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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: Безплатен университет и платен стаж за 6000 студенти  
Това ще се случи от тази есен 
От тази есен държавата ще плаща таксите за университет на над 6000 студенти. А освен това младежите ще могат да 
започнат стаж по специалността в 200 компании от цялата страна. В кои сфери има най-сериозен глад за нови кадри 
разказват Анна Ангелова и Георги Манев. 
Преди 2 години една от най-големите работодателски асоциации у нас дава идея за промяна в Закона за висшето 
образование. Целта е младите хора да продължат образованието си и да се реализират в България. 
„Преди пандемията наистина имаше огромен недостиг на квалифицирани работници”, обясни Росица Стелиянова от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според работодателите начинът е един – младежите да получат гаранция за добра реализация. Ребусът е решен – и от 
януари наредбата е факт.  
„След приключване на тяхното образование ще бъдат наети на трудов договор в предприятия за период от 5 години”, 
поясни Стелиянова. 
И всичко това – срещу заплащане над средното за България. В дългосрочен план целта е да се събуди интересът на 
младите хора към специалности, за които има глад за висококвалифицирани кадри. 
„Най-вече в областта на електротехниката и електрониката, информационните технологии, машиностроенето, 
металообработването и хранително-вкусовата промишленост”, коментира още Росица Стелиянова. 
Тази нова врата за развитие се отваря за всички студенти – независимо в кой курс на обучение са. Новата наредба обаче 
ще е в полза и на учениците в професионални гимназии, смятат работодателите. Студентите ще могат да започнат стаж 
във фирми из цялата страна. Едно от големите предприятия за машиностроене в Казанлък към момента осигурява работа 
на над 1100 души.  И тук най-сериозният проблем при търсенето на работна ръка е липсата на квалифицирани кадри. 
Затова решават сами да обучат кадрите си, за да са сигурни в уменията им. 
Фирмата е сред първите подали документи към просветното министерство и се надяват от тази есен да приемат още 
млади кадри на стаж – според новата наредба. 
„Това не е утежняване на бюджета, а е инвестиция”, смята мениджърът Владимир Спасов.   
Работодателите у нас са единодушни – развитието на технологиите в България напредва, но подготовката на кадрите 
изостава.  
За повече информация вижте тук. 
 
Glass News 
 
√ От тази есен: Безплатен университет и платен стаж за 6000 студенти у нас 
От тази есен държавата ще плаща таксите за университет на над 6000 студенти. А освен това младежите ще могат да 
започнат стаж по специалността в 200 компании от цялата страна. 
Преди 2 години една от най-големите работодателски асоциации у нас дава идея за промяна в Закона за висшето 
образование. Целта е младите хора да продължат образованието си и да се реализират в България. 
„Преди пандемията наистина имаше огромен недостиг на квалифицирани работници”, обясни Росица Стелиянова от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според работодателите начинът е един – младежите да получат гаранция за добра реализация. Ребусът е решен – и от 
януари наредбата е факт.  
„След приключване на тяхното образование ще бъдат наети на трудов договор в предприятия за период от 5 години”, 
поясни Стелиянова. 
И всичко това – срещу заплащане над средното за България. В дългосрочен план целта е да се събуди интересът на 
младите хора към специалности, за които има глад за висококвалифицирани кадри. 
„Най-вече в областта на електротехниката и електрониката, информационните технологии, машиностроенето, 
металообработването и хранително-вкусовата промишленост”, коментира още Росица Стелиянова. 

https://nova.bg/amp/news/view/2021/04/10/322646/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%B7%D0%B0-6000-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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Тази нова врата за развитие се отваря за всички студенти – независимо в кой курс на обучение са. Новата наредба обаче 
ще е в полза и на учениците в професионални гимназии, смятат работодателите. Студентите ще могат да започнат стаж 
във фирми из цялата страна. Едно от големите предприятия за машиностроене в Казанлък към момента осигурява работа 
на над 1100 души.  И тук най-сериозният проблем при търсенето на работна ръка е липсата на квалифицирани кадри. 
Затова решават сами да обучат кадрите си, за да са сигурни в уменията им. 
Фирмата е сред първите подали документи към просветното министерство и се надяват от тази есен да приемат още 
млади кадри на стаж – според новата наредба, предава Нова тв. 
„Това не е утежняване на бюджета, а е инвестиция”, смята мениджърът Владимир Спасов.   
Работодателите у нас са единодушни – развитието на технологиите в България напредва, но подготовката на кадрите 
изостава.  
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ От днес България отново облекчава част от мерките 
Заведенията вече могат да посрещат клиенти и в закритите си части, но при капацитет от 50% и ограничено 
работно време  
От днес влиза в сила частично разхлабване на противоепидемичните мерки в България. Със заповед на здравния 
министър Костадин Ангелов от 12 април заведенията за хранене и развлечения отварят за клиенти и в закритите си части, 
но при капацитет от 50% и работно време до 23.00 часа. Врати отварят и големите магазини, но при ограничение на броя 
на хора на територията на обекта. 
Вече е позволено 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) при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията и спазване на физическа дистанция от най-
малко 1,5 метра. Носенето на защитни маски за лице е задължително, като за концерти, фестивали, театри, циркови 
представления и други сценични прояви е разрешено да се използват само седящи места. 
Учениците от 1-ви до 4-ти клас се връщат в класните стаи От 12 до 23 април присъствено ще се обучават и децата от 7-ми, 
8-ми и 10-ти клас. В училище се завръщат също така учениците от специалните училища за деца със сензорни 
увреждания, както и учениците от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в 
съответния клас на училището.  
Във висшите училища се разрешава провеждането на практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, 
специализанти и докторанти; семестриални изпити с практическа част, които не могат да бъдат проведени в електронна 
среда; държавни изпити и защити на дипломни работи. 
Припомняме, че в неделя здравният министър обяви, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет, че се обмисля 
разхлабването на още от противоепидемичните мерки с оглед на спада в заболеваемостта в страната. 
По думите на министъра спадът на заболеваемостта е добра индикация, че мерките работят и ако продължава тази 
тенденция, и други мерки ще се разхлабят. Министър-председателят Бойко Борисов пък загатна, че е добре да се 
обмислят и възможностите за връщане на публиката по стадионите. 
Актуалните данни от единния информационен портал за разпространението на коронавируса в страната показват, че за 
изминалите 24 часа има 462 нови случая, при направени над 3600 теста. Това са 12,6% от изследваните проби. В болница 
са настанени 10 382 пациенти, като от интензивни грижи се нуждаят 797 души. Оздравелите са 459 души, а починалите за 
последните 24 часа са 67. За изминалото денонощие у нас са поставени 1600 дози ваксини. 
 
√ Борисов: България ще получи 2,7 млн. дози от ваксината на Pfizer 
Доставките се очакват до средата на юни  
България ще получи 2,7 млн. дози от ваксината на американската фармацевтична компания Pfizer, заяви премиерът 
Бойко Борисов, който заедно със здравния министър проф. Костадин Ангелов и спортния министър Красен Кралев посети 
Асеновград. 
„От петък стана ясно, че благодарение на Европейския съюз (ЕС) и след като ние много навреме, бързо, твърдо, 
дипломатично реагирахме, ще получим 2,7 милиона ваксини от Pfizer“, изтъкна Борисов.  
По неговите думи през май месец и до средата на юни в страната ще бъдат доставени въпросните ваксини, въпреки че 
първоначално правителството е очаквало пратките едва през август. 
„Убеден съм, че вече май месец с 3 милиона ваксинирани, ще имаме колективен имунитет“, заяви Борисов. „Казвам ви 
това за ваксините, защото всичко е уговорено, да не си приписват някои заслугите“, добави премиерът. 
Тези дни ще получим как ще идват по седмици ваксините, за да могат да се раздават и на личните лекари, допълни 
премиерът. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kostadin-angelov-obmisliame-razhlabvaneto-na-oshte-covid-merki-325777/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kostadin-angelov-obmisliame-razhlabvaneto-na-oshte-covid-merki-325777/
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„Вече се договарят от ЕС за (периода) 2022-2023 година 900 милиона ваксини, но на цена от 19,5 милиона евро. Щом 
договори сега се правят... представете си. Така че, в новите бюджети финансистите трябва да залагат много по-големи 
буфери за ваксини“, смята Борисов. 
В петък главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев заяви, че до края на април се очаква европейско решение 
относно ваксините на AstraZeneca у нас, като добави, че българите, които чакат втора доза, вероятно ще я получат с около 
месец закъснение. 
Относно въпроса дали вместо втора доза от ваксината на британската компания може да се постави друг препарат от 
Световната здравна организация (СЗО) предупредиха, че не препоръчват имунизирането срещу коронавирус с две 
различни ваксини, когато се изискват две дози. 
Говорителката на организацията Маргарет Харис заяви, че няма достатъчно данни за възможните рискове при поставяне 
на първа доза от ваксината на AstraZeneca и втора - от препарат на друга компания. 
В изказването си Харис се позова на предварителна препоръка на експертна консултантска група от февруари. Според 
препоръката засега и двете дози трябва да са от една и съща ваксина. Експертите призоваха за допълнителни 
изследвания за проучване на съчетаното използване на ваксини. 
 
