
Сърбия са били у нас с цел почивка и екскурзия.
Основните инфраструктурни проекти между България и Сърбия са изграждането на коридор 10, който откъм сръбска
страна вече е и остава ние да изградим частта си между Калотин и София., и строежът на газовия интерконектор.
Възможности за развитие на икономическите връзки между България и Сърбия съществуват и при трансграничното
сътрудническо и формирането на българосръбски бизнес клъстери в пограничните региони; участие на български
предприемачи в инфраструктури проекти на територията на Сърбия ("Трейс груп" има такива), финансирани от
европейските фондове, сътрудничество в областта на туризма чрез предлагане на общи туристически пакети за трети
страни, съвместна дейност с цел излизане на трети пазари. Перспективите за сътрудничество има и в IT сектора, където
са възможни съвместни проекти, с цел излизане на международните пазари с общ продукт и аутсорсинг проекти.
√ Вашингтон с нов план за глобален корпоративен данък
Администрацията на американския президент Джо Байдън предлага нов модел за данъчно облагане на
мултинационалните корпорации. Той изисква от световните конгломерати да плащат налози на националните
правителства въз основа на техните продажби във всяка държава.

5

В документи, изпратени до 135 държави, договарящи международното облагане в ОИСР в Париж, получени от
репортери на "Файненшъл таймс" на 7 април, американското финансово министерство предлага решение, което да важи
за глобалните печалби на най-големите компании, включително на щатските технологични гиганти, независимо от
физическото им присъствие в дадена държава. Целта на плана е да се катализират преговорите в ОИСР с обещание за постабилна интернационална данъчна система, която да спре мултиплицирането на националните дигитални налози и да
разбие схемата на укриване на данъци и за прехвърляне на печалби в по-благоприятни юрисдикции.
Американският жест, направен в седмицата на пролетните съвещания на МВФ и на Световната банка, се появява след
призива на Белия дом за повишение на щатските корпоративни налози с около 2.5 трлн. щ. долара през следващите 15
години. С тях трябва да се платят инвестициите за над 2 трлн. долара за инфраструктура, чиста енергия и производство.
След почти едно десетилетие на дискусии и пререкания, данъчните преговори на ОИСР бяха разделени на две части.
Първият стълб е предназначен за създаване на нов режим за данъчно облагане на най-големите мултинационални
корпорации. Вторият трябва да реши проблема с глобалната минимална данъчна ставка, която Вашингтон очаква
да е 21 процента.
Споразумение в ОИСР ще позволи на администрацията на Байдън да повиши корпоративните налози на американските
компании без да се страхува, че ще бъде подбит от други страни, защото ще включва и широко приложима глобална
минимална данъчна ставка.
Американското предложение е разработено от екипа на щатския финансов министър Джанет Йелън, за да отговори на
фундаменталните възражения на САЩ и на други водещи икономики срещу съществуващата интернационална
корпоративна данъчна система. Вашингтон е най-заинтересован да си гарантира глобален минимален ефективен
корпоративен данък, защото наличието му ще прекрати прехвърлянето на печалбите от централните офиси на найедрите глобални компании на други места по света. Той ще премахне предимствата на данъчните убежища и на
държавите с ниски налози, като Ирландия, които привличат бизнес просто заради ниските данъчни ставки. Ако те все пак
продължават с тази политика на ниски налози, Америка и другите държави ще могат да получат разликата до глобалната
минимална ставка.
Предложенията ще дадат също право на всички държави да облагат елемент от глобалните печалби, генерирани от найголемите мултинационални корпорации, базиран на продажбите на територията им. Така гражданите ще бъдат убедени,
че най-едрите бизнесакули няма да работят в страните им без да плащат налози. Порцията от глобалните печалби, която
ще бъде разпределена по света обаче, е твърде малка и вероятно ще разочарова пропагандаторите, които искат да
прехвърлят цялата интернационална корпоративна данъчна система на глобална база.
Ако планът на Вашингтон се приеме, другите държави ще могат да увеличат приходите си от щатските
технологични гиганти и от други мултинационални играчи, които работят в юрисдикциите им, но плащат малки
корпоративни налози.
Американските предложения получиха на 8 април силната подкрепа на италианския премиер Марио Драги, който тази
година е председател и на Г-20. Драги обяви, че застава "изцяло зад призива на САЩ за минимален корпоративен
данък".
Ирландия, която има корпоративна данъчна ставка от 12.5% и е една от най-облагодетелстваните юрисдикции от
мултинационалните техники за прехвърляне на печалби, отказа да коментира американския план. Ирландският
финансов министър обаче каза, че "участва конструктивно в дискусиите и ще обмисли всички предложения,
отбелязвайки предпазливо, че обсъжането на тези въпроси на политическо ниво все още не се е състояло с всичките 139
държави, участващи в процеса".
Преговорите за международно данъчно облагане се точат от години в ОИСР заради възраженията на американците на
опитите на други държави да приемат предложения, дискриминиращи американските мултинационални групи, най-вече
технологичните им гиганти.
Администрацията на бившия щатски президент Доналд Тръмп настояваше за клауза "спасително пристанище",
която да направи плащането на данъци на щатските технологични групи доброволно.
След като през тази година влезе в Белия дом, Байдън се отказа от това искане и през тази седмица предложи ново
решение. Американското министерство на финансите предлага различна формула, в която само много големи и много
печеливши глобални корпорации ще бъдат облагани по новите правила, независимо от сектора, в който работят и въз
основа на равнището на приходите и на печалбите. Което, вероятно, ще обхване около 100 компании. Предложенията са
споделени с ОИСР, която е домакин на преговорите, и се опитва да посредничи за съгласието на държавите, за да има
глобална сделка до лятото.
Шефът на данъчната администрация на ОИСР - Паскал Сйнт-Аман - приветства американския план. Той посочи, че мирът
е по-важен от всичко и схемата ще стабилизира интернационалната корпоративна данъчна система в следпандемичната
среда.
БНТ
√ "Еврохолд" очаква сделката с ЧЕЗ да е финализирана до края на полугодието
Обявили сме пред инвестиционната общност всички елементи по сделката. Тя навлиза в заключителната си фаза.
Това каза в предаването "Бизнес.БГ" Кирил Бошов - председател на Управителния съвет на "Еврохолд".
Предстоят общи събрания на самото дружества за приемане на неговия годишен отчет. Очакваме сделката да бъде
приключена в рамките на това полугодие. Запазва се и намерението за набиране на капитал през фондовата борса. За
нас това е по-скоро символно решение, каза Бошов.
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Собственото участие по тази сделка е по-малко от 100 млн. евро, каза още Кирил Бошов.
Цялото интервю в предаването "Бизнес.БГ" вижте във видеото.
√ Ефектите от пандемията: Стратегия за ефективността на публичните разходи
Eкип от експерти към Съвета по икономически и публични науки представи своята стратегия. Документът се занимава с
ефектите от пандемията и несигурността, недостатъчните инвестиции и недобрата среда за тях.
Стратегията предвижда по-голяма - ефективност на публичните разходи. Според Владимир Сиркаров от екипа - голям
проблем е тромавата администрация и забавената дигитализация.
Много важни са икономическите мерки със социална носоченост, като например въвеждането на закон за личния фалит
и отпадането на някои видове данъци. Друг акцент в стратегията е да се създаде добра и конкурентна среда за
предприемачество и производство.
"Мерките свързани с директно справяне и възстановяване от КОВИД не бяха достстъчни и не бяха добре
таргетирани. Ключът за развитие на икономиката е когато има икономическа свобода, когато малкият и среден
бизнес имат възможност да инвестират, има среда, която е благоприятна, има дигитализирана държавна
администрация, която лесно и прозрачно може да обслужва интересите на бизнеса", заяви Владимир Сиркаров,
икономически изследовател, Съвет по икономически и публични политики.
√ Безработица и ниски доходи в област Благоевград
Според данни на Агенцията по заетостта Благоевград се нарежда на трето място по безработица в страната след София и
Пловдив. Освен челното си място по брой безработни, Благоевградска област остава с най-ниската работно
възнаграждение. За година средната брутна работна заплата за областта е 992 лева, каквато е и във област Видин.
Цветомир Шопов има средно-специално образование в строителен техникум, от дълги години работи като шофьор. 48годишният мъж има две деца-близнаци. За да може да плаща образованието им е принуден да замине за чужбина.
"Дъщеря ми учи в частен колеж, 3000 и е семестърът, как да се образова това дете", заяви Цветомир Шопов.
Преди за замине да работи в чужбина и двамата със съпругата му са работили, но средствата за издръжка на семейството
не стигали.
"Работихме на по две работи по 13 часа, от които по договор съм на 8, но аз работя 13 часа, които не ми се плащат,
нощния труд не ми се плащаше, това е положението", разказа Цветомир Шопов.
Мъжът се е върнал у нас от чужбина и сега разчита да намери работа чрез програмите по заетост на Бюрото по труда.
"Носталгия, родители, семейство, всичко е тука, затова се прибрах. Смятам, че няма лесно да си намеря работа,
защото имам изисквания все пак, не мога да работя за без пари, преди две седмици съм се прибрал от Германия. Ако
не станат тука нещата, най-вероятно пак", споделя Цветомир Шопов.
През февруари броят на регистрираните безработни в Благоевградска област се е увеличил с малко над 1 процент
спрямо същия период миналата година.
"От началото а годината броя на регистрираните безработни в петте бюра по труда на територията на област
Благоевград намаляват с 389. а спрямо аналогичния период на миналата година 2020 година имаме едно увеличение
от 1,5% или с 2194 лица... С най-голямо равнище на безработица са отново общините Белица и Якуруда", каза
Станислава Поповска - директор на регионалната служба по заетостта Благоевград.
Най-голям процент от хората, които са изгубили работата си са били заети във сферата на търговията, хотелиерството и
ресторантьорството.
"В същото време и именно тези работодатели зависимост от поръчките и обема на работа, които имат също
обявяват свободни работни места. Също така доста работни места на територията на област Благоевград са
обявени отново в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, така също и в сферата на услугите", обясни
Станислава Поповска.
Най-трудно работа намират хората над 50 години, тъй като на пазара на труда се търсят предимно млади кадри.
"Много е по-трудно... Защото ми го казаха на едно место така в магазин за обувки беше и вика при вас е по-трудно,
щото не може да помните и така", сподели Снежана Димчева.
"Разбира се, лицата над 50-годишна възраст срешат затруднения, затова че нали повечето от работодателите
предпочитат и по-млади хора, но в същото време пък има и доста голям брой работодатели, които наемат и лица над 50годишна възраст, защото аз посочих нали причината по-големия и опит, който притежават професионален, умения и
компетентности", уточни Станислава Поповска.
И тази година работодатели могат да кандидатстват по програма за насърчаване на заетостта за безработни лица от
различни целеви групи.
√ Основните училища и ресторантите остават затворени до Великден в Гърция
В Гърция основните училища и някои от гимназиите, които продължават с онлайн класове, няма да бъдат отворени
преди Великден, заяви гръцкият министър на образованието Ники Керамеос.
Той обясни, че след решението учениците от гимназията на възраст от 16 до 18 години да се върнат в училище от
понеделник, властите вървят стъпка по стъпка, процесът е динамичен и винаги се следват препоръките на
епидемиолозите.
"Остават две седмици до великденската ваканция, онлайн класовете за останалите ученици продължават
редовно", каза Керамеос.
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Заведенията за хранене в Гърция, които са затворени от началото на ноември 2020 година, също няма да отворят преди
Великден.
Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис заяви в интервю, че неговата лична оценка и прогноза е, че
кафенета, ресторанти и таверни ще се отварят след Великден и при първата фаза ще засегне само откритите части.
Самодиагностичните тестове за коронавирус започват да се разпространяват в аптеките в Гърция от днес.
Около 700 000 самопроверки ще станат достъпни за учениците от гимназията от 16 до 18 години и учителите до 9 април.
Към днешна дата Гърция е получила два милиона самотестове и трябва да получи още седем милиона до края на
седмицата.
√ Зоран Заев очаква новото правителство на България да бъде сформирано през април
Македонският премиер Зоран Заев очаква новото правителство на България да бъде сформирано през април и с това да
се продължат разговорите и да се намери решение, което да бъде приемливо и за двете страни.
По думите му това е "в интерес на целите Западни Балкани, ЕС и определено в интерес на българския народ".
В отговор на журналистически въпрос вчера на пресконференция за това какви са очакванията след формирането на
новото правителство в България и дали тяхното вето върху членството на Северна Македония в ЕС ще бъде отменено, той
подчерта, че е убеден, че ще бъде намерено решение.
Премиерът отново повтори, че македонската идентичност и македонският език не са били и не могат да бъдат тема на
преговори.
Заев заяви, че България периодично подкрепя европейската интеграция както на Северна Македония, така и на целите
Западни Балкани.
"Важно е каква история пишем днес, важно е какво ще оставим на младежта, на бъдещите поколения", каза още
Зоран Заев.
БНР
√ Радев и Дзарконе обсъдиха социално-икономическите неравенства
Президентът Румен Радев и постоянният представител на Световната банка у нас Фабрицио Дзарконе са обсъдили
начините за преодоляване на социално-икономическите неравенства в България, съобщиха от прессекретариата на
държавния глава.
Румен Радев и Фабрицио Дзарконе са обсъдили необходимостта от нови образователни политики за повишаване
уменията на учениците според съвременните изисквания на икономиката, както и подобряване квалификацията на
учителите.
Тема на разговора са били механизмите за намаляване на крайната бедност у нас и възможностите, свързани с
трансформацията на енергийния сектор.
Необходима е ясна и дългосрочна стратегия, която да отчита запазването на работните места в сектора на въглищната
енергетика, както и енергийната независимост на страната, е посочил президента.
Радев и Дзарконе смятат, че социалните аспекти на енергийния преход трябва да бъдат отчетени внимателно.
√ Обществени поръчки за над 418 млн. лева са проведени в първите 3 месеца на годината
Обществени поръчки за повече от 418 милиона лева са проведени през първите три месеца на годината, сочат данните
на Агенцията за държавна финансова инспекция.
Броят на поръчките е 672, което е близо двойно повече спрямо периода от януари до март предходната година.
От инспекцията са установили нарушения за 187 хиляди лева от направените проверки за периода, като от агенцията
отбелязват, че повечето от средствата са възстановени и се отчита значителен спад на „най-тежките финансови
нарушения“.
√ ДФЗ преведе близо 11 милиона лева по мярката „Агроекология и климат“
Държавният фонд „Земеделие“ преведе близо 11 милиона лева по мярката „Агроекология и климат“ от Програмата за
селските райони.
Така изплатената сума за тазгодишната кампания надхвърля 35 милиона лева.
Парите са за подпомагане на фермери, поели ангажименти за опазване на застрашени от изчезване местни породи и
сортове, за контрол на почвената ерозия и други. 75 процента от финансирането на стопаните е осигурено от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25 процента - от националния бюджет.
√ Държавата отделя близо 7,5 млн. лв. за родословни книги на животните
Държавата отделя близо 7,5 млн. лв. за създаване на родословни книги на животните.
До 5 май фермерите могат да кандидатстват пред Фонд "Земеделие" за държавната помощ, като е предвидено
средствата да покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70
на сто от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните.
Животновъдите имат интерес да поддържат родословната книга на отглежданите от тях стада, защото това е свързано с
получаването на субсидии.
√ МВФ: Глобалната икономика се възстановява от Covid-19 по-бързо от очакваното
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Международният валутен фонд отбелязва, че глобалната икономика се възстановява от ударите на Covid-19 по-бързо от
очакваното, но предупреждава, че скок на лихвените проценти може да се отрази много болезнено на по-слабите
икономически държави.
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви вчера на един форумите от традиционните пролетни
консултации със Световната банка, че тенденцията за мощен ръст на икономиката на Съединените щати има принципно
положително влияние върху останалия свят.
Но има опасност някои държави, които по-бавно отварят икономиките си, да пострадат, ако американският ръст доведе
до скок на лихвите.
Георгиева призова председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл да обясни по-ясно как възнамерява да
контролира инфлацията. Защото според нея пазарите имат доста по-различни очаквания от тези на американската
администрация и тласкат нагоре доходността на облигациите.
√ Кр.Георгиева, МВФ: Ваксинационната политика е икономическа политика
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева подчерта значението на глобалните
усилия за имунизация срещу Covid-19, като заяви, че в момента "ваксинационната политика е икономическа политика".
МВФ изчисли, че глобалната продукция може да се увеличи с над 9 трилиона долара до 2025 г., ако "всички са
ваксинирани по-бързо", посочи още тя.
"Не мога да се сетя за по-добро съотношение цена-качество през тази и следващата година, отколкото инвестирането в
ускорени ваксинации", отбеляза шефът на МВФ.
Кристалина Георгиева добави, че правителствата трябва да продължат да предоставят парична и фискална подкрепа,
докато няма "траен изход от кризата", предупреждавайки, че изтеглянето на помощта твърде скоро вероятно ще намали
икономическото възстановяване.
Управляващият директор на МВФ също така заяви пред репортери, че е насърчена, че САЩ и Китай - двете най-големи
икономики в света - споделят последователна гледна точка относно техните перспективи за възстановяване и тяхното
"признаване на отговорността, която те имат за положителното въздействие върху останалите икономики".
"Подобно на пътниците в самолет, в който всички ние сме пътници, е важно те да работят в синхрон. Тогава можем да
летим по-бързо и да стигнем по-нататък", каза Георгиева.

В подобен дух се изказа и шефът на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл. Той предупреди, че глобалната
икономика не може напълно да се възстанови от коронавируса, без всяка държава да ваксинира населението си.
Пауъл заяви, че кампанията за ваксинация в САЩ, наред с подкрепящата парична и фискална политика, подобряват
икономическите перспективи. Той посочи доклада за състоянието на трудовия пазар през март като "индикация за тази
по-светал перспектива“.
"Искаме да видим поредица от месеци с подобен отчет за пазара на труда като мартенския, за да видим напредък“,
заяви той, отбелязвайки, че "неравномерността при възстановяването е сериозен проблем".
√ Лагард от ЕЦБ потвърди подобрените глобални икономически перспективи
От решаващо значение е въздържането от преждевременно оттегляне на фискалната и парична подкрепа
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Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард потвърди в четвъртък, че глобалните икономически
перспективи са се подобрили благодарение на напредъка, постигнат в кампаниите за ваксинация срещу Covid-19 в
световен мащаб, както и на мощната фискална и парична подкрепа за икономиката.
Лагард обаче предупреди, че по-светлите икономически перспективи остават обект на значителна несигурност, свързана
с коронавирусната пандемия и с темповете на разпространение на ваксините срещу Covid-19.
Според шефа на ЕЦБ пандемията ще натежи върху растежа на еврозоната през следващите месеци, но дългосрочните
рискове намаляват и растежът ще се засили, след като локдаун мерките могат да бъдат отменени.
"Като цяло рисковете, свързани с перспективите за растеж в еврозоната, са станали по-балансирани, въпреки че рискове
в низходяща посока, свързани с пандемията, остават в близко бъдеще", каза Лагард в в свое изявление на заседанието
на Международния валутен и финансов комитет на МВФ, което отразява политическата позиция на банката след
заседанието й през март.
Повтаряйки постоянните насоки на банката, Лагард заяви, че 1,85 трилиона евро, заделени в програмата за спешни
пандемични покупки (PEPP), може да не се наложи да бъдат изразходвани изцяло, но ЕЦБ също така си запазва правото
да увеличи тази квота, ако пазарните условия го налагат.
Изключително важно е въздържането от преждевременно оттегляне на подкрепата, осигурена чрез паричната или
фискалната политика, заключи Лагард.
Междувременно ЕЦБ представи протоколите от последното си заседание, проведено през март. Според тях
продължаващият процес на ваксинация, заедно с положителното въздействие, което отслабването на коронавирусната
пандемия в САЩ оказа върху икономиката, помогнаха за подобряване на световните икономически перспективи
Банката добави, че все още са необходими "достатъчни парични стимули", за да могат условията за финансиране да
останат благоприятни по отношение на постигането на целта за инфлацията в еврозоната.
Членовете на ЕЦБ се съгласиха на заседанието през март, че покупките на активи в рамките на програмата за спешни
пандемични покупки (PEPP) трябва да бъдат увеличени през следващия период заради "липсата на съществено
подобрение в перспективите за растеж и инфлация".
От стенограмата от последното заседание също така се вижда, че ЕЦБ е омаловажила притесненията относно
неотдавнашния ръст на доходността на държавните облигации в еврозоната, отчитайки, че това "не е причина за
безпокойство" с оглед на аналогичното развитие в САЩ.
В доклада се подчертава позицията, повторена многократно от президента на ЕЦБ Кристин Лагард, че условията за
финансиране трябва да се разглеждат "цялостно", тъй като централната банка не може да реагира "механично на
определен набор от показатели".
ЕЦБ обясни, че програмата за спешни пандемични покупки (PEPP), заедно с "подкрепящата комуникация от страна на
президента и членовете на Управителния съвет", е помогнала за намаляване на нарастването на доходността на
еврооблигациите и е допринесла за частичното отделяне на европейския дългов пазар от разпродажбите на облигации
(довело до рязко нарастване на доходността им) на глобалния облигационен пазар".
√ Нарастване на промишлените поръчки в Германия през февруари
Поръчките за индустриални и промишлени стоки в Германия нараснаха през февруари за втори пореден месец
благодарение най-вече на силен ръст на вътрешните поръчки, показват данни на немската официална статистика
Destatis, които са поредното доказателство, че водещата европейска икономика се представя по-добре въпреки трета
коронавирусна вълна и свързаните с нея ограничителни мерки и локдауни.