√ Търговията на дребно в България с лек подем през февруари 
НСИ отчита нарастване на търговията на дребно за десети пореден месец на месечна база  
През февруари НСИ отчита поредно подобрение при търговията на дребно, като оборотът в търговията на дребно в 
България нараства с 3,0% спрямо януари, когато се повиши с 3,4 на сто. Това представлява нарастване на търговията на 
дребно за десети пореден месец. 
Наблюдава се нарастване на оборота при почти всички основни групи, освен при търговия на дребно с хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия, където се отчита понижение с 0,2 на сто. При търговията с нехранителни стоки, без 
търговията с автомобилни горива и смазочни материали се отчита ръст със 7,4%, а търговия на дребно с автомобилни 
горива и смазочни материали нараства с 4,7%. 
Силен ръст с 44,8% бележи търговията на дребно на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, докато търговията с 
медицински и фармацевтични стоки се повишава с 8,6%, а на търговията на дребно с компютърна и комуникационна 
техника нараства с 9,5 на сто. 
На годишна база търговията на дребно се свива през февруари с 0,5% след спад с 4,4% през януари, отбелязвайки 
понижение за пореден месец. 
Данните на НСИ показват, че бизнес дейността в страната сякаш стабилизира в началото на 2021 година след влошава 
през последното тримесечие на миналата годината, когато втората вълна на коронавирусна пандемия доведе до 
въвеждане на нови ограничителни мерки както в България, така и в Европа. 
Все още не е ясно как въведените през втората половина на месец март нови, малко по-строги ограничителни мерки в 
нашата страна заради трета Covid вълна ще се отразяват на основните икономически сектори през третия месец на 
годината. 
 

Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо 
предходния месец 

(Сезонно изгладени) 

 
 

Годишни изменения 
В НСИ изчисляват, че на годишна база има спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни 
материали (с 15,1%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0,6%), докато при 
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търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено 
увеличение (с 4,7%). 
По-съществен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и 
смазочни материали е регистриран при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 33,3%, 
търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9,4%, и търговията на дребно с битова техника, 
мебели и други стоки за бита - с 4%. Намаление се наблюдава при търговията на дребно с фармацевтични и медицински 
стоки - с 1,4%. 
 

Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо 
съответния месец на предходната година 

(Календарно изгладени) 

 
 
 
√ Казусът AstraZeneca подчертава разделението между Изтока и Запада в ЕС 
Двата региона избраха различен подход, след като стана ясно, че има връзка между ваксината на британската 
компания и редките случаи на тромбоза  
Признанието на европейските регулатори по лекарствата, че има връзка между ваксината срещу Covid-19 на AstraZeneca 
и рядък вид кръвни съсиреци разпространи нова доза скептицизъм в континента. В по-бедната му източна част обаче 
съмненията са по-скоро към откритието, отколкото към дозите, пише Bloomberg. 
Повечето западни държави-членки на Европейския съюз (ЕС) обявиха рестрикции относно употребата на ваксината сред 
по-младите или я забраниха напълно. Обратното се случи в Източна Европа - девет от 11 страни в региона решиха да 
продължат да прилагат дозите сред всички възрастни. 
“Нека не създаване ненужна паника”, заяви българският министър на здравеопазването Костадин Ангелов. “Нека не 
ставаме част от тази война между различните компании, защото тя вече е видима”, добави той.  
Бившият Източен блок е дом на почти една четвърт от населението на ЕС в размер на 440 милиона души и изпитва 
трудности при овладяване на пандемията. За страните, които доминират в световния списък на десетте държави с най-
много смъртни случаи вследствие на заразата на глава от населението, разпространението на ваксините е ключово, а 
забавянето на имунизациите - немислимо. Германия, за сравнение, удвой броя на ваксинациите, които извършва в 
рамките на ден, докато Франция постигна ключова цел седмица по-рано от заложения срок. 
Светът разчита на ваксината на Astra заради нейната цена и лесната употреба, като дозите на компанията са около една 
трета от всички поръчани от източните членки на блока. Ваксината се транспортира по-лесно и се съхранява при по-
облекчени условия спрямо тези на Moderna и Pfizer-BioNTech, като компанията обеща да достави три милиона дози на 
нетърговска база през 2021 г. 
Унгария, която пренебрегна ваксинационната кампания на ЕС и си осигури доставки от Русия и Китай, също изрази 
подкрепа към Astra. 
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“Дебатът около ваксината на AstraZeneca трябва да се разглежда по-скоро като бизнес спор между производителите, 
отколкото като валидни мнения относно медицинските рискове”, заяви министърът на кабинета Гергели Гуляс на 8 
април. 
Ден по-рано регулаторите на ЕС и Великобритания посочиха, че е възможна връзка между ваксината на Astra и 
тромбозите, като ползите от ваксината надвишават рисковете. Обединеното кралство, чиято ваксинационна кампания 
далеч изпреварва останалите на континента, сега препоръчва хората под 30-годишна възраст да получат дози от 
различна ваксина. 
В България - най-бедната и слабо ваксинирана страна в ЕС, по-скъпите ваксини са използвани за ваксинирането на 
приоритетни групи като лекарите и учителите. Ваксината на Astra е най-широкодостъпна за обществото. 
Имунизационната кампания на страната вече беше ударена от слабата организация и делът от 37% сред седемте 
милиона граждани, които отказват да се ваксинират, показва изследване от март на Exacta Research. България ще 
продължи да прилага ваксината на Astra на всички възрастови групи, но ще предоставя различни дози на жените с висок 
риск от тромбози след изявлението на Европейската агенция по лекарствата, заяви здравният министър на страната. 
Лидерите в Европа демонстрираха собствените си имунизации с дози на Astra, надявайки се това да повиши доверието 
към ваксината сред населението. 
В Хърватия премиерът Андрей Пленкович заяви по-рано тази седмица, че на него и на други лидери са били поставени 
дози от ваксината, като отбеляза, че тя “е ефективна и хората трябва да се имунизират”. 
 
БНТ 
 
√ Костадин Ангелов: Епидемичната обстановка трябва да се удължи докато има и един болен с COVID-19  
Водим с едни гърди в надбягването с коронавируса. Вече сме от страната на победителите - справяме се и с 
третата COVID вълна. Това за мен е професионална гордост, заяви в студиото на “Още от деня” здравният 
министър Костадин Ангелов. 
“Ние падаме надолу по нивата на заболяемост и смъртност, вече не сме втори. И още нещо много важно - вече има 
трайна тенденция към намаляване на заболяемостта и процентът на положителните проби е по-малък от този, който 
беше преди една седмица. Тенденцията е ясно отчетлива”, беше категоричен той. 
По думите му, въпреки че сме в началото на тенденцията и болниците все още са претоварени, най-обезпокоителното е 
огромната преумора на медицинските работници. 
Ангелов заяви, че данните дават основание да се разхлабват частично противоепидемичните мерки, но уточни: 
“Следим всеки един показател на 12 часа и във всяка една ситуация, ако се наложи подобен тип действие, ние сме готови 
с решението, което трябва да се вземе. Не сме били никога колебливи.” 
Категорично трябва да се удължи епидемичната обстановка дотогава, докато има и един болен с COVID в страната, заяви 
здравният министър и добави, че удължаването с още месец е предстоящо. 
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Данните сочат, че в България са поставени ваксини наполовина по-малко в сравнение с останалите страни от ЕС. Според 
Ангелов причината е, че при стартирането на ваксинационната кампания у нас не са били изпълнени договорените 
доставки на ваксина. 
“Не е оправдание. Ще го потретя - ние сме поръчали ваксини като за две Българии, за да имаме достатъчно ваксини. 
Просто доставките не се изпълниха”, каза той и подчерта: “Ваксинирането не е надбягване. Ние ще стигнем целта - до 
края на лятото ние ще постигнем колективния имунитет, ако вървим с тази скорост. Днес, например, отново 
наближаваме 15 000 ваксинирани - за мен това е успех. С малки крачки вървим към успеха”, увери той. 
Какво още коментира здравният министър - вижте във видеото. 
 
√ Северното Черноморие се готви за първите туристи  
Първите туристи по Северното Черноморие се очаква да пристигнат за Великденските празници, когато официално ще 
бъде открит летният туристически сезон. 
В курорта "Албена" тече усилена подготовка и се изпълняват всички противоепидемични мерки. До началото на сезона 
много от работещите ще бъдат ваксинирани срещу Ковид-19. 
Над 2 000 български и румънски туристи са избрали да почиват в курорта "Албена" по време на Великденските празници.  
В края на април там ще отворят врати 4 хотела. За да се гарантира сигурността на гостите, до дни започва ваксинация на 
персонала. 
Въпреки кризата с Ковид-19, в курорта "Албена" вече има предварителни записвания за лятото. Наемането на кадри 
обаче продължава да е сред основните проблеми в бранша. 
От бранша са категорични, че сезонът може да бъде успешен само, ако има ясни правила за посрещането на туристите у 
нас, което включва въвеждането на т. нар "зелени дигиталени паспорти". 
Необходимо е също субсидирането на чартърните полети от държавата да продължи и след края на май. 
 