Поръчките за промишлено производствени стоки се повишиха през февруари с 1,2% спрямо януари, когато нараснаха с
0,8% (низходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 1,4%), потвърждавайки осредните очаквания на
финансовите пазари.
Изключвайки големите поръчки, такива като за самолети, новите индустриални поръчки скочиха през февруари с 1,5% на
месечна база.
Основна подкрепа за растежа оказаха вътрешните производствени поръчки в Германия, които се повишиха с цели 4,0%
на месечна база, докато поръчките, идващи от чужбина, се увеличиха с 0,5 на сто. Новите промишлени поръчки от
останалите страни членки на еврозоната скочиха с 2,7% въпреки третата вълна на Covid-19, заляла Европа през първите
месеци на 2021 г., която накара европейски държави да въведат нови строги ограничителни мерки, целящи да забавят
разпространението на инфекцията. Новите поръчки извън еврозоната пък се повишиха с 2,3% спрямо януари.
На годишна база промишлените поръчки в Германия отбелязаха през февруари растеж от 5,6% спрямо същия месец на
2020 г. - точно преди коронавирусната пандемия да удари Европа, след повишение с 1,4% през януари (низходяща
ревизия от растеж с 2,5%) и осреднена прогноза за повишение с 5,3 на сто.
Промишленият оборот в Германия през единадесетия месец на миналата година нарасна с 1,1% спрямо октомври, когато
се повиши с 3,2% и остана с 3,6% под оборота преди началото на пандемията (спрямо февруари 2020 г.).
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Графики на общите нови поръчки, както и на вътрешните и чуждестранните поръчки

Днешните данни потвърждават, че индустриалният и промишлен сектор на Германия продължава да се представя доста
добре в началото на 2021 г.
Перспективите за растежа на най-голямата европейска икономика обаче остават помрачени от по-заразния вариант на
коронавируса и бързо нарастващи случаи на Covid-19, които могат да принудят властите отново да затегнат
ограничителните мерки през следващите седмици.
Увеличението на промишлените поръчки се дължи еднакво силно на солидното търсене на капиталови и на
потребителски стоки, заяви министерството на икономиката.
"По-специално, поръчките във важните сектори на автомобилостроенето и машиностроенето отново се развиват
положително", посочи още министерството.
Данните за солидните индустриални поръчки бяха подсилени от PMI проучване сред мениджърите, публикувано в сряда,
което показа, че растежът в частния сектор на Германия се е ускорил през март до най-високото си ниво от повече от три
години.
Скокът на общия PMI индекс на агенция IHS Markit се дължи главно на промишлената активност, която нараства с
рекордни темпове благодарение на засилващото се търсене от Съединените щати и Китай, като в същото време и
секторът на услугите се представя изненадващо добре.
√ Франция няма да спира рязко помощите за фирми, пострадали от локдауна
Правителството на Франция няма намерение да определя конкретна дата, на която рязко да спрат помощите за
пострадалите заради локдауна фирми. С отшумяването на пандемията финансирането от държавата ще спира
постепенно, заяви финансовият министър Брюно льо Мер.
Той категорично отхвърли възможността от увеличаване на данъците с цел компенсиране на тези разходи:
"Увеличаването на данъци не може да е решение за Франция, а за страни, които през последните години практикуват
данъчен дъмпинг. Може да е подходящо за държави, като Великобритания например, които поддържаха много по-ниски
данъчни ставки. Франция не е спирала да вдига данъци, когато е трябвало да се справя с икономически трудности".
√ САЩ: Изненадващо повишаване на исковете за обезщетения за безработица до 744 000
Броят на американците, които загубиха своята работа и поради това потърсиха обезщетения за безработица, отбеляза
изненадващо повишение за втора поредна седмица, показват данни на Департамента по труда.
Молбите за помощи за безработица през седмицата до 3-ти април се повишиха с 16 000 до 744 000, докато осредните
очаквания на финансовите пазари бяха за тяхно понижение до 680 000. Това представлява повишение за втора поредна
седмица, след като преди това молбите отбелязаха спад до постпандемично дъно от 658 000 за седмицата до 20-ти март
(най-малък брой на подадени искове за помощ за безработица от седмицата до 14-и март 2020 г. - точно, когато стартира
коронавирусната пандемия в САЩ).
Други 151 752 американци са кандидатствали за обезщетения чрез временната федерална помощна противоепидемична
програма, заявиха от правителството.
Броят на обезщетения за безработица достигна своя рекорден връх от 6,867 милиона през седмицата до 28-и март 2020
г., когато беше първия Covid локдаун, след което техният брой започна да се понижава. Въпреки техният спад в последно
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време, те продължават да се задържа трайно над своя пик от 665 000, достигнат по време на Голямата рецесия преди
повече от десет години (през 2007-2009 г.).
Междувременно броят на хората, които вече получават щатски обезщетения за безработица, се понижиха през
седмицата до 27-и март с 16 хиляди до едногодишно дъно от 3,734 милиона. Тези данни са известни като продължаващи
искове за обезщетения за безработица и се задържат за трета поредна седмица под нивото от 4,0 милиона за пръв път от
миналата пролет насам.
Въпреки известното нарастване на исковете за обезщетения за безработица в последно време, продължава да се очаква,
че те отново ще започнат да се понижават с оглед на ускорения процес на ваксинация срещу Covid-19 в САЩ и свързаното
с това отваряне наново на американската икономика.
√ САЩ добавиха 7 китайски суперкомпютри към "черния списък" заради опасения за националната сигурност
Министерството на търговията на САЩ добави седем китайски суперкомпютърни центрове към американския
икономически "черен списък", позовавайки се на опасения за националната сигурност, съобщва CNBC.
Към черния списък са добавени Информационни технологии Phytium от град Тиендзин, Шанхайския високоефективен
център за проектиране на интегрални схеми, Sunway Microelectronics, Националния суперкомпютърен център Дзинан,
Национален суперкомпютърен център Шънджън, Национален суперкомпютърен център Уси и Национален
суперкомпютърен център Джънджоу.
Седемте обекта бяха включени в черния списък заради "изграждане на суперкомпютри, използвани от китайските
военни, техните дестабилизиращи усилия за военна модернизация и/или програми за оръжия за масово унищожение".
Американските власти отдавна се оплакват, че китайските компании са задължение на Китайската народна република и
събират чувствителна информация от името на Народната освободителна армия. Китайската комунистическа партия
обаче заяви многократно в миналото, че не се занимава с индустриален шпионаж.
"Суперкомпютърните възможности са жизненоважни за развитието на много, а може би почти на всички съвременни
оръжия и системи за национална сигурност, като ядрени оръжия и хиперзвукови оръжия", се посочва в изявление на
американският министър на търговията Джина Раймондо.
"Министерството на търговията ще използва цялата възможност на своята власт, за да попречи на Китай да използва
американски технологии в подкрепа на тези дестабилизиращи усилия за военна модернизация“, добави тя.
Новите правила, които ограничават износа от САЩ на американски технологии за въпросните субекти, влизат в сила
незабавно. Те обаче не се прилагат за стоки на американски доставчици, които вече са на път.
Китайското посолство във Вашингтон не отговори веднага на искането за коментар от бизнес телевизията CNBC.
По времето на бившия американски президент Доналд Тръмп, САЩ добавиха множество китайски компании към
икономически си черен списък, включително най-големия производител на смартфони в страната - Huawei, топ
производител на процесори SMIC и най-големия производител на безпилотни летателни апарати - SZ DJI Technology.
√ Нарастване на световните цени на храните през март за десети пореден месец
През март 2021 г. световните цени на храните се повишиха за десети пореден месец, достигайки най-високо ниво от
средата на 2014 г., като най-сериозен ръст отбелязаха цените на растителното масло и на млечните продукти, съобщи в
четвъртък агенцията на ООН за храните.
Ценовият индекс на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН, който измерва месечните промени в
цените на кошница от стоки, включваща зърнени култури, маслодайни растения, млечни продукти, месо и захар, скочи
през март с 2,4 пункта до 118,5 пункта от 1116,1 пункта през февруари, достигайки най-високо ниво от юли 2014 г. насам.
Базираната в Рим организация също така посочи, че остава в сила прогнозата за рекорд на реколтата от зърнени култури
в световен мащаб през 2020 г., добавяйки, че предварителните данни сочат за по-нататъшно увеличение на
производството и през настоящата година.

Ценови индекс на храните на FAO
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Ценовата тенденция варира по видовете стоки, отбеляза FAO, като увеличението на общия ценови индекс през март
беше водено от индекса на цените на растителното масло, който се повиши с цели 8,0% спрямо февруари до почти 10годишен връх. Рязко се повишиха цените на соевото олио отчасти заради перспективите за по-силно търсене от сектора
на биодизеловото гориво.
Индексът на цените на млечните продукти на FAO пък се е увеличил с 3,9%, като цените на маслото нараснаха в резултат
на известно ограничение на доставки в Европа, свързано с повишено търсене в очакване на възстановяването в сектора
на хранителните услуги. Цените на млякото на прах също се повишиха, подкрепено от нарастването на вноса в Азия,
особено в Китай, поради намаляващото производство в Океания и оскъдната наличност на корабни контейнери в Европа
и Северна Америка.
Индексът на цените на месото също се повиши през март с 2,3% спрямо февруари, като китайският внос и скокът на
вътрешните продажби в Европа преди католическия Великден бяха в основата на нарастващите ценови котировки за
птици и свинско месо. Цените на говеждото месо останаха стабилни, докато цените на овче месо спаднаха, тъй като
сухото време в Нова Зеландия доведе до намаляване на животни във фермерите.
За разлика от това индексът на цените на зърнените култури на FAO спадна през март с 1,8%, но все още е с цели 26,5%
по-висок в сравнение с март 2020 г. Износните цени на пшеницата са намалели най-много, отразявайки като цяло
добрите доставки и благоприятните производствени перспективи за зърнените култури през 2021 г. Цените на
царевицата и ориза също спаднаха, докато тези на соргото се повишиха.

Ценови индекси на отделните категории храни
Индексът на цените на захарта пък спадна през март с 4% с оглед на перспективите за голям износ от страна на Индия, но
и този ценови индекс остава с повече от 30% над нивото от преди година.
Същевременно FAO ревизира нагоре прогнозата си за сезона на зърнените култури през 2020 г. до 2,765 млрд. тона от
предишна оценка за 2,761 млрд. тона, което представлява повишение с 2% на годишна база.
FAO очаква глобалното производство на зърнени култури да се увеличи през 2021 г. за трета поредна година.
Световната продукция на пшеница ще достигне нов връх от 785 милиона тона тази година, което е с 1,4% повече от
нивата през 2020 г., дължащо се на очаквания силен скок в по-голямата част от Европа и очакванията за рекордна
реколта в Индия, съобщи FAO.