√ Над 800 полета до Варна и Бургас са анулирани за април и май  
Пандемията от COVID-19 нанася сериозни щети на въздушния транспорт у нас. През април и май са анулирани над 800 
полета до и за летищата във Варна и Бургас. Това ще доведе до нови сериозни финансови загуби за двете черноморски 
аерогари, които приключиха миналата година с близо 80% спад на пътниците. 
Третата вълна на коронавируса в Европа доведе до анулирането на над 450 полета за летище Варна и 350 - за Бургас. 
"За съжаление, тази година са много повече от предходни години", заяви Димитър Биков, началник отдел 
"Авиационен маркетинг" на Летище Варна. 
Програмата за полетите в пика на сезона през юни, юли и август вдъхва слаба надежда. 
"Авиокомпаниите имат желание да изпълняват полети, но разбира се, ефектът на пандемията, не можем да 
кажем дали тези полети ще се случат или не", заяви Димитър Биков, началник отдел "Авиационен маркетинг" на 
Летище Варна. 
От ръководството на летищата във Варна и Бургас се надяват по-скоро да има споразумения за така наречените 
"зелените коридори", които дават възможност за безпроблемно пътуване между страните, и ясни правила за идващи в 
България. Настояват също държавата да помогне за връщането на туристите от Великобритания, Русия и Израел. 
"Парите през лятото не се печелят през лятото, а сега. Затова е нужно още от сега да се планира летният сезон. 
Имаме нужда от подкрепа от държавата", посочи д-р Франк Кванте, изпълнителен директор на летищата във 
Варна и Бургас. 
Според Франк Кванте притеснителен факт е бавният темп на ваксинация у нас. 
"Много страни са способни да ваксинират повече хора и да спрат разпространението на вируса успешно през 
лятото. Много важно за нас е и в България това да се случи", заяви д-р Франк Кванте. 
От черноморските летища се надяват програмата за субсидиране на чартърните полети да продължи и след 1 юни. 
 
√ Гърция удължава мерките за влизане до 19 април 2021 г.  
Гръцките власти удължиха всички действащи досега ограничения за влизане на територията на страната до 06:00 на 19 
април 2021г., съобщава МВнР като се позовава на посолството ни в Атина. 
Пристигащите в Гърция, независимо от вида транспорт (въздушен, сухоземен или морски), подлежат на задължителна 
седемдневна карантина. Изолацията може да бъде прекъсната единствено в случай, че престоят в страната е по-кратък 
от задължителните за самоизолация 7 дни. 
При влизане в страната се изисква да бъде представен и негативен резултат от PCR тест, направен не по-рано от 72 часа 
от пристигането. При неговата липса гръцките власти имат право да не допуснат пътуващите да влязат в страната. При 
влизане гръцките власти по своя преценка мога да поискат на всеки от пътуващите да бъде направен тест (бърз или PCR). 
Всеки гражданин, без изключение, следва да има генериран QR код след попълване на Passenger Locator Form (PLF) на 
https://travel.gov.gr/#/. Там подробно са описани действащите мерки, ограничения и изисквания. Компаниите, които 
извършват пътнически превози (самолетни, морски, сухопътни) са длъжни да проверяват дали всеки от пътниците има 
QR преди неговото качване. При липса на такъв транспортната компания носи отговорност за връщането му в родината. 
Повече информация за мерките в Гърция може да бъде намерена ТУК. 
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството на Република България в 
Атина на следните телефони: +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106, както и към генералното консулство 
на България в Солун на тел. +30 2310 829 210 и на дежурния телефон в извънработно време: +30 2310 869 510. 
 

https://bntnews.bg/news/kostadin-angelov-epidemichnata-obstanovka-tryabva-da-se-udalzhi-dokato-ima-i-edin-bolen-s-covid-19-1103392news.html
https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/greece
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√ Дипломатически скандал Турция - Италия, спряха сделка за хеликоптери  
Турция преустанови сделката за закупуване на хеликоптери от италианската компания "Leonardo" в размер на 70 млн. 
евро след дипломатически скандал между двете държави. 
В днешните си публикации две големи италиански издания – la Repubblica и Il Fatto Quotidiano, припомнят изказването 
на италианския премиер Марио Драги, който нарече президента на Турция Реджеп Ердоган "диктатор, с когото обаче 
трябва да си сътрудничим". 
От Анкара последва незабавна реакция, в която турският външен министър Мевлют Чавушоглу осъди "неприемливите 
популистки забележки и грозните и неразумни коментари" на Драги, а външното министерство извика за обяснения 
италианския посланик в Турция. 
Според изданията, турските власти настояват за официални извинения от страна на италианското правителство и нямат 
намерение да се задоволят с разяснения по дипломатически канали. 
"Докато от Рим няма отговор, властите в Турция започнаха да изпращат предупредителни сигнали", пише "la Repubblica". 
Към момента е замразена сделка на стойност 70 млн. евро за покупка на учебни хеликоптери, която трябваше да бъде 
подписана в близките дни. Предупреждения получиха и други италиански компании, между които и голямата енергийна 
"Ansaldo Energia", която строи електростанции в Турция. 
 
БНР 
 
√ Желязков подписа анекса към договора за концесията на Летище София  
Министърът на транспорта Росен Желязков подписа допълнителното споразумение към договора за концесията на 
Летище София, с което се отлага концесионната такса за първите 10 години.  
С анекса се потвърждава ангажиментът на концесионера за заплащане на първоначалното възнаграждение в размер на 
660 млн. лева към държавния бюджет в рамките на този месец.  
 „Целта на допълнителното споразумение е да бъде възстановен икономическият баланс на концесията, нарушен поради 
пандемията от Covid-19“, заяви Росен Желязков и увери, че отлагането на плащането на годишните концесионни 
възнаграждения не лишава държавата от тях и те продължават да се дължат от концесионера „Софкънект“. 
При преодоляване на последиците от пандемията, плащането на отложените годишни концесионни възнаграждения 
може да бъде възстановено преди изтичане на срока на отлагане. 
С анекса се увеличава размерът на инвестициите в летище София за срока на концесията - от 608 на 624 млн. евро. 
Европейската комисия е извършила проверка на концесионния договор и на неговото планирано изменение. 
Изменението на Концесионния договор не съставлява държавна помощ и е в съответствие с променената в резултат на 
Covid -19 икономическа ситуация, показват резултатите от проверката. 
Отлагането на концесионните такси беше обект на сериозни критики от страна на парламентарната и 
извънпарламентарна опозиция по време на предизборната кампания. 
 
√ Любомир Дацов: Приходната част на бюджета е добре, проблемите са в разходната 
Увеличаването на дефицита е заради непремерени политически решения  
Интервю на Диана Янкулова с Любомир Дацов в предаването „Неделя 150“ 
„Приходната част в бюджета се изпълнява добре. Проблемът, който се заформя с растящия дефицит, не е следствие на 
неизпълнение на приходи. Бюджетът към март показва добро изпълнение и е малко над данните за миналата година 
преди кризата. Данъчната част не е проблем и не е извинение за това, което се случва в разходната част, където имаме 
тенденция за увеличаване на дефицита заради непремерени политически решения. Разходната част се е увеличила с 25% 
в сравнение с миналата година“.  
Това обобщи пред БНР финансистът Любомир Дацов. И посочи, че се изисква не толкова намаляване на разходите, 
колкото тяхното прецизиране.  
„Преструктурирането на разходите няма да доведе до тяхното намаляването, идеята е ефективността на публичните 
разходи да е по-висока... Единственото, което можем да направим, е да вземаме заеми“.  
В предаването „Неделя 150“ Дацов допълни:  
„Мисля, че ГЕРБ в момента играят ва банк и извиват ръце с Националния план за възстановяване и устойчивост. 
Възможно е и да не са готови с него... Ако не се справим с изпращането на плана в срок, означава, че чак през 2022-2023 
година ще имаме достъп до тези пари, а не още тази есен“.  
Интервюто с Любомир Дацов можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ 60 години от първия полет на човек в Космоса  
Днес се навършват 60 години от първия полет на човек в Космоса. На 12 април 1961 година пилотираният космически 
кораб „Восток 1“ с Юрий Гагарин на борда прави една пълна обиколка на Земята. 
Ето какъв спомен пази за първия космонавт неговият инструктор академик Йосиф Давидов:  
"Беше много руски човек - доброжелателен, с открита душа към всички. Разбираше, че трябва да отдаде дан на хората, 
които го направиха това, което стана, а именно Гагарин. Като летец-космонавт и като човек разбираше, че трябва да 
издържи и изпитанието, което се нарича "изпитание на славата и известността"". 
Генералният директор на "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявява в поздравлението си по повод днешния празник, че 
Русия е на прага на важна промяна в космонавтиката - преход към нова ракетно-космическа техника, изследвания на 
Луната, включително и с космонавти. 

https://bnr.bg/horizont/post/101449768/jelazkov-za-letishte-sofia-plashtania-nito-se-oproshtavat-nito-se-namalavat
https://bnr.bg/post/101451695/lubomir-dacov-prihodnata-chast-v-budjeta-e-dobre-problemite-sa-s-razhodnata
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Годишнината ще бъде отбелязана в редица градове у нас. В Плевен ще бъдат представени изложби, посветени на 
днешния Международен ден на авиацията и космонавтиката. Снимки показват посещението на първия космонавт Юрий 
Гагарин в града през май 1961-ва година. 
Сливенският астроклуб "Проксима" организира виртуална среща с астроном и космически блогър от 19 ч. в Google Meet. 
Музеят на авиацията в Крумово предлага изложба на открито и експозиция със снимки на първия български космонавт 
Георги Иванов, правени по време на полета му преди 42 години. 
 
√ Каракачанов и началникът на отбраната ще посетят ВВВУ в Долна Митрополия  
По повод Международния ден на авиацията и космонавтиката 60-годишнина от полета на първия космонавт Юрий 
Гагарин министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще посетят 
Висшето военно въздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия. 
Възпитаници на ВВВУ „Георги Бенковски“ са учени, които участват в създаването на апаратури за изследване на 
космическото пространство, както и двамата ни космонавти Георги Иванов и Александър Александров, които наредиха 
България сред космическите страни. 
Военният министър Красимир Каракачанов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще открият 
документалната фотоизложба, посветена на 60-годишнината от полета на първия човек в Космоса – Юрий Гагарин. 
Министър Каракачанов ще провери и извършените ремонтни дейности по инфраструктурата за подобряване условията 
на живот на обучаемите и усъвършенстване на учебно-материалната база на училището, година след възстановяването 
му. 
За празника ще бъде представена книгата „Вашите криле“ с документални трудове на изобретателя, инженера 
и авиатора Асен Йорданов. Тя е преиздадена в чест на 125-ата годишнина от рождението му . 
Книгата, по която са се обучавали пилоти и инженери от цял свят, ще бъде подарена на курсантите от училището. 
 
√ Въпреки локдауна: Броят на обявите за работа се е увеличил с 10% през март  
Въпреки затварянето през март, броят на обявите за работа е нараснал с 10%, показва проучване на кариерния сайт 
JobTiger. 
Данните показват още, че положителната тенденция се наблюдава във всички сектори. 
През март 2020 г., когато беше въведено извънредното положение и първият локдаун, пазарът на труда беше сериозно 
засегнат. Тогава обявите за работа намаляват драстично, показват данните. 
Сега обаче те не само, че не намаляват, но се отчита ръст от 10 процента спрямо миналия месец и цели 117 процента 
спрямо март 2020 г., обяснява Християн Петков, оперативен мениджър в JobTiger. 
„Всъщност в трите месеца на 2021 година всеки един от месеците наблюдаваме един ръст на обявите, като за момента 
не можем да кажем, че има ръст на икономиката като цяло и има по-голямо предлагане на работа, а по-скоро едно 
стабилно оздравяване на пазара на труда и възстановяване на нивата преди навлизането на коронакризата през 
миналата година“. 
В почти всички сфери има макар и малък ръст на обявите за работа като най-голям се отчита в сектор „Строителство“ с 22 
процента спрямо февруари. 
„Единствено сектор „Хотелиерство, ресторантьорство и туризъм“ остава непроменен в сравнение с февруари месец“, 
посочи Християн Петков и  отчете още, че секторите с най-голям брой възможности за работа остават „Търговия и 
продажби“, „Производство“ и „Информационни технологии“. 
 
√ До 3 май ЕК търси становища по Плана за действие при извънредни ситуации за храните 
Европейската комисия провежда целенасочена консултация по Плана за действие при извънредни ситуации, за да 
гарантира доставката на храни и продоволствената сигурност в целия Европейски съюз по време на криза. 
Целта на консултацията, която продължава до 3 май -  е да бъде събрана обратна връзка относно формат и обхват на 
плана. 
Свое становище по плана за действие и могат да предоставят както производители, преработватели и търговци на храни, 
така и потребителите, неправителствените организации и националните власти. 
След избухването на Covid пандемията селскостопанският хранителен сектор на Евросъюза се сблъска с различни 
предизвикателства като резки промени в търсенето, затваряне на граници и недостиг на сезонни работници. 
Кризата подчерта, че хранителната сигурност не може да се приема за даденост. Затова и планът за действие при 
извънредни ситуации трябва да осигури по-добра готовност и координация за всякакви бъдещи кризи, които могат да 
застрашат продоволствената сигурност на ниво Европейски съюз. 
За целта планът ще включва набор от процедури и създаване на механизъм за реагиране на хранителни кризи, който да 
следват всички хранителни сектори и всички държави-членки. 
 
√ Бретон: Минималната корпоративна данъчна ставка ще сложи край на практиките на данъчни убежища  
Предложената от САЩ глобална минимална данъчна корпоративна ставка може да сложи край на ползите, предоставени 
от някои държави като данъчни убежища, отбеляза в петък европейският комисар по вътрешния пазар Тиери Бретон. 
Инициативата на Вашингтон е стъпка "в правилната посока", тъй като би накарало големите корпорации навсякъде да 
плащат еднакъв данък и да се избегне "фискален дъмпинг", каза Бретон пред радио France Info. 
Говорейки за плана за икономическо възстановяване на Европейския съюз, той отбеляза, че е оптимист, че планът ще 
бъде ратифициран от членовете на блока преди лятото. 

https://bnr.bg/horizont/post/101451537/muzeat-v-krumovo-s-izlojba-za-mejdunarodnia-den-na-aviaciata-i-kosmonavtikata


9 

 

Бретон, който оглавява работната ваксинационна група на ЕК, също така посочи, че Великобритания "зависи практически 
изцяло" от Европейския съюз за своите ваксини срещу Covid-19. 
Повод за този негово коментар са политическите спорове между ЕС и Великобритания относно доставки и процеса на 
ваксинация срещу коронавируса. 
 
√ Де Гиндос на ЕЦБ: По-слабо от очакваното представяне на еврозоната през първото тримесечие 
Вицепрезидентът на Европейската централна банка Луис де Гиндос заяви в петък, че икономиката на еврозоната се е 
представила през първото тримесечие на годината по-зле от първоначално очакваното, тъй като последните ръстове на 
коронавирусните инфекции са довели до материализиране на оценяваните от ЕЦБ икономически рискове в низходяща 
посока. 
Той добави, че тези рискове могат да се разпространят и през второто тримесечие, но потвърди предишните си 
коментари, че масовата ваксинация срещу Covid-19 в еврозоната може да допринесе за повишаване на брутния 
вътрешен продукт през настоящото тримесечие. 
По този начин Де Гиндос повтори своите прогнози, че първото тримесечие на 2021 г. ще бъде икономически по-слабо от 
очакваното, но икономиката ще стане "доста силна" през второто. 
 
√ ЕЦБ предупреждава за "икономическо бедствие" в ЕС, ако се забави възстановителният фонд 
Правното оспорване на Европейския фонд за възстановяване в най-висши съд на Германия може да бъде катастрофално 
за икономиката на региона, предупреди членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Изабел 
Шнабел. 
"Би било икономическа катастрофа за Европа, ако изплащането на заложените във фонда средства се забави за 
неопределено време", каза тя в интервю, публикувано в петък в немското списание "Шпигел" (Der Spiegel). 
"Ако случаят се окаже такъв, Европа ще помисли за алтернативни решения, но това може да отнеме известно време", 
посочи тя. 
Планът за стимулиране на региона в размер на 750 млрд. евро е ключов елемент на икономическия отговор на 
Европейския съюз срещу коронавирусната криза, като той се състои от безвъзмездни средства и заеми, които ще се 
предоставят предимно на най-силно засегнатите държави. Набирането на средства от дълговите пазари трябва да бъде 
ратифицирано от всички 27 държави членки на ЕС - стъпка, която Германия е временно възпрепятствана да предприеме. 
Политическа група заведе извънредно дело в края на март, твърдейки, че на ЕС не трябва да се разрешава да емитира 
общ дълг (общи еврооблигации). В отговор Федералният конституционен съд заяви, че трябва да прецени дали ще е 
необходима предварителна заповед. Макар че подобна стъпка не е необичайна и обикновено може да се направи 
бързо, има опасения, че тромавата структура на ЕС ще подкопае възстановяването. 
Единният блок вече е изправен пред критики, че изостават както неговите фискални усилия, така и напредъкът му по 
отношение на ваксинациите срещу Covid-19. Международният валутен фонд предупреди по-рано тази седмица за 
разширяване на неравенството и различия в скоростта на възстановяване на отделните държави, като други напреднали 
икономики ще успеят да се върнат на нивата си отпреди коронаворусната криза далеч по-бързо от еврозоната. 
Изабел Шнабел, който отговаря за пазарните операции в ЕЦБ, предупреди, че при относително високите цени на акциите 
и на недвижимите имоти "рисковете от корекция се увеличават, особено ако икономическото възстановяване не 
отговаря на очакванията". 
Тя също така коментира и колапса на американския хедж фонд Archegos Capital Management и на неговите експозиции в 
европейските банки. Швейцарската банка Credit Suisse Group AG поне загуба от 4,7 млрд. долара, а Deutsche Bank AG 
едва успя да се измъкна от подобно загуби. 
"Това наистина е забележителен инцидент", каза членът на ЕЦБ. "Необходимо е да се проучат внимателно причините, 
поради които банките са позволили на хедж фонда да се възползва до такава степен. Това би могло да доведе до 
допълнителни заразителни ефекти". 
 