Очакват се също така над средните добиви и при царевицата, като има рекордна прогноза за реколтата за Бразилия и
очакван многогодишен максимум за Южна Африка.
За настоящия пазарен сезон 2020/21 г. се прогнозира глобално търсене на зърнени култури от 2,777 млрд. тона, което е с
2,4% повече спрямо предходната година и се дължи главно на по-високите оценки на използването на фураж от пшеница
и ечемик в Китай, където животновъдният сектор се възстановява от африканския чума по свинете.
Дневник
√ Официалните резултати: ГЕРБ има 75 депутати, Трифонов - 51, "Демократична България" - 27
ГЕРБ-СДС получава 75 депутатски мандата, "Има такъв народ" - 51, "БСП за България" - 43, ДПС -30, "Демократична
България" - 27 и "Изправи се! Мутри вън!" - 14.
Час след полунощ, когато изтече официалният срок, Централната избирателна комисия прие решение за обявяване на
официалните резултати от изборите и разпределението на мандатите. Заседанието се излъчваше онлайн.
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От думите на председателя Александър Андреев се разбра, че по списък избирателите са били 6 789 605, а са се
подписали, т.е. са гласували 3 334 283 души. Процентът на избирателната активност ще бъде обявен на сайта на
комисията.
За ГЕРБ-СДС са гласували 837 707 души (31.25% от гласувалите за партиите и коалициите, които влизат в парламента), за
"Има такъв народ" - 565 014 (21.25%), за "БСП за България" - 480 146 (17.92%), за ДПС -336 306 (12.50%), за "Демократична
България" - 302 280 (11.25%) и "Изправи се! Мутри вън!" - 150 940 (5.83%),
√ Борисов извади и последния си коз
Анализът е препубликуван от "Дойче веле".
ГЕРБ и Бойко Борисов загубиха на 4 април правото да управляват. Опозицията на техния модел на властване спечели
впечатляваща победа и има 135 от 240 места в Народното събрание: ГЕРБ и ДПС - двамата неофициални партньори в
досегашното управление - останаха заедно със 105 депутати. Нещо повече, дори ДПС търси начини да се присъедини към
новото парламентарно мнозинство и да изостави доскорошните си приятели. Изправен пред тази реалност, Борисов
реши дори да не влезе в парламента, където би бил в слаба позиция и без партньори.
Така изглеждат нещата от математическа гледна точка. Борисов, обаче, възползвайки се от фрагментираността и
разнородността на опозицията срещу него - "Има такъв народ" (ИТН), БСП, "Демократична България" (ДБ) и "Изправи се!
Мутри вън!" (ИСМВ) - вече извади последния си коз. Това е прозрението, че тези партии не могат да съставят съвместно
управление. Една такава невъзможност би демонстрирала, че без ГЕРБ страната не може да има парламентарно
правителство и би стигнала до парламентарна криза и нови избори.
А след новите избори никой към момента не е в състояние да каже какво точно ще се случи и какво би било
разпределението на силите. При всички сценарии, обаче, едни нови избори са втори шанс за Борисов, който той едва ли
си е представял, че ще има.
Новите трябва да могат да управляват
От тази гледна точка, за да бъде възприемано сериозно, новото мнозинство в парламента трябва да демонстрира, че
може да управлява, пък макар и за кратко - че заедно може да решава проблемите пред страната, която се намира в
разгара на пандемична криза с тежки икономически последици. В противен случай общественото разочарование от
липсата на ново управление ще е голямо. Избирателите са пратили в парламента свои представители, които не просто
трябва да са повече от тези на Борисов, а да са и негова управленска алтернатива. Ако избирателите изгубят убедеността
си, че "опозицията" може да прерасне в "управление", нищо добро не очаква "протестните партии" на едни нови
избори.
Управлението има, разбира се, персонална страна, която е много важна: кой с кого ще управлява, кои ще са лицата на
новото правителство и т.н. Това е най-видимият аспект на едни преговори за съставяне на кабинет и той със сигурност ще
обсеби общественото внимание. Хората биха искали да са сигурни, че в управлението влизат хора с експертиза, които
вдъхват доверие и могат да вършат работа. В България такива хора има достатъчно и ГЕРБ малко арогантно твърдят, че
имат някакъв монопол върху тях. Нещо повече - всяко едно ново политическо управление стъпва върху експертизата на
държавната администрация. Ако ГЕРБ наистина са назначавали и управлявали с качествени държавни служители (а не
само с "калинки"), новото правителство също би могло да се възползва от тях.
Два варианта за съставяне на ново управление
Технологично, новото мнозинство може да организира правителство по един от следните начини:
- на малцинството: ИТН, ДБ и ИСМВ се договарят да сформират кабинет, който да има подкрепата им, като БСП също
подкрепя този малцинствен формат, без да участва в него. Такъв кабинет може да има министри и от трите "протестни"
партии в зависимост от договорките между тях - може и да е съставен предимно от по-голямата партия;
- "експертно", "технократично", "програмно" правителство, сформирано от сравнително неполитизирани или поне
равноотдалечени от различните партии и личности, които се ползват с парламентарна подкрепа от ИТН, ДБ и ИСВМ плюс
БСП. Разбира се, при желание и други партии биха могли да подкрепят това правителство, но четирите би трябвало да са
политическият му гръбнак.
Какво би могло да свърши това правителство?
По-важен от персоналния аспект и от техническото организиране на правителството е съдържателният: какво всъщност
иска да постигне това ново управление? От тази гледна точка новото мнозинство има много големи шансове да се
обедини около множество важни приоритети за страната, които трябва да бъдат реализирани в сравнително кратък срок
- до края на годината.
1) Ваксинация. Опитът на страни като Израел, САЩ и Великобритания демонстрира, че ваксинацията е единственият път
към по-трайно справяне с Ковид-кризата. България в момента е последна във ваксинирането. Едно ново управление
трябва да се справи приоритетно с този проблем: да въведе добра организация и най-важното - да убеди хората, че
трябва да се ваксинират;
2) Икономическите мерки за справяне с кризата. Българската икономика има нужда от стимули, които да я рестартират
след загубите от пандемията. Средствата от Възстановителния фонд на ЕС дава финансов ресурс за този рестарт. Новото
управление и мнозинство в спешен порядък трябва да внесат промени в плановете на ГЕРБ за използването на тези пари
и да приемат пакет от преки помощи за широки кръгове от пострадали от кризата хора и бизнеси. Директни помощи под
формата на преки плащания или данъчни облекчения биха създали стартова легитимност на новото управление;
3) Новият парламент трябва да осъществи контрол над спорни сделки и афери на Борисовото правителство. Идеята за
цялостна "ревизия" на това управление е привлекателна, но тя може и да е твърде амбициозна - четири или дори десет
години управление създават безброй казуси, които могат да се разследват десетилетия. Затова по-разумно би било да се
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направят анкетни комисии по ключови скандали - данъчните привилегии за хазарта, шкафчето и записите на премиера,
КТБ и нейното вторично и третично разграбване и т.н. Материал за подобни комисии има и НС дължи на обществото
цялостно изясняване на тези въпроси в сравнително кратко време;
4) Исканията на протеста от 2020 г. бяха две - оставката на Борисов и оставката на главния прокурор. Първото искане
ще бъде изпълнено при свикването на новото събрание, но второто също не бива да се забравя. За тази цел новото
управление би трябвало да приеме смислени законодателни и кадрови промени в съдебната власт, както и да изработи
конкретна времева рамка за тяхното осъществяване;
5) Новото мнозинство в НС има нужда да обсъди промени в изборното законодателство. ИТН имат идеи за смяна на
избирателната система, което може да бъде обект на сериозна дискусия между партиите - нищо не налага бързане с
такива радикални промени в настоящата ситуация. Но други подобрения, свързани с машинния вот, възможностите за
дистанционно гласуване, облекчаването на административната тежест при провеждането на изборите, могат лесно да се
превърнат в консенсусни за новото мнозинство. Реформа на партийната субсидия също може да се обмисля - вместо да
идва като 8 лева на глас, голяма част от нея би могла да се дава под формата на медийни-пакети и достъп до публично
регулираните медии (както във Великобритания и Германия), проектно финансиране за изследователски и младежки
организации и т.н. Една такава реформа може да намали пряката субсидия, без да направи партиите зависими от
големия бизнес;
6) Купеният и контролиран вот, който и на тези избори беше видим, би трябвало най-накрая да бъде
елиминиран. Едно ново политическо мнозинство може да разтури съществуващите схеми за такива срамни електорални
алъш-вериши, които изглежда са работили в полза най-вече на ГЕРБ и ДПС;
7) За 10 години ГЕРБ се е враснал в държавната администрация и регулаторите, което е и една от характеристиките на
"захванатата", "пленена" държава. Новото управление трябва да осигури действащи и независими регулатори, както и да
елиминира политическия рекет, упражняван от данъчни служби, КПКОНПИ и други независими и не толкова независими
агенции и служби на държавата.
Трябва поне да опитат
Този списък лесно може да бъде продължен и превърнат в подробна програма за управление през месеците до края на
годината. Ако форматът не проработи, новите избори са винаги решение. Но да не се направи даже и опит за управление
би хвърлило сериозна сянка на съмнение върху способността на опонентите на Борисов да са реална негова алтернатива.
√ Въпреки че са избрани, ЦИК заличи Борисов и още седем депутати от листите по процедурата "Пеевски"
Въпреки, че са избрани за народни представители на 4 април, Централната избирателна комисия (ЦИК) заличи от
депутатските листи Бойко Борисов, шестима представители на ДПС и един на ГЕРБ.
Това стана за заседание към 22 часа снощи по процедура, приложена за първи път по искане на бизнесмена и бивш
депутат Делян Пеевски след евроизборите през 2014 г., а после и през 2019 г. Такова решение имаше и за Мустафа
Карадайъ преди две години.
"За" снощи бяха 16-17 от членовете на изборната комисия. Аргументацията, с която бяха приети решенията - след като не
са обявени имената на депутатите, подалите заявления се заличават от листите.
"Против" бе представителят на "Демократична България" Ивайло Ивков, който каза, че решението на комисията не е
законосъобразно, защото тя не се занимава с това кой иска и не да бъде обявен за депутат, а обявява имената според
резултатите от изборите. Оставките на народните представители - по думите му - се подават после пред парламента.
Вчера Бойко Борисов обяви, че се отказва да е депутат, макар да водеше листи и в София, и в Пловдив, но според юристи
той не може да бъде заличен от листите, а трябва да подаде оставка в парламента. Други смятат, че трябва да се откаже
от мястото в Народното събрание, за да остане премиер до избиране на нов кабинет, защото иначе ще има политическа
криза. Обявеният от Борисов мотив бе, че не му трябва депутатски имунитет (още четете тук).