√ Нарастване на нивото на спестовност в еврозоната до 19,8% в края на 2020 г.  
Нивото на спестовност на домакинствата в еврозоната се повиши до 19,8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. в 
сравнение със 17,3% през третото тримесечие, показват данни на официалната европейска статистика Евростат. 
Това е втората най-висока стойност на спестовност от началото на това проучване на Евростат, след като рекордните 25% 
бяха достигнати през второто тримесечие на 2020 г. 
Високите нива на спестовност отразяват несигурността на европейските домакинства на фона на коронавирусната 
пандемия на стрия континент. Увеличението на спестяванията се обяснява с намаляване на потреблението с 3,7% на 
тримесечна база при по-сдържано намаляване с 0,8% на брутния разполагаем доход на домакинствата. 
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Ниво на спестовност на домакинствата в еврозоната 

 
 
В същото време процентът на инвестициите на домакинствата в еврозоната се е увеличил от 8,7% на 9,1% през 
четвъртото тримесечие на 2020 г., достигайки най-високата стойност от 2011 г. насам. Увеличението на инвестиционния 
процент се обяснява с нарастване с 3% на брутно образуването на основен капитал, докато брутният разполагаем доход 
намалява с 0,8%. 
 

Ниво на инвестиции на домакинствата от еврозоната 

 
 
Делът на бизнес печалбите на домакинствата в еврозоната пък се е увеличил през последното тримесечие на миналата 
година до 40,4% от 39,1% три месеца по-рано, докато нивото на бизнес инвестициите се е увеличило до 23,4% в 
сравнение с 23,2% през третото тримесечие на 2020 г. 
Увеличението на дела на бизнес печалбата на домакинствата в еврозоната с 1,3 процентни пункта през последното 
тримесечие на миналата година се обяснява с нарастването на брутната добавена стойност на бизнеса (+1,1%), докато 
компенсациите на заетите (заплати и социални вноски) плюс данъци минус субсидии за производство намаляват с 1,1%, 
посочва Евростат. 
 
√ Край на извънредното положение в Чехия  
Извънредното положение поради пандемията  в Чехия след приключва днес след 188 дни. 
Властите на републиката започнаха постепенно облекчаване на социалните ограничения, което се планира да се 
извършва поетапно на интервали от две седмици. 
От днес в Чехия се възобновяват присъствените часове в началните училища, а в детските градини ще се върнат децата от 
старшите групи. В предучилищните заведения и в училищата два пъти седмично ще се правят тестове за коронавирус. 
Очаква се до края на учебната година всички ученици постепенно да се върнат в клас, ако епидемичната ситуация не се 
влоши. 



11 

 

Възобновяват работата си и селскостопанските пазари, ателиетата за химическо чистене, магазините за автомобилни 
резервни части и за битова техника, за канцеларски материали, детски дрехи и обувки. В момента в Чехия работят 
единствено аптеките и магазините за стоки от първа необходимост. 
Библиотеките също ще могат да приемат своите първи читатели при спазване на санитарните норми. 
 
√ Англия започва втората фаза на облекчаване на Covid мерките  
От днес Англия навлиза във втората фаза на облекчаване на Covid мерките, съгласно „пътната карта“ на премиера Борис 
Джонсън за излизане от локдауна. Това става след като от националната статистика съобщиха, че близо 40 милиона 
британци са ваксинирани, 7,5 милиона от които са получили и втора доза. 
От днес пъбовете и ресторантите ще сервират храна и алкохол на открито без вечерен час. Отварят врати фризьорските 
салони, фитнес залите, тематичните паркове, библиотеките и обществените центрове. 
Членовете на едно домакинство могат да отидат на почивка в Англия, ако са настанени самостоятелно. На сватби ще 
могат да присъстват до 15 души. 
Обитателите на домовете за социални грижи ще могат да приемат до двама посетители. 
Ще отворят всички второстепенни магазини. 
Отделните части на Обединеното кралство – Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, имат собствена политика по 
отношение на пандемията. 
Следващата фаза на облекчаване на мерките извън Англия се очакват след около две седмици. В Уелс обаче от днес 
също ще отворят второстепенните магазини. 
Междувременно бе съобщено, че четири дни поред рекорден брой от по над 400 000 британци са получили втора доза 
ваксина. 
Премиерът Борис Джонсън приветства факта, че вече близо 7,5 милиона души са напълно ваксинирани. Над 32 милиона 
са с първа доза. 
За последното денонощие има 28 жертви, което е най-ниската бройка от 14 септември насам. 
 
√ Стърджън обвързва изборната победа с втори референдум за независимост на Шотландия  
Борис Джонсън няма да се противопостави на втори референдум за независимост на Шотландия, ако Шотландската 
национална партия спечели мнозинство в изборите през май, твърди лидерът на партията Никола Стърджън. 
В интервюто за „Гардиън“ първият министър на Шотландия казва, че ако хората в Шотландия гласуват за партия, която 
казва „Когато времето е подходящо, трябва да се проведе нов референдум“, не може да се застава срещу желанието на 
хората. 
„Гардиън“ отбелязва, че знае от източници, близки до правителството, че има някакви тактически опити да се приеме, че 
референдум за независимост на Шотландия ще бъде неизбежен на някакъв етап, но премиерът категорично е против 
провеждането му. 
Изданието пише още, че британското правителство тихомълком е изключило от неговата риторика фразата, че „това е 
референдум веднъж на поколение“. Причината - то се опасява, че такава позиция може да даде на още нерешилите 
гласоподаватели какво да подкрепят при евентуален референдума, които иначе подкрепят останалата политика на 
Стърджън, основание да гласуват за Шотландската национална партия. 
Последните проучвания на общественото мнение от миналата седмица показват, че Шотландската национална партия е 
на път да спечели мнозинство и исторически четвърти мандат да управлява Шотландия. 
 
Дума 
 
√ 14 избрани за депутати се отказаха от място в парламента  
Общо 14 от новоизбраните депутати са се отказали от мястото си в парламента – 9 са от ДПС, трима са от ГЕРБ-СДС и 
двама от „Има такъв народ“.  Техните места се заемат от следващите в листите. Други 24-ма избрани в два района, 
посочиха откъде ще реализиат мандата си. Такъв избор са направили и партийните лидери Слави Трифонов,  Мустафа 
Карадайъ, Христо Иванов, Корнелия Нинова, Николай Хаджигенов и Мая Манолова. 
Окончателно ЦИК посочи кои 240 депутати ще заемат място в парламента, като обяви окончателния състав на 45-ото 
Народно събрание, давайки заключителната си пресконференция след проведения вот преди седмица. 
В "Държавен вестник" се публикуват днешните решения на ЦИК за избраните 240 народни представители в следващия 
парламент. 
Председателят на ЦИК Александър Андреев не скри, че изборите са били трудни, но успешно проведени. Появилите се в 
обществото и обществени нагласи, че поради различни причини, а именно, каквито са тежката обстановка в страната във 
връзка с пандемията, сложните изборни книги, които биха могли да забавят изпълнението на задълженията от страна на 
ЦИК, ние изпълнихме нашите правомощия и нашите задължения, съгласно Изборният кодекс, в този труден момент, в 
тези трудни избори с оглед обстановката в страната, каза той, цитиран от БНР. 
От думите му стана ясно, че ЦИК ще анализира целия изборен процес, в т.ч. трудностите и ще внесе в НС доклад с 
предложения за промени в изборното законодателство.  За да могат да бъдат допълнени или изменени и съответните 
текстове, в които ние видяхме, че би могло да има допълнителни неясноти или въпроси, които са поставени, каза той. 
А що се отнася до последното разместване в имената на депутатите, включително и днес, ЦИК удовлетвори три желания 
на вече посочени за народни представители да не положат клетва в пленарната зала. 
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Това са Димитър Рунков от ГЕРБ-СДС, който се отказва да е депутат от Ямбол. Това направиха и двама от "Има такъв 
народ" - партията на Слави Трифонов, които отказаха да встъпят в правомощията си: Юлия Чортленева от Плевенския 
район и Николай Радулов от 24-ти МИР в София. 
Преди това откази да са депутати направиха деветима от ДПС и други двама от ГЕРБ-СДС, включително и Бойко Борисов, 
за което има подадена жалба във Върховния административен съд. Така общо 14 избрани отстъпиха място на следващи в 
листите. 
Най-активният подбор на депутатите си направиха от ДПС чрез пренареждане и откази да бъдат посочени за народни 
представители. От Кърджали първо се отказаха да са депутати кметът на града Хасан Азис и областният координатор 
Ресми Мурад. 
Лидерът на партията Мустафа Карадайь, избран в два района, също се отказа от Кърджали и посочи Шумен, откъдето пък 
се отказа Айсел Руфат. 
В Плевен откази дадоха Десислава Тодорова и Каролина Кьолер, които бяха изместили с преференциален вот Йордан 
Цонев, но той пък реши да посочи, че ще е депутат от Врачанския район. 
В Софийския район ДПС също пренареди вота след отказ на първия и третия в листата. 
В Пазарджик се отказа и евродепутатката Искра Михайлова. 
При ГЕРБ се пренареди листата в Габрово. Отказа се 7-ият Павлин Ганчев, който получи преференциален вот и се изкачи 
на избираемо място. 
Така от този район депутати са Томислав Дончев и Невена Минева. 
Красимир Вълчев посочи да е избран от Шумен и така вкара в парламента от Стара Загора икономическия министър 
Лъчезар Борисов. 
В Пловдив, след отказа на Бойко Борисов да е депутат, влиза Радомир Чолаков, а от Софийския район депутат на негово 
място ще е Христо Гаджев. 
Николай Хаджигенов от „Изправи се! Мутри вън!“ ще е депутат от 25 МИР София и така освободи мястото в Пловдив на 
Мария Капон. 
Десет бяха спечелилите в два района от листите на „Има такъв народ“. При изборът, направен от тях, листите по места 
също се пренаредиха. 
Мобилизация на българските общности зад граница, отчитат от ЦИК. При повече секции от предходни избори в някои от 
тях успелите да гласуват миналата неделя са над 1800, което е смятано за трудно постижимо. 
Относно машините, с които се гласуваше в големите секции в страната предстои анализ на ЦИК, но броят на гласувалите с 
устройствата не се увеличава спрямо 2019 г. , казаха говорителите на Комисията. 
Около 400 сигнали и жалби са подадени в изборния ден, съобщи говорителят на ЦИК Димитър Димитров, като посочи, че 
броят им идентичен с предходните избори. 
 