Другите шестима от заличените от листите са от ДПС. От Кърджали са заличени кметът Хасан Азис и следващият в листата
Ресми Мурад, така че ако има втори мандат в региона, освен Мустафа Карадайъ в парламента трябва да влезе Мукаддес
Налбант. От Пазарджик е заличена Искра Михайлова, която е евродепутат, и депутати трябва да бъдат регионалният
лидер Юмер Хамза и досегашният депутат Сергей Кичиков. Заличени са и трима, пренаредили листите със "забранения"
в ДПС преференциален вот - Каролина Кьолер и Десислава Тодорова от Враца и Николай Колев от Стара Загора. Така във
Враца, ако ДПС има две места, се освобождава мандат за Цветан Енчев, а в Стара Загора - за Тунджай Йoзтюрк (още за
новите депутати на ДПС четете тук).
Последният заличен е Павлин Ганчев от листата на ГЕРБ в Габрово, който също се нареди втори с преференция. Така
втора остава областният управител Невена Минева, която е след Томислав Дончев. Очаква се партията да има един
мандат в областта (още за новите депутати на ГЕРБ четете тук).
В полунощ изтече срокът, в който ЦИК трябваше да обяви официалните резултати и разпределението на мандатите.
Около 30 минути след полунощ заседанието не започна.
√ Първи съвети за бизнеса: Новият парламент може да изкара година, внимавайте за сделките
Резултатите от изборите в неделя са такива, че новият парламент вероятно ще изкара не повече от една година, а през
това време не е изключено да има спиране на конкурси и търгове от държавата, както и за ревизия на някои вече
сключени сделки с нея.
Най-добрият вариант за България е скоро да има ново правителство, което да помогне на икономиката с
администрирането на милиарди евро от антикризисния план по-късно през годината. Но той засега изглежда малко
вероятен, защото очакванията са преговорите за съставянето му да продължат месеци.

15

Това са част от първите оценки, които консултантска компания и представител на европейска рейтингова агенция дават
броени дни след вота, показал, че за премиера Бойко Борисов става много трудно да остане на поста си.
Анализ на IHS Markit посочва, че рисковете за бизнеса биха намалели при сценарий, в който се формира правителство
на малцинството, предвождано от "Има такъв народ" със значително участие на "Демократична България". В него се
очаква още през втората половина на годината да тръгнат европрограми с акцент върху т.нар. Зелена сделка и проекти за
цифровизация. Вероятно е също да започнат и инициатива за борба с корупцията.
Но предприемачите трябва да знаят също, че изключването на ГЕРБ от бъдещ кабинет означава и засилена вероятност за
замразяване на търгове в строителството, отбраната, транспорта и енергетиката, защото ще бъде извършена ревизия
на процедурите, при които ги провеждаше ГЕРБ, пише в бюлетина Global Insight на IHS от вторник.
• Другият споменат вариант е коалиция ГРБ - БСП - ДПС без Борисов начело, която ще остане на власт до една
година и предсрочни избори са по-вероятни към средата на 2022 г., се казва в анализа. Този сценарий е свързан
и с ново избухване на улични протести с хиляди хора всеки ден в София. Но според IHS още преди официалното
обявяване на резултатите обединяване в правителство на ГЕРБ и БСП изглежда практически изключено заради
дългогодишната вражда между двете партии, противоположни програми и неспособност да се договорят за това
кой да е министър-председател.
ГЕРБ вероятно няма да успее да договори правителство, а "Има такъв народ" - следващите, които ще получат мандат, са
казвали, че може да предпочетат още едни избори, пише в анализа. Но, напомня авторът, в името на справяне с
пандемията и за да тръгнат антикризисните фондове на ЕС, новата парламентарна сила вероятно ще опита да сглоби
правителство. То, изглежда, ще е от експерти, фокусирани върху оправяне щетите от COVID-19 върху икономиката, а не
толкова от изпълняването на политически приоритети.
• В името на това да получи одобрение в парламента на такъв кабинет "Има такъв народ" може да предложи срок
за съществуването му или да постави конкретни задачи - например въвеждането на електронно гласуване или
въвеждане на мажоритарен вот за депутати - след което ще се насрочат нови избори.
За бизнеса и икономиката това ще са напрегнати месеци, защото министерствата, надзираващи европрограмите, ще
продължават да работят с назначените от ГЕРБ титуляри, доизкарващи мандата без яснота кой ще ги наследи. В
парламента трябва да се адаптира българското законодателство към постигане целите на "Зелената сделка" на ЕС, но за
това е нужно стабилно парламентарно мнозинство. Ако такова не бъде постигнато, промените едва ли ще са факт през
2021 г. и съответните средства от ЕС ще са достъпни през 2022 г.
На нуждата от стабилно правителство акцентира и Денис Шен от агенция Scope Ratings. В разговор за SeeNews той посочи
в сряда, че това е важно за постигане на членство на България в еврозоната от 1 януари 2024 г., каквато е официалната
цел. Става дума за напредък в реформите на правораздаването и управлението, които са ключови за рейтинговата
оценка на страната.
Шен напомня, че партиите, спечелили такава популярност с критики срещу корупцията, ще трябва - ако влязат в
управлението - да управляват няколко кризи едновременно и да подготвят администрирането на необичайно големи за
България евросредства.
Добрата новина е, че има консенсус за продължаване движението към приемане на единната валута. Но партиите в
новото правителство трябва да осъзнават и свързаният с това натиск за реформи - в частност на рамката за финансов
надзор, поддържането на фискална дисциплина и подготовка на българската икономика за евроизиране. Всяко отлагане
на реформи е равносилно на отлагане и на членството в еврозоната, допълва Шен.
√ Повечето ограничения заради коронавируса отпадат скоро
От понеделник (12 април) заведенията, които досега можеха да настаняват клиенти само на открито, ще посрещат
посетители и на закрито. От същата дата ще може да се провеждат концерти, фестивали и събори.
От 16 април пък ще е разрешено да работят всички магазини в моловете (досега бяха изредени като изключения от
забраните редица, преценени за нужди от първа необходимост), както и заведенията в тях. От същата дата ще работят и
игралните зали и казината. На нощните заведения пък ще е разрешено да работят от 29 април.
Това гласят окончателните промени в противоепидемичните мерки в заповедта на министъра на здравеопазването проф.
Костадин Ангелов. Така на практика почти всички ограничения срещу разпространението на COVID-19 ще отпадат скоро,
въпреки че по-рано в четвъртък Ангелов и останалите контролиращи епидемията определиха тенденциите на спад при
заразените като "изключително крехки".
По-рано през деня вчера Ангелов анонсира единствено присъственото обучение на малките и някои от големите
ученици, както и възобновяването на работата на големите нехранителни магазини. Запитан от "Дневник" дали да се
очакват още облекчения във вечерната заповед, министърът на здравеопазването отговори: "Това са мерките, които в
момента вървим да разхлабваме. До края на деня продължават всички разговори с експертите."
В образованието
В заповедта се запазва обявеното по-рано, че от понеделник (12 април) се възстановява частично присъственото
обучение. В клас ще се върнат учениците от предучилищните групи, от първи до четвърти клас, както и учениците от
седми, осми и десети клас. От 26 април на присъствено обучение ще бъдат вече пети, девети и дванайсети клас.
Разрешени ще са и индивидуалните консултации, занимания, изпити, както и олимпиадите, които не могат да се
провеждат онлайн. Останалите групови занимания продължават да са забранени с изключение на тези за учениците от
първи до четвърти клас.
На детските центрове и клубове не е разрешено да работят. Спортните тренировки и състезания продължават да са
забранени за хората под 18-годишна възраст, освен ако не са картотекирани спортисти към федерация.
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В университетите се възстановяват присъствените практически занятия, както и изпитите, но трябва да е зает до 30% от
капацитета на помещението. Лекциите обаче трябва да продължат да се провеждат онлайн.
В заведенията
От 1 април на заведенията, които имат площи на открито - като тераси и градини - е разрешено да работят, но от 12
април кръгът на разхлабването на ограниченията се разширява. Вече ще могат да работят и частите на закрито.
Изискването е да се използва 50% от капацитета им, да работят от 6 до 23 часа и персоналът да носи маски. Не се
споменава изискване за отстояния от 1.5 метра между масите, нито за ограничен брой хора на маса.
От 29 април ще работят и нощните заведения, като управата им трябва да допуска половината хора от възможния
капацитет на помещението. Персоналът трябва да носи маски. Преди нощните заведения, още на 15 април ще са
отворили игралните зали и казината, като те също трябва да работят на половината си капацитет, както посетителите,
така и персоналът трябва да носят маски.
В магазините
Видно още от предишната заповед на министъра на здравеопазването, след 11 април ще могат да работят големите
нехранителни магазини, като дотогава изискването при тях е да продължават да предлагат стоката си само на открити
площи.
От 16 април отварят всички магазини в моловете и търговските центрове, както и заведенията в тях (за там важат същите
изисквания, както за заведенията извън моловете и търговските центрове). И досега голяма част от магазините работеха,
защото кръгът на стоки и услуги от първа необходимост беше много широк - от хранителни магазини, банки, аптеки,
офиси на мобилни оператори до услуги по химическо чистене и автомивки и автосервизи.
Оставащи в сила забрани и ограничения
Свижданията в болниците продължават да са забранени.
Продължава да не е разрешено провеждането на конференции, семинари, конгреси, тимбилдинги, изложения, конкурси.
Единственото изключение, което и досега важеше, е за конкурсите за работа. В помещенията, където се провеждат,
трябва да е зает капацитет до 30% от възможния.
Работодателите, на които е възможно, трябва да продължават да осигуряват дистанционна работа на поне 50% от
служителите си.
Забранено е да се организират от туроператори групови туристически пътувания в страната и чужбина.
В магазините трябва управителите да създадат организация, така че да не допускат струпвания. На пазарите движението
трябва да продължава да бъде еднопосочно и всички трябва да носят маски. Остава т.нар. зелен коридор за пазаруване
на възрастни над 65 години. От 8.30 до 10.30 в би следвало в магазините за хранителни стоки да влизат само те.
Пълния текст на заповедта може да прочетете тук.
√ "Огромна възможност": може ли България да задържи върналите се заради COVID
Близо 10% от върналите се от чужбина българи казват, че не искат да заминат след края на коронавирусната криза, а 25
на сто не са решили. Завръщането им заедно с промените от пандемията създават неочаквана възможност, особено в
селските райони, сочи нов доклад.
За да бъдат задържани върналите се на Балканите правителства, местна власт и Еврросъюзът трябва да работят заедно,
но инвестицията в инфраструктура далеч няма да е достатъчна. В целия регион трябват повече усилия, за да измерят
мащабите на това ново явление.
Това са част от изводите в доклад, изготвен за Фонда за населението на ООН (UNFPA) от дългогодишния кореспондент на
"Икономист" за Балканите Тим Джуда и експерта по миграцията в региона Алида Врачич.
Трябват много повече данни
Проучването е за Сърбия и България, но с уговорката, че опитът им има "много общо" с този в останалата част на региона.
Разглеждат се истории на върнали се с цел да се предложи "холистичен подход" за развитието на селските райони - не
само с модернизация на инфраструктурата, пълна дигитализация и зелен преход, но и с "реалистичен подход" в
разпределянето на ресурсите на националните и местните правителства.
Тази "ремиграция" създава неочаквана динамика в региона. Колко от върналите се ще останат, е отворен въпрос, но има
възможност поне част от бившите емигранти да бъдат задържани, докато властите работят за обръщане на
демографските тенденции. Вторият процес е започнал, ако се съди по цените на имотите извън големите градове.
Да се разчита на пандемията, за да се даде шанс на селските райони, обаче би било грешка - тенденцията не е
необратима без добър достъп до здравеопазване и образование, продължават Джуда и Врачич. Освен това
продължителната криза би могла да ограничи бюджетни средства, иначе предвидени за регионално развите. На
национално ниво, освен добри политики, е нужна и добра статистика за миграционните процеси, каквато липсва.
Вниманието трябва да се насочи и към реалистични проекти - към местата, където тенденцията може да се обърне.
Ако въпросът се приеме сериозно, може да е изключителен фактор за растеж, след като много държави в региона
изпуснаха възможността да задържат или привлекат талант и работна сила: "Тази не бива да се изпуска."
Нужна е и промяна в мисленето на ЕС, която вече е започнала, но години наред фокусът в селските райони бе върху
земеделието. Сега разработваната Дългосрочна визия за селските райони съдържа инструменти, които да увеличат
свързаността, да подпомагат предприемачеството и да изградят капацитет в зелената икономика и цифровите сектори.
Стотиците милиони евро, заделени от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и
развитие в региона, също могат да помогнат.
Над половин милион души
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Цитирано е изследване на журналиста Огнян Георгиев от "Капитал", получил данни за поставените под карантина
българи, върнали се в страната - 558 хил. между март и май 2020 г. Основните причини за връщане според неговото
проучване са желанието на хората да са при роднините си (46%) и загубата на работа (32%). За Сърбия, въпреки липсата
на достъп до официална статистика, данните също говорят за голяма вълна - 317 хил. души са се прибрали от 5 до 21
март по думите на президента Александър Вучич., отново повечето по семейни причини.
В хода на пандемията мнозина работят дистанционно и това допринася за тенденция, която се забелязваше още преди
нея - жилище извън града, но близо до него; в селски или дори планински райони. "Вярното за професионалисти в
Лондон и Сан Франциско е вярно и за колегите им в Нови Сад, Пловдив, София или Белград", но във втория случай има
едно интересно предимство.
"За разлика от повечето западни страни далеч по-скорошната урбанизация на Югоизточна Европа означава, че много поголям дял живеещи в градовете има достъп до земя и семейни имоти в провинцията. По-добрата инфраструктура,
особено пътищата и интернет, правят тези имоти надеждни варианти за втори дом или дори желани места за живот и
работа, макар само допреди няколко години да не бяха такива.
Какво да се направи
В доклада има три групи препоръки.
Националните правителства. Да работят с местните власти по въпросите, които са важни за тях, и да оказват съдействие,
особено по данъчни въпроси; бързо да се съберат данни, за да се осмисли мащабът на ремиграцията; отлагането на
преброяването в редица държави в региона (впрочем примери са България и Северна Македония) дава неочаквана
възможност - време за подготовка по темата.
Не бива да се пренебрегва ролята на общностите в чужбина - не само като източник на финансови постъпления, но и като
част от дебата и с възможността да участват в икономически и културни проекти. Трябва да се използват и структурни
фондове в по-тежко засегнати райони, включително за създаване на местни мрежи между селата и общините. Нужно е
да се осигури възможност за инвестиции на собственото население (и по възможност на общностите в чужбина) в този
процес.
Местните власти. Инвестиция в хора, които имат визията как да използват потенциала на регионите; да се използват
уменията, които върналите се професионалисти носят в големите градове; да се обменя опит между отделните райони;
местната власт да дефинира приоритетите си в правителствените програми; всички инициативи да включват стратегия за
устойчивост и начини за мобилизиране на ресурси, включително от общностите в чужбина; да работят с правителствата и
банки за развитие за създаване на инвестиционни облигации за общини.
ЕС. Блокът трябва да работи както с Комитета на регионите, така и директно с местните и реигионални власти на
Балканите. "Евростат" трябва да помогне със събирането на данни за завърналите се и с оценка за очакваните тенденции
в миграцията.
Може ли COVID-19 да обърне тенденциите
Българските професионалисти се прибират. Никой не знае колко точно са върналите се, нито колко са си тръгнали след
това. Няма точни данни, но става дума за стотици хиляди, а според изследване на Европейския съвет за външна политика
поне 10% от тях искат да останат в България, продължава докладът в обобщението за България.
При население от 6.9 млн. души - с 2 млн. под това от 1988 г. - посоката остава низходяща и се очаква броят да спадне до
5.8 млн. до 2050 г., освен ако нещо не промени това. Може ли COVID-19 да промени тенденцията, питат авторите на
докада.
В България има повече възможности за работа с по-добри заплати за висококвалифицирани връщащи се българи, които
към момента на избора на мнозина да емигрират те не са съществували.
Проблемите остават в част от селските райони и докато в някои от тях повторното заселване би било трудно, защото
основната причина за емиграцията - липсата на работа остава, градчета и села близо до София, Пловдив и други големи
градове се съживяват. Както и другаде в Европа, хората търсят по-голям дом, достъп до открити пространства, но все още
с достъп до добри училища и други предимства на големия град. И в други райони, например планински, има данни за
преместили се от по-възрастните поколения, но не само, във времето, когато и училищата, и работата бяха онлайн.
От Лондон и Сан Франциско до Пловдив и Бургас
Разказани са три истории. Едната от тях е на 43-годишния Сава Савов, върнал се от Лондон със съпругата и трите си деца
през март 2020 г. Напуснали през 90-те години на миналия век, за да учат, след това продължили да работят; днес Сава,
учил в университет от Бръшлянената лига в САЩ, работи за международна правна кантора, а съпругата му - за
американски технологичен гигант. Помни България от 90-те като "бедан, корумпирана, в известен смисъл опасна и
мрачна".
Докладът за миграцията (на английски)
Дълго си задавал въпроса да се върне ли, но виждал промяна. Като мнозина други двамата решили да се преместят в
България за година или две; пандемията ускорила връщането. Сава забелязва, че много негови върнали се приятели и
познати са в средата на кариерата си, между 35 и 45 години. В началото е трудно да си намериш правилната работа или
да задържиш намерената в чужбина. Допреди пандемията за консервативните правни кантори обаче работата от
разстояние е немислима, още повече - ако е от друга държава.
Все повече семейства, подобно на неговото, прекарват времето си и в имоти на родителите си в селски райони; ако
имаше добро училище в Косово в Родопите, където семейството на съпругата му има къща, двамата биха могли да се
преместят там, смята той. Според него мнозина биха се върнали, ако знаят, че уменията им се търсят и ще са много подобре платени, особено след стреса на големи градове като Лондон.
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Паскал Железов се мести с родителите си в Съединените щати от Айтос, но през 2020 г. се връща от Сан Франциско казва, че ако не била пандемията, вероятно щял да остане в САЩ. В началото работи за калифорнийски стартъп
дистанционно - от Бургас. След това става шестият служител на друг стартъп, Omnipresent, създаден няколко месеца
преди коронавируса, който помага на дистанционно работещите в една държава да спазват всички изисквания в друга данъчни например. Според Паскал това улеснява хората, които може да иска да намее чужда компания в България,
защото няма нужда сами да подават декларациите си или да регистрират компании.
За 22-годишната Габриела Радева, израснала в Пловдив и предположила, че ще остане в чужбина, сблъсъкът с
пандемията е в годината, когато завършва международни отношения във Великобритания. Започва работа в
супермаркет в кампуса, за да се справи, но студентите се прибират при първата блокада и през юни супермаркетът
затваря. Връща се при родителите си и си намира работа в общината, където два пъти е била на стаж в отдела за бизнес
развитие.
Предвид разцвета на Пловдив отбелязва: "Това е много по-добро, отколкото ако може би имам работа във
Великобритания." Баща ѝ, бивш военен, известно време работи като шофьор на кампион в Обединеното кралство, за да
плаща образованието ѝ. Не знае колко от приятелите и други хора от поколението ѝ са се върнали, но по социалните
мрежи съди, че са доста. Съзнава, че си е представяла друго, по-вълнуващо бъдеще, но засега е доволна, че е стъпила на
краката си.
Отчита и че в Пловдив има много коли с регистрационни номера от Хасково и Кърджали - умиращи, обезлюдяващи се
райони. Дори родителите ѝ, които не искат да живеят в големия град, са си купили къща в село Белащица, на 13 км от
Пловдив, а не в родния си Симеоновград край Хасково.
√ Италианският премиер нарече Ердоган "диктатор" след "унижението" на Фон дер Лайен
Италианският премиер Марио Драги обвини турския президент Реджеп Тайип Ердоган, че е унизил председателя на
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на срещата им на върха на 7-ми април, предаде "Ройтерс".
Фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел се срещнаха с Ердоган в Анкара. Председателят на ЕК
откровено бе пренебрегната, когато двамата мъже седнаха на единствените два приготвени стола, а за нея остана място
на съседния диван, което шокира много евродепутати и високопоставени служители на Европейския съюз.
"Категорично не съм съгласен с поведението на Ердоган към председателя Фон дер Лайен. Смятам, че това поведение е
неподобаващо и съм много огорчен от унижението, което Фон дер Лайен е понесла", каза пред журналисти Драги.
"С тези, нека си го кажем, диктатори, с които така или иначе ни се налага да взаимодействаме, трябва да сме откровени,
когато изразяваме различни виждания или мнения", допълни премиерът.
√ Ердоган предложи създаване на ислямска мегабанка
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган издигна идеята за ислямска мегабанка, базирана на онлайн платформа, която
би могла да отговори на нуждите от ликвидност на ислямските финансови институции, както и на нуждите от
финансиране на инфраструктурни проекти, съобщава Анадолската агенция.
Ердоган посочи това по време на видеоконференция на Д-8 (Developing 8, организацията за икономическо
сътрудничество, в която участват Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция). Той
предаде председателството над организацията (Турция бе председател от 2017 г.) на Бангладеш.
Ердоган призова също страните от мюсюлманската организация Д-8 да използват повече местни валути при търговията
помежду си. С цел да предпазим страните си от рискове за валутите е важно да се фокусираме върху търговията с местни
валути, каза Ердоган.
Той говори и във връзка с пандемията от COVID-19. Турският президент заяви, че разработваната в страната ваксина ще
бъде предоставена за ползване от всички, които пожелаят. Ще предоставим ваксината за благото на цялото човечество,
никой няма да бъде изоставен, каза Ердоган, цитиран от телевизия "Си Ен Ен - Тюрк". Ердоган подчерта също, че
страните от Д-8 трябва да се съсредоточат върху производство с висока добавена стойност, базирано на високи
технологии, с цел силен и устойчив растеж.