√ Късната пролет увеличи потреблението на ток  
От началото на април в страната се наблюдава повишена консумация на електроенергия, като основните причини са 
ниските външни температури, особено рано сутрин и вечер. Това сочат оперативните данни на Електроенергийния 
системен оператор (ЕСО) за товара на енергийната система в България.  
Най-голямо нарастване на товара - с по около 18%, е отчетено в часовия пояс от 14 до 18 часа. След 19 ч. нарастването на 
консумацията е с по-малък процент и е в рамките от 13,9% до 16%. В 23 ч. е отчетен по-голям товар - 13,9%, което се 
дължи в известна степен не само на застудяването, а и на смяната на часовото време. Хората вече включват пералните и 
климатиците след 11 ч. вечерта, за да хванат по-евтината нощна тарифа. Данните на ЕСО показват, че през периода 
януари-март базовите централи в страната са произвели 10,1 тераватчаса електроенергия, което означава намаление от 
3,4% на годишна база. От справката е видно, че през първите три месеца на годината в страната са произведени 12,6 
тераватчаса електроенергия. Потреблението е в размер на 11,3 тераватчаса, което е спад от 0,12 на сто спрямо същия 
период на 2020 г. Износът расте - салдото между износа и вноса на електроенергия в страната е положително и се 
увеличава с 82%. 
 
√ Белият дом планира високи социални разходи  
Администрацията на президента Джо Байдън представи бюджетно предложение за над 1,5 трилиона долара, според 
което финансирането на здравеопазването, образованието и социалните услуги ще надхвърли разходите за отбрана. 
Това е промяна в политическата линия на Доналд Тръмп. Предвиждат се 769,4 млрд. долара за програми, които не са 
свързани с отбраната, за която пък са отпуснати 753 млрд. долара. 
Здравеопазването и социалните услуги ще получат най-голямо финансиране в размер на 133,7 млрд. долара, което е с 
23% повече от предходната финансова година. Министерството на образованието ще получи увеличение на 
финансирането с 40,8%, с което бюджетът му ще достигне 102,8 млрд долара. 
Администрацията на Байдън характеризира увеличението на социалните разходи като необходимост срещу КОВИД-
пандемията и за създаването на по-справедлива икономика. 
 
√ Примирието в Донбас масово се нарушава 
Ердоган даде рамо на Зеленски в конфликта с Русия 
Украински военни части четири пъти са нарушили примирието в съботния ден, обстрелвайки непризнатата Луганска 
народна република (ЛНР), съобщиха нейните власти, цитирани от РИА-Новости. В петък нарушенията са били девет. 
Отделно ЛНР съобщи, че украинската армия разполага военна техника в контролираните от Киев райони на Донбас, 
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които граничат с линията на съприкосновение, което също е нарушение на Минските споразумения. 49 единици военна 
техника са разположени край жилищни сгради и общински обекти, става дума за БТР-и, самоходна зенитна установка, 
противотанкови оръдия и самоходни артилерийски установки.  
Руският сенатор Алексей Пушков смята, че Украйна няма да се реши на война срещу Русия, защото последиците се 
разбират от върхушката й, но предупреди, че Киев ще продължи с провокациите. Според него Москва ще бъде 
провокирана с обстрели и "други видове военна дейност". "Провокацията е най-добрият приятел на украинските власти 
и техният главен инструмент за военно сближаване със Запада", написа сенаторът в Telegram-канал. 
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен и британският му колега Доминик Рааб са провели телефонни разговори, 
изразявайки подкрепа за Киев, заяви говорителят на Държавния департамент Нед Прайс. "И двамата подчертаха 
необходимостта Москва незабавно да преустанови натрупването на военни сили и разпалената реторика", се казва в 
съобщението за разговора им. Очаква се Блинкен да пътува до Брюксел тази седмица, за да обсъди обстановката в 
Донбас. Говорителката на Белия дом Джен Псаки заяви в петък, че САЩ остават в контакт с Русия, Украйна, както и с 
европейските си съюзници за положението в Донбас.  
Европа и САЩ трябва да засилят санкциите срещу Русия, призова в интервю за германската медийна група "Функе" 
председател на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер. Той предложи  да се пристъпи към мащабно 
замразяване на банковите сметки на руски бизнесмени, както и да бъде изключена Русия от платежната система SWIFT. 
Кремълският говорител Дмитрий Песков заяви по-рано, че Украйна не отхвърля идеята за военно решение на проблема с 
Донбас и в такъв случай никоя държава, включително Русия, няма да запази мълчание. 
Турският президент Реджеп Ердоган заяви след съботните преговори с гостуващия му украински колега Владимир 
Зеленски, че Анкара е за деескалацията в Донбас при зачитане на териториалната цялост на Украйна. Турция има за цел 
"да гарантира, че Черно море остава море на мир и сътрудничество", добави още той. ДУМА припомня, че предстои 
страната му да пусне през Босфора два военни кораба на САЩ в Черно море. Обикновено тези кораби влизат в региона в 
подкрепа на Украйна. Ердоган добави, че Анкара няма да признае анексията на Крим.  
Двете страни са се договорили за сътрудничество във военната индустрия,като Киев се интересува по специално от 
турските дронове, изиграли решаваща поля във военния конфликт между Азербайджан и Армения за Нагорни Карабах. 
По този повод Ердоган заяви, че това двустранно сътрудничество не е насочено срещу трети държави. 
 
√ Сблъсъкът САЩ-Китай става реален 
Грешката на Вашингтон е, че третира Пекин като съперник, който не му е равен 
Въпреки КОВИД-пандемията, Китай отбеляза през 2020 г. икономически растеж от 2,3 процента на фона на тоталния спад 
в другите водещи икономикиПоявата на световната пандемия се осъществи в момент, който е ключов за 
международните отношения, натоварени с тежки проблеми. На този фон се очертаят новите реалности в отношенията 
между САЩ и Китай. Новия президент на САЩ Джо Байдън даде заявка за много по-категорична и структурирана външна 
политика. Той представи своята външнополитическа визия за Америка, чиято цел е да възстанови достойно лидерство у 
дома и уважавано лидерство на световната сцена. С аргумента, че ценностите на американската вътрешна и външна 
политика са дълбоко свързани, Джо Байдън обяви, че като президент ще подобри сигурността, просперитета и 
ценностите на САЩ, като предприеме незабавни стъпки за обновяване на американската демокрация и постави Америка 
начело на масата, повеждайки света да се справи с най-неотложните глобални предизвикателства. Според Байдън светът 
не се организира. Американското лидерство, подкрепено от ясни цели и стабилни стратегии, е необходимо за ефективно 
справяне с глобалните предизвикателства на нашето време. За да бъде отново водеща сила, според Байдън Вашингтон 
трябва да възстанови доверието и влиянието си.  
Водещите принципи на новата американска външнополитическа стратегия са:   
- демокрациите могат и трябва да се изправят срещу възхода на популистите, националистите и демагозите;  
- повежда се своеобразен "кръстоносен поход" срещу автократичните сили и техните усилия за разделяне и 
манипулиране на демокрациите;  
- справяне с новите заплахи, включително подновената заплаха от ядрена война, масова миграция, разрушителното 
въздействие на новите технологии и изменението на климата. 
Повратно предизвикателство във външната политика на новата американска администрация ще бъдат отношенията с 
Китай. След Тръмп пред двете първи икономически сили се появява възможност за водене на конструктивен диалог и 
очертаване на балансирана среда в комуникацията помежду им. От един подобен развой на събитията би се 
облагодетелствал и останалия свят, тъй като антагонизмът Вашингтон-Пекин разтърси неведнъж установените и приети 
от всички играчи порядки и добри практики.  
Но изгледите за изглаждане на противоречията между САЩ и Китай към момента са доста мрачни. Март месец бе арена 
на важни събития, които сами по себе си показаха, че за момента Байдън и неговата администрацията смятат да следват 
пътя на твърда политика спрямо Китай. Макар и да не беше изненадващо, че няма да има голяма промяна във 
външнополитическата линия спрямо Пекин, все пак международната общност тайно се надяваше на леко затопляне в 
отношенията между икономическите гиганти.  
Основният проблем, който причинява турбуленцията в отношенията между Китай и САЩ е този за взаимното разбиране 
на положението и силата на противника. Докато управляващите в Пекин си дават сметка за мястото, ролята и силовите 
потенциали на Вашингтон, то изглежда, че водещите политици на САЩ не осъзнават колко се е променила ролята и 
значението на Китай в съвременния свят и в съвременната политика. Грешката, която и Тръмп, и Байдън допускат е, че 
третират Китай като съперник, който не им е равен като развиваща се и зависима от външни фактори държава.  
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Силовата дипломация вероятно би проработила срещу Китай преди 30 години, когато действително условията в 
азиатската страна бяха изключително лоши, огромна част от населението живееше на прага на бедността, нямаше 
развита средна класа, икономиката бе разрушена, Китай се намираше в своеобразна международна изолация, тъй като 
старите демокрации, както и новоизлюпените демокрации гледаха с недоверие към голямата комунистическа държава.  
Днес положението на Китай е коренно различно. Поднебесната империя се издигна до глобална сила, до втора 
икономика в света, извади от блатото на бедността над 700 млн. души, работи за общество на благоденствието, за мирен 
и хармоничен международен ред, лансира свои международни доктрини, развива успешна дипломация, следвайки 
принципите на мека сила, инвестира милиарди в инфраструктурни проекти, както и инвестиции в различни проекти, чрез 
своята мащабна програма, известна като "Новия път на коприната". Пекин гради партньорства и разраства своето 
влияние в региона на Югоизточна Азия, Европа, Африка. Макар и самият Китай сам да се причислява все още към 
развиващите се страни,  
самочувствието на източния гигант безспорно е нараснало  
и това е видимо от последните събития. Китай е наясно, че притежава ресурсите и възможностите да отвърне на 
външнополитически атаки и нападки реципрочно на своите западни колеги.  
Няколко са факторите, които позволяват на Китай да възприеме поведение на голяма сила и да се чувства комфортно на 
масата на другите големи играчи. На първо място може да споменем вътрешните фактори, сред които най-важни са 
реформите, които позволиха икономическия подем на страната, приблизителното формиране на средна класа, 
затвърждаването на силния националистически сантимент и доверие в действията на управляващия режим. Макар и все 
още голяма част от китайците да получават средна заплата от 300 долара на месец, китаецът вярва, че за да живее добре 
и да бъде постигнато "обществото на благоденствието", то е необходимо да има мир и сигурност вътре в страната и в 
обкръжението й. Затова възприема атаките, санкциите, обвиненията, отправяни от Западния свят към действията на 
компартията като посегателство върху неговото светло и проспериращо бъдеще. Външните фактори са свързани с 
активната външнополитическа дейност на Китай, "експанзията" на африканския континент, търсенето на партньорства в 
региона на Югоизточна Азия, разширяването на "Един пояс, един път" към Европа, поканата да заеме водеща роля в 
Азиатско-тихоокенското икономическо сътрудничество, споразумението за приятелство и сътрудничество с Иран, което 
бе финализирано в края на месец март, преговорите с Русия за взаимен отпор срещу санкциите и атаките на Запада и по-
конкретно на САЩ.  
Задачата на американското ръководство да надделее над Китай не е никак лесна. Особено когато новият американски 
президент си е поставил за задача САЩ да останат на върха като "най-богатата и най-мощната държава в света", защото 
САЩ ще "продължават да растат и да се разширяват" под неговия надзор. За да изпълни тези цели, Джо Байдън и 
неговата администрация имат нужда от съюзници и първостепенна цел е да бъдат поправени и развалените от Доналд 
Тръмп партньорства. Но в съвременния глобализиран свят  
не е възможно вече да има един-единствен водач,  
който да диктува правилата.  Президентът заяви, че планира да разговаря с лидерите на 27-те държави-членки на ЕС, за 
да обсъди бъдещето, включително въпроси свързани с Южнокитайско море, Тайван, нарушения на човешките права в 
Китай и други. Байдън каза, че САЩ ще продължат да привличат вниманието към репресиите срещу демократичното 
движение в Хонконг и предполагаемите злоупотреби на Китай срещу уйгурското мюсюлманско малцинство в Синдзян, 
защото "в момента, в който президентът се отдалечи от това, както направи последният, е моментът, в който започваме 
да губим цялата си легитимност по света."  
Важна среща за опипване на почвата се проведе на 12 март. Лидерите на страните от Четиристранния диалог за 
сигурност, който е известен повече като QUAD и включва САЩ, Япония, Индия и Австралия, се срещнаха с ясната цел да 
отправят послание, че нова група от съмишленици излиза на международната сцена, за да ограничи китайското 
влияние.  
Сред ключовите събития от февруари и март, които зададоха реториката в отношенията между Пекин и Вашингтон, са 
първият телефонен разговор между Си Цзинпин и Джо Байдън, осъществен на 10 февруари. По време на този разговор 
САЩ постави фокус върху загрижеността за икономическите практики, правата на човека и Тайван, докато Китай се 
фокусира върху превеса на взаимното уважение, сътрудничеството и диалога. Кулминацията бе на срещата по въпросите 
на външната политика в Анкъридж, Аляска. Изборът на мястото за срещата метафорично намеква и за състоянието на 
самите отношения между двете сили, които към момента са повече от студени. Срещата прие неочакван развой, тъй като 
представителите на двете страни рязко втвърдиха тона и започнаха да си отправят взаимни обвинения. В 
недоброжелателните преговори в Анкъридж участваха държавният секретар Антъни Блинкен и президентският съветник 
по националната сигурност Джейк Съливан, срещу които стояха най-високопоставения външен политически 
представител на Китай Ян Цзечи и външния министър Ван И. В откровено встъпително изявление преди преговорите 
насаме, г-н Блинкен каза, че САЩ ще "обсъдят дълбоките ни притеснения от действията на Китай, включително в 
Синцзян, Хонконг, Тайван, кибератаките срещу САЩ, икономическата принуда на нашите съюзници". В отговор Ян Цзечи 
обвини Вашингтон, че използва военната си мощ и финансово надмощие за потискане на други страни. Той не остана 
длъжен на своя американски колега и отбеляза, че правата на човека в САЩ са на ниско ниво, а чернокожите 
американци са репресирани. Замисълът на срещата в Анкъридж бе не толкова в постигане на споразумение, а по-скоро в 
очертаването на позициите на двете сили и заявка за политиката, която смятат да предприемат.  Последните действия, 
насочени срещу Китай, дойдоха по изненадващ начин.  
САЩ, Канада и Великобритания се присъединиха към ЕС,  
за да предприемат това, което те определиха като "координирани действия" срещу Китай, за да изпратят "ясно послание 
срещу нарушенията на правата на човека в Синцзян.  
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Паралелно с обявяването на санкциите компаниите H&M и спортният гигант "Найк" заявиха в отделни изявления, че са 
притеснени от информацията, че уйгурите са принудени да берат памук в Синцзян и че не произвеждат продукти от 
региона. Този ход се оказа, обаче, удар с обратно острие, тъй като два дни по-късно големи платформи за онлайн 
търговия в Китай свалиха продуктите на H&M от своите платформи, както и някои от магазини на бранда бяха затворени. 
От друга страна, редица известни китайски звезди заявиха, че не желаят да бъдат свързвани с тези марки и няма да 
работят с тях.  
"Действайки заедно, изпращаме възможно най-ясния сигнал, че международната общност е обединена в осъждането на 
нарушенията на правата на човека на Китай в Синцзян и необходимостта Пекин да прекрати своите дискриминационни и 
потиснически практики в региона", заяви британското външно министерство. Държавният секретар на САЩ Антъни 
Блинкен каза, че Китай "продължава да извършва геноцид и престъпления срещу човечеството в Синцзян" и призова 
Пекин да "сложи край на репресиите срещу уйгурите". Наложените санкции са първите наказателни мерки на ЕС срещу 
Пекин от времето на оръжейното ембарго след бунта площад Тянанмън през 1989 г. Китай не остана длъжен и наложи 
санкции на 10 високопоставени лица и учени от ЕС. Така сблъсъкът Запада-Китай придоби напълно реални очертания. 
 
Мениджър 
 
√ Финансовото състояние на общините излиза на плюс за 2020 г.  
Въпреки икономическите затруднения през 2020 г. общините в България подобряват общото си финансово 
положение, показват отчетните данни на Министерството на финансите. 
Към края на 2020 г. всички 265 общини са приключили годината със среден излишък по местния си бюджет от 5,3%, 
докато през 2019 г. средният резултат е бил дефицит от 2,9%. При това над половината от всички общини – общо 143 на 
брой – са имали по-добър от средния финансов резултат към края на 2020 г. 
Резултатите са изненадващо добри, още повече че през миналата година е отбелязан спад на събираемостта на данъка 
върху недвижими имоти и данъка върху превозните средства – през 2020 г. тя е била 71,8%, докато през 2019 г. е била 
72,9%. Все пак постигнатата събираемост през миналата година е била втората най-добра от 2015 г. насам. 
"Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за 
по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини", коментират от финансовото министерство. 
Общо 9 са общините, които според параметрите, заложени в Закона за публичните финанси, се определят като общини с 
финансови затруднения – това са Симитли, Белоградчик, Брегово, Димово, Балчик, Велинград, Септември и Доспат. За 
сравнение към края на 2019 г. броят на общините с такива затруднения е 16. 
През последната една година финансовото положение в 11 общини е било подобрено, така че те да бъдат извадени от 
този списък – това са Струмяни, Созопол, Аврен, Добрич, Кърджали, Кочериново, Сапарева баня, Неделино, Чепеларе, 
Минерални бани и Стамболово. 
Към края на 2020 г. 8 общини – Гоце Делчев, Петрич, Хаджидимово, Малко Търново, Царево, Варна, Белово и Хитрино – 
имат отрицателно бюджетно салдо за период от последните три години. За сравнение през 2019 г. броят на тези общини 
е бил 10. 
 