В декларация от Дака, приета в края на видеоконферентната среща на Д-8, страните са потвърдили волята си за борба
срещу расизма, дискриминацията, ксенофобията и ислямофобията във всичките им форми, съобщи Анадолската агенция.
В декларацията е изразена благодарност към президента Ердоган за лидерската му роля и усилия в подкрепата на
целите на организацията.
Мениджър
√ Възможно е covid-мерките у нас да продължат до края на май
Започва лек спад, но няма как пандемията да се овладее до края на април. Вероятно ще се наложи мерките да
продължат до края на май месец. Това заяви в ефира на БНТ главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.
"Капацитетът по болниците ще издържи, но не знам колко ще издържат хората. Умората е огромна. Намаляването на
заболеваемостта все още не олекотява хоспитализацията. Рано е да се успокоим", каза доц. Кунчев.
По думите му, половината от всички ваксинирани са над 60 години. "Това, което влиза при общопрактикуващите лекари
ще им позволи да започнат с хронично болните и с хората над 65 години. Точно такива указания сме им дали, за да
засилим процеса и там", каза още той.
Според Кунчев, при ваксинация с AstraZeneca повишено внимание трябва да има при жени под 30 години с наднормено
тегло, тежки пушачки и приемащи контрацептиви.
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"Надявам се до десетина дни да има общоевропейски отговор какво да правим с имунизацията с AstraZeneca. Масово в
България втората доза на AstraZeneca се появява в края на април и в началото на май, дотогава ние ще им кажем какво
да правят. Работи се много по въпроса дали могат да бъдат взаимнозаменяеми. До момента няма твърдо решение. Има
само една препоръка на Института "Роберт Кох", който счита, че могат да бъде заменена с Pfizer или Moderna, но докато
това не бъде доказано, че има смисъл, няма да се практикува", коментира той.
Доц. Кунчев каза още, че рискът от странични реакции след ваксинация е толкова малък, че си заслужава да бъде
завършена ваксинацията.
"Много ми хареса едно изчисление, което един от колегите, работещ епидемиолог в Центъра по заразни и паразитни
болести беше направил труда да изчисли. При тези обявени случаи в цяла Европа, включително Великобритания, на
случаи на такива нежелани реакции, шансът вие да развиете същите реакции, същите тромбози, ако сте неимунизиран и
изкарате заболяването, е точно 1000 пъти по-голям, отколкото да ги получите от ваксинацията", каза доц. Кунчев.
Главният държавен здравен инспектор подчерта, че няма как да се издаде сертификат за ваксинация, ако не е поставена
втората доза на ваксината.
√ ВСС откри и спря процедурата за избор на специален прокурор
Единодушно и почти без дебат Висшият съдебен съвет (ВСС) откри и веднага спря процедурата за избор на специален
прокурор, който да разследва обвинител номер едно и неговите заместници. Съдебните кадровици ще изчакат
решението на Конституционния съд, от който президента Румен Радев поиска да излезе с тълкуване дали тази нова
правна фигура противоречи на основния закон, предава БНР.
Решението беше очаквано, защото то следва текст от Административнопроцесуалния кодекс, според който, когато
Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва
конституционносъобразността на приложим закон, процедурата се спира. Рeшeниeтo мoжe дa ce oбжaлвa пpeд
Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд в двуседмичен cpoĸ, нo нямa ĸoй дa гo нaпpaви, защото спирането беше
непосредствено след откриването на процедурата, тоест няма нoминиpaни ĸaндидaти зa специален прокурор.
Президентът Румен Радев оспори конституционното съответствие на новата правна фигура, веднага след като подписа от
втори път законовите промени. На 9 март Конституционният съд допусна делото по същество.
До края на тази седмица трябва се съберат становища на конституционалисти, а след това по информация на БНР, след
Великденските празници, се очаква да стане ясно решението на съдиите.
Ако мнозинството реши, че законовите промени противоречат на Конституцията, процедурата ще бъде прекратена. В
обратния случай - тя ще продължи.
С днешното спиране на процудерата преустановява да тече 3-месечният срок за избор на специален прокурор, тоест
няма как да има избран такъв до 26 май.
√ Пандемията ускори дигитализацията на луксозната индустрия
Като последица от пандемията, цифровизацията на луксозната индустрия претърпя напредък за осем месеца, който
иначе би отнел минимум шест години, за да се развие. Това е един от основните изводи от презентацията на партньора
на McKinsey&Company Антонио Гонсало по време на речта си в Luxury Digital Congress, предава cincodias.elpais.com.
По данни на McKinsey, през 2020 г. продажбите от висок клас са спаднали с 35% в Европа и с 28% в САЩ в сравнение с
предходната година. Въпреки че луксозната индустрия е по-устойчива на кризи, тя е пострадала повече от модната
индустрия, където се наблюдава спад от 18% в Европа и 22% в САЩ, поради предпазливостта на клиентите.
Ситуацията в Китай обаче е различна. Там въпреки коронавируса продажбите на луксозния сегмент са се увеличили с
82%. "Съществува много силна връзка между пътуването и потреблението от висок клас", коментира експертът,
обяснявайки, че китайските туристи представляват важна част от луксозната индустрия, но липсата им е обърнала
ситуацията.
Но марките присъстват само в 15 от най-големите китайски градове, докато останалите 75% от страната са селски, според
Иван Бургос, ръководител на свързаните автомобили и стратегията за социални медии в Porsche. Ето защо много важна
част от потреблението се извършва, когато пътуват или през интернет.
"Високите заплати в технологичния свят създадоха клас работници с изключително висока покупателна способност,
докато милениалите и поколението Z ще представляват 130% от растежа на индустрията през 2025 г.", прогнозира Иван
Бургос, ръководител на стратегията за социални медии в Porsche.
В Китай милениалите и поколението Z вече са 70% от пазарния дял и правят първата си покупка от този тип около 20годишна възраст, твърдят от консултантската компания Jie Wang.
"Паузата, която пандемията предизвика в консумацията, трябва да се използва от марките, за да опознаят по-добре
своите потребители", коментира Антонио Гонсало.
√ Норвегия инвестира 1,4 млрд. евро в един от най-големите вятърни паркове
Суверенният фонд на Норвегия е инвестирал 1,38 млрд. евро в един от най-големите паркове за вятърна електроенергия
в света, предаде Си Ен Би Си.
С тази транзакция фондът е придобил 50% собственост в проекта Borssele, който се намира на 22 км от бреговете на
Нидерландия. Вятърната ферма, която беше завършена в края на 2020 г., има общ капацитет от 752 мегавата и се
управлява от най-голямата датска компания Orsted. За сравнение АЕЦ „Козлодуй“, който осигурява около 45% от
електроенергията на България, има два блока по 1000 мегавата.
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Проектът Borssele включва 94 вятърни турбини, разположени на 128 кв. км в морето в регион, където средната скорост на
вятъра е 9,5 м/с. Той осигурява електричество на около 1 млн. нидерландски домакинства.
Транзакцията по сделката ще бъде приключена през второто или третото тримесечие на 2021 г. Според договора Orsted
ще продължи да бъде съсобственик и да управлява поддържката на турбините.
Това ще е първата инвестиция в източници на възобновяема енергия, съобщават от фонда. Суверенният фонд на
Норвегия инвестира голяма част от приходите, които държавата генерира от продажба на газ и петрол от находищата си
в Северно море. Той е най-големият подобен фонд в света и управлява активи за 1,3 трлн. долара. Към момента той има
инвестиции в около 9000 компании. „Фондът няма право да инвестира в някои типове оръжия, както и във въглищни
мини, тютюн и такива нарушаващи основните етични норми“, се казва в съобщение.
През 2020 г. секторът на вятърната електроенергия в Европа привлече рекордни 26 млрд. евро инвестиции.
√ Курсът на еврото леко се понижи
Курсът на еврото леко се понижи, информираха германски финансови издания.
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,19 долара.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1873 долара.
√ Петролът върви към седмичен спад
Петролът поевтиня в ранната търговия в петък, докато инвеститорите анализират нарастващия добив и въздействието на
пандемията от COVID-19 върху търсенето на гориво, предаде Ройтерс.
Към 8:35 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,24 долара, или 0,38%, до 62,96 долара за барел,
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,12 долара, или 0,20%, до 59,48 долара за барел.
И двата сорта са на път да запишат загуби от 2-3% за тази седмица, след като миналата седмица Организацията на
страните износителки на петрол и нейните съюзници, начело с Русия, известни като ОПЕК+, се договориха за постепенно
увеличаване на доставките на петрол с 2 млн. барела на ден между месец май и юни.
Анализаторите обаче очакват световните запаси от петрол да продължат да спадат, докато търсенето на горива се
ускорява през втората половина на годината, когато глобалното икономическо възстановяване ще набере скорост.
Появяват се обаче и опасения, че новите строги карантинни мерки в някои части на света и проблемите с ваксинациите
може да променят картината на търсенето на петрол.
Стивън Инес от Axi прогнозира, че цените на петрола ще се търгуват в диапазона между 60 и 70 долара. Той добави, че
внезапното успокоение и спада на волатилността на пазарите са привлекли пасивни инвеститори.
√ Оптимизъм на борсите в Европа на фона на хлабавата парична политика на Фед
Европейските акции достигнаха нови рекордни върхове в четвъртък на фона на нарастващия оптимизъм около
подкрепеното от мащабните стимули възстановяване на световната икономика, след като Федералният резерв на САЩ
сигнализира, че не бърза да затяга паричната си политика, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,46 пункта, или 0,34%, до 435,78 пункта, добавяйки към печалбите от
началото на седмицата, с които индексът изтри всички загубим, натрупани по време на пандемията. Немският показател
DAX отчете спад от 6,31 пункта, или 0,04%, до 15 170,05 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 25,8 пункта, или
0,42%, до 6 156,46 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 13,97 пункта, или 0,2%, до 6
899,29 пункта.
Представителите на Фед остава предпазливи по отношение на текущите рискове около пандемията от коронавирус, но са
ангажирани с продължителната подкрепа на икономиката, докато нейното възстановяване не стане по-сигурно, става
ясно от публикуваните в сряда протоколи от последното заседание на американската централна банка.
„Наборът от успокоителни протоколи от Федералния резерв допълнително убеди инвеститорите, че Джером Пауъл и
неговия екип няма скоро да спрат кранчето за стимули“, коментира Конър Кембъл от Spredex. Днес се очаква да бъдат
публикувани и протоколите от последното заседание на Европейската централна банка.
Като цяло инвеститорите игнорираха информацията, че няколко европейски държави ще прекратят използването на
ваксината срещу COVID-19 на AstraZeneca сред по-младите хора, след като Европейската агенция по лекарствата (EMA)
съобщи, че има потенциална връзка между препарата и случаите на редките случаи на тромбоза. Въпреки това акциите
на компанията поскъпнаха с 2,96%.
Цената на книжата на базираната в Нидерландия инвестиционната група Prosus се повиши с 3%, след като компанията
продаде около 0,60% от дела си в китайския гигант Tencent Holdings за 14,7 млрд. долара.
Смесени резултати в САЩ
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в сряда, като Nasdaq се оцвети в червено,
а S&P 500 достигна рекорден връх, след като протоколите от последното заседание на Федералния резерв показаха, че
централната банка е ангажиран с поддържането на благоприятна политика, която да подкрепи пълното икономическо
възстановяване, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones регистрира ръст от 16,02 пункта, или 0,05%, до 33 446,26 пункта. Широкообхватният
измерител Standard & Poor’s 500 напредна с 6,01 пункта, или 0,15%, до 4 079,95 пункта. Индексът на
високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 9,54 пункта, или 0,07%, до 13 688,84 пункта, въпреки че големите
технологични компании отчетоха печалби. Акциите на Amazon, Apple и Alphabet поскъпнаха с 1,72%, 1,34% и 1,35%, а тези
на Facebook – с 2,23%.
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От протоколите на последното заседание на Фед става ясно, че темпът на изкупуване на облигации от страна на
централната банка ще се запази за известно време, докато тя преследва икономическите си цели.
„Участниците на заседанието отбелязаха, че вероятно ще мине известно време, докато бъде реализиран значителен понататъшен напредък по залите за максимално заетост и стабилност на цените. В съответствие с насоките на Комитета за
отворения пазар, настоящите покупки на активи ще продължат със същото темпо поне дотогава“ се казва в протока.
Същевременно с това от Фед са изразили очакване за значителен ръст на американската икономика през 2021 г. на фона
на нейното отваряне.
„Реалният растеж на брутния вътрешен продукт се очаква да бъде значителен през тази година, а нивото на безработица
да намалее сериозно. Реалният растеж на БВП се очаква да се понижи през 2022 г. и 2023 г., но същевременно с това да
надхвърли потенциалния през същия период, което да доведе до спад в равнището на безработица до исторически
ниски нива, тъй като се предполага, че паричната политика ще остана много благоприятна“, се казва още в протокола.
Акциите на авиокомпаниите и операторите на круизни кораби обаче продължиха да поскъпват на фона на очакванията
за отваряне на икономиката. Цените на книжата на авиопревозвача United Airlines се повишиха с 0,15%, а тези на
операторите на круизни кораби Carnival и Royal Caribbean се повишиха с 1,40% и 0,30%.
На пазарите се отрази и коментара на главният изпълнителен директор и председател на JPMorgan Chase Джейми
Даймън, който изрази оптимизъм за възстановяването на американската икономика в ежегодното си писмо до
акционерите.
„Нямам съмнения, че на фона на големите спестявания, новите стимули, огромните правителствени разходи, програмите
за количествено облекчаване (QE), потенциалният нов инфраструктурен план, успешната ваксинационна програма и
еуфорията около края на пандемията, икономиката на САЩ ще отбележи истински бум. Този бум лесно може да
продължи до 2023 г., тъй като разходите могат да бъдат удължени дотогава“, написа Даймън.
Ръст в Азия
Основните индекси на водещите борси Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в четвъртък.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 21,81 пункта, или 0,07%, до 29 708,98 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 2,93 пункта, или 0,08%, до 3 482,55 пункта, докато помалкият показател Shenzhen Composite изтри 0,16 пункта от стойността си, или 0,01%, завършвайки сесията при ниво от 2
257,95 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 333,27 пункта, или 1,16%, до 29 008,07 пункта.
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 5,85 пункта, или 0,19%, до 3 143,26 пункта.
В Австралия индексът ASX200 регистрира ръст от 70,8 пункта, или 1,02%, до 6 998,8 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия в сряда. Основният
бенчмарк SOFIX отчете ръст от 2,54 пункта, или 0,50%, до 506,32 пункта. BGBX40 се повиши с 0,36 пункта, или 0,32%, до
114,15 пункта. BGTR30 напредна с 2,51 пункта, или 0,46%, до 545,78 пункта. BGREIT регистрира спад от 2,38 пункта, или
1,64%, до 142,90 пункта.
Cross.bg
√ Румен Радев ще посети Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия
На 12 април, понеделник, държавният глава Румен Радев ще посети Висшето военновъздушно училище „Георги
Бенковски" в Долна Митрополия, където ще участва в семинар, посветен на 60-ата годишнина от първия полет на човек в
Космоса. Събитието се провежда под патронажа на държавния глава.
В 10.00 часа президентът и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме почетния караул. От 11.00 часа в
Аулата на висшето училище Румен Радев ще открие юбилейния семинар на тема „Бъдещето на въздухоплаването и
космическите изследвания в Република България".
√ Ваня Кастрева: Няма да се намалява учебния материал за матурите
Няма основание за намаляване на учебния материал за матурите", заяви началникът на Регионално управление на
образованието за София-град Ваня Кастрева в ефира на „Здравей, България". Тя потвърди, че е възможно, след подаване
на заявление, детето да остане на онлайн обучение. Трябва родителите да осигурят техническа възможност това да се
случи. Над 100 са тези случаи в София.
Трябва да гарантираме спокойствието на родители, защото когато човек е тревожен, резултатите не са добри. За
дванадесетокласниците, смятам, че те нямат основание да искат редуциране на учебния материал. Защото те отдавна
знаят за зрелостните изпити. Въпрос на организация и мотивация е те да се подготвят за тях. За мен дискусията за
намаляване на учебния материал е демотивираща. Вече е късно, тепърва да казваме сега кое отпада от материала,
смятам, че ще е нечестно спрямо тях, коментира Кастрева.
Не е поставен и въпросът за промяна на датата за матурите. При добра епидемична ситуация те ще се проведат по
график. Според Кастрева ефективността на онлайн обучението зависи от домашната среда, но категорично не значи
неучене. Отговорност на учителите е да бъдат във връзка с родителите, за да се намалят дефицитите. Щом могат
учениците да се обучават присъствено, според мен е добре паралелно да се обучават и в образователните центрове,
добави тя.
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
За мерките, решенията и очакваните резултати в битката с COVID-19 - гост в студиото доц. Ангел Кунчев;
Важен ли е изборът на ваксина и за какво да внимаваме? Отговаря епидемиологът проф. Мира Кожухарова;
Защо се стигна до раздор в коалицията „Изправи се! Мутри вън"? Гост в студиото Татяна Дончева;
Кои ученици ще влязат в клас от следващата седмица и при каква организация? Заместник-министърът на
образованието Таня Михайлова;
На живо: Как клиент си купи лекарства в столична аптека без да плати;
Защо жители на Българския Северозапад снимат сметища и ги подрежат в изложба?;
Нова телевизия, „Здравей България"
Побой и обир във Врачанско. Четирима нападнаха две възрастни жени в дома им и задигнаха 12 000 лева;
Ще се състави ли скоро правителство или се задават нови избори? Коментар на Мира Радева, Антоний Гълъбов и
Росен Карадимов;
Отново в клас. Как ще започне присъственото обучение за учениците?;
Как „Мис България 2019" Радинела Чаушева ще представи страната ни на световния конкурс „Мис Вселена" в
САЩ?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз: Имаме армия от възрастни и уморени
медици и при нова вълна ще е нужен наистина пълен локдаун;
в. Монитор - Само БГ туристи по родните курорти за Великден;
в. Телеграф - Линейките ни обиколиха 62 пъти екватора;
в. Труд - Редят пенсиите на 300 работещи;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - След 5 години - 5G по магистрали и бърз интернет дори в селата;
в. 24 часа - Борисов се прибира в ГЕРБ, стяга партията за бързи избори;
в. 24 часа - Саможертвата за министър на Хаджигенов вбеси Мая - двамата били начело на коалицията само до
изборите;
в. 24 часа - Началният курс, 7-и, 8-и и 10-и клас се връщат в училище от понеделник;
в. 24 часа - За 10 години жилищата поскъпнаха с 30%, наемите - само с 10%;
в. Монитор - Вузовете привличат студенти в YouTube и Facebook;
в. Монитор - Разходите на НОИ за болнични скочили със 74, 5 млн. лева;
в. Труд - Шофьор загина в горяща цистерна;
в. Труд - Похабяват 20 млн. лв. за новите екостикери;
в. Сега - 5 изненади, които направиха изборите наистина важни;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Д-р Иван Маджаров, шеф на лекарския съюз: Имаме армия от уморени и възрастни медици и при нова вълна
ще е страшно!;
в. Монитор - Сезгин Рашид, кмет на село Зорница, което даде 100% машинен вот: Всички гласуваха машинно заради
празната урна;
в. Телеграф - Мария Илиева, мениджър на Атанас Скатов : Наско ме помоли да му запаля свещичка, като тръгна към
върха;
в. Труд - Янаки Стоилов, член на HС на БСП, пред "Труд": Частни и корпоративни интереси са проникнали във всички
партии;
в. Сега - Димитър Аврамов, политолог: Ако "Има такъв народ" се държи възпитано, ще успее с правителство;
Водещи анализи
в. 24 часа - Онлайн гласуване? Няма как по-рано от година-две;
в. Монитор - Не е важен начинът, а качеството;
в. Телеграф - Аплодисментите не стигат;
в. Труд - "Ваксинационен туризъм" по Белградски;
в. Сега - Спасяването на редник Бойко;
в. Сега - Вече няма мърдане от изборната реформа.
√ Предстоящи събития в страната на 09 април
София
От 10.00 ч. в централата на ВМРО ще се проведе пресконференция.
От 11.00 и 19.00 ч. на екрана на сцената на Софийската опера ще бъде излъчен филма „Баща ми бояджията".
От 11.00 ч. ще се проведе онлайн кръгла маса „Бъдещата история на България"
От 11.00 ч. чрез приложението WebEx ще се проведе обществено обсъждане на проекта за Програма за развитие
на регионите 2021-2027 г. , което ще бъде излъчвано на живо в Youtube канала на Управляващия орган на
програмата.
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От 12.00 ч. на територията на ски център Витоша Българска Федерация по ски организира Държавно първенство
по сноуборд крос и ски крос, Купа „Витоша Ски" и купа „Алекс Иванов".
Катя Зографова представя своя роман „Хроники на Вазовия род".

***
Благоевград/село Влахи
От 12.00 ч. изпълнителният директор на ДФ „Земеделие" Васил Грудев и директорът на Югозападното държавно
предприятие инж. Дамян Дамянов ще участват в залесяване на опожарена горска територия в землището на
село Влахи.
***
Видин
От 12.00 ч. в двора на детска градина „Синчец" в ж. к. „Крум Бъчваров" ще бъдат засадени фиданки в рамките на
Седмицата на гората.
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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