√ ЕС предлага на САЩ временно митническо примирие  
ЕС предложи на САЩ да преустановят взаимното облагане с мита за шест месеца, за да дадат възможност на 
индустриите да си поемат въздух, съобщава германското издание Spiegel като се позовава на заместник-председателя на 
Европейската комисия Валдис Домбровскис. 
„Предложихме да спрем за срок от 6 месеца действието на всички взаимни митнически облагания, казва Домбровскис. 
Подобен ход, според него "би създал възможност индустрията и работещите от двете страни на Атлантическия океан да 
си отдъхнат". 
Митата са свързани с дългогодишен спор между САЩ и ЕС относно субсидиите за производителите на самолети. 
Страните се обвиняват взаимно в нарушаване на правилата на Световната търговска организация (СТО) и предоставяне 
на незаконни държавни субсидии на Boeing и Airbus. Конфликтът продължава от 2004 г. 
През 2019 г. СТО призна, че ЕС е предоставил незаконно субсидии на Airbus, което дава на САЩ правото да налагат 
изравнителни мита. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп въведе митнически тарифи за европейски стоки 
на стойност 7,5 милиарда долара. През 2020 г. обаче СТО взе подобно решение по делото „Боинг“ в полза на 
Европейския съюз. 
 
√ Двама са основните кандидати за поста на Ангела Меркел  
Двама от водещите политици на германския консервативен съюз изявиха днес желание да се кандидатират за канцлер 
на изборите през септември. Това са лидерът на Християндемократическия съюз (ХДС) Армин Лашет и премиерът на 
Бавария Маркус Зьодер, който част от Християнсоциалния съюз (ХСС). 
ХДС е по-големият партньор в коалицията от двете партии, но тя вече е излъчвала и кандидат за канцлер от ХСС, предаде 
кореспондент на БНР. 
„Ако ХДС ме подкрепи, аз съм готов. Ако християндемократите не са съгласни с моята кандидатура, съвместната ни 
работа ще продължи по същия начин без сръдни и караници“, заяви баварският премиер Маркус Зьодер. 
Той посочи и че вече е разговарял по този въпрос с конкурента си Лашет още в събота, но засега не са стигнали до 
решение. 

https://www.minfin.bg/bg/810
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Консервативната коалиция няма предстоящи конгреси и събирания, на които да реши този въпрос. Кой ще отиде на 
изборите в крайна сметка ще решат самите съперници помежду си. През 2002 година така направиха тогавашните 
кандидати Ангела Меркел и Едмунд Щойбер. 
На местните избори в Германия през март стана ясно, че ХДС губи подкрепа сред избирателите. От друга страна 
баварският премиер Зьодер се радва на голяма популярност и висок рейтинг в страната. Зад Армин Лашет като кандидат 
за канцлер пък застават някои от най-влиятелните политици в ХДС. 
Германските социалдемократи, които са другата управляваща партия в страната, вече обявиха своя кандидат за канцлер 
– това е вицеканцлерът и финансов министър Олаф Шолц. 
На 19 април пък кандидатурата си за канцлерския пост ще обяви и опозиционната Зелена партия. 
 
√ Сингапур първи ратифицира най-голямото споразумение за световна търговия  
Сингапур стана в събота първата страна членка, която ратифицира Регионалното всеобхватно икономическо 
партньорство - РВИП (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP), информира ДПА. 
Пактът обединява 15 държави от Азиатско-тихоокеанския регион и се определя като най-голямото споразумение за 
свободна търговия в света, отбелязва БТА. Страните по РВИП обхващат една трета от световното население и генерират 
около 30 процента от световния брутен вътрешен продукт (БВП), посочи министерството на промишлеността и 
търговията на Сингапур. 
Градът държава с около 5,7 милиона жители е сред първите в света по БВП на човек от населението, а просперитетът му 
зависи силно от търговията и чуждестранните инвестиции.  
РВИП обединява освен Сингапур още девет членки на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН), 
Австралия, Нова Зеландия и Южна Корея. Китай и Япония, втората и третата по големина икономики в света, също се 
присъединиха към пакта. Споразумението почти се провали, когато Индия реши да го напусне заради опасения от 
влиянието на Пекин. 
Пактът ще влезе в сила, след като бъде ратифициран от шест членки на АСЕАН и още три от подписалите го страни. 
Сингапур очаква това да се случи до януари догодина. 
 
√ Три технологични оръжия за управление на бизнеса  
Въпреки факта, че електронната търговия реши глобалната необходимост да се купуват продукти без риск от 
заразяване, предприятията трябваше бързо да се трансформират. Поради тази причина, независимо от индустрията, към 
която принадлежат, всички компании се устремиха към нови нива на дигитализация. Но, да бъдеш дигитализирана 
компания предполага преконфигуриране на бизнес модела, за да го превърнеш в звено, готово да реагира на 
постоянните промени в потребителските навици на целевия пазар. 
Ако вашият бизнес е успял да преодолее предизвикателствата от 2020 г. и вече сте имали сайт, който предлага добро 
изживяване на вашите клиенти, тогава трябва да внедрите тези три технологични инструмента, за да продължите да 
работите добре и в новата нормалност. 
ERP в облака 
Въпреки че икономическата реактивация започва, ежедневният бизнес остава същият: постоянни разходи, фактуриране, 
вземания и задължения, плащания на заплати, материални активи и т.н. и ако управлението на бизнеса преди беше 
сложно, сега то е още по-сложно, тъй като трябва да се възползваме максимално от всички ресурси. 
Добрата новина е, че днес съществуват системи за планиране на корпоративни ресурси (ERP). Това са софтуерите със 
способност да поемат отговорност за различни вътрешни операции на дадена компания - от производството до 
дистрибуцията и правилното управление на активите.  
Може би си мислите, че този тип технология се използва само от големи компании, но това не е така. ERP системата в 
облака е подходяща за всички видове компании, от мултинационални компании до малки и средни предприятия.  
Благодарение на своята динамичност и големи предимства, всяка компания, независимо от различните процеси, които 
има или сектора, към който принадлежи, може да използва този софтуер. Понастоящем има доставчици, които са 
специализирани в внедряването на ERP в облака, предназначени да решат управленските и административните нужди на 
малките и средни предприятия. 
CRM за изготвяне на ефективни стратегии за продажби 
Мениджърът за връзки с клиенти (CRM) е един от ключовите инструменти, които всяко малко или средно предприятие 
може да внедри и което е най-важното, ще им помогне да управляват своите стратегии за продажби. 
CRM е система, която съхранява данни за клиенти и за потенциални клиенти на фирмата с цел управление на тази 
информация и осигуряване на подходящо наблюдение и обслужване. Този инструмент може да се използва както в 
голям, така и в малък бизнес. За малките и средни предприятия това може да помогне за предвиждане на нуждите, 
увеличаване на продажбите и създаване на ефективни маркетингови кампании за привличане на повече клиенти. 
По принцип функцията на CRM е да организира базата данни на клиентите, анализирайки ги така, че всеки контакт да 
има добре дефиниран профил, да наблюдава поведението на покупките на всеки контакт и да оптимизира стратегиите за 
продажби. С други думи, CRM е инструментът, който подобрява работата на екипа по продажбите.  
Инструменти за управление на фактури  
Много е важно да сте наясно как да попълвате и управлявате всичките си фактури, за да избегнете санкции. Сега е 
възможно да идентифицирате както какво се фактурира, както и начина, по който се извършва плащането. Предимството 
на изготвянето на електронни фактури е, че можете да имате контрол върху това, което купувате и продавате, както и по-
добра визия за вашето счетоводство и посоката на вашите бизнес финанси. 
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Днес технологията е достъпна за всеки. Той се превърна от лукс в част от ежедневието на малките и средни компании, 
благодарение на моделите в облака. Освен това има разработчици на бизнес софтуер, специализирани в решаването на 
нуждите на малките и средни предприятия, с които, ако сте собственик на бизнес, получавате същите технологични 
предимства като големите корпорации. Сега е моментът да се присъедините към глобалната дигитална трансформация и 
да стимулирате растежа на вашия бизнес.  
 
√ Едно незаменимо умение за предприемачите  
Предприемачите трябва да разчитат на голямо разнообразие от умения, за да успеят. Наред с отговорността за 
компанията и служителите й, от тях зависят и решенията, които засягат цялата организация. Това означава, че те трябва 
да мислят как техните решения влияят върху всеки отдел, както и върху отделните служители в компанията. Ако попитате 
хораха какви са уменията, които трябва да притежава един предприемач, то обикновено ще чуете думите 
"комуникативен" и "лидер". Да, те със сигурност са важни, но пък за сметка на това техническите умения често се 
пренебрегват. Но освен тях, е важно те да имат и счетоводни умения. За щастие, развиването на счетоводни умения не 
отнема много време или усилия, като можете, например, да посетите онлайн курсове и да прегледате онлайн учебни 
материали безплатно, за да получите добра основа по счетоводство.  
Финансово майсторство 
Изучаването на основите на счетоводството може да ви помогне да овладеете финансовата страна на вашия бизнес. За 
да успее бизнесът, той трябва да бъде печеливш. Но освен това трябва да се управлява интелигентно от финансова 
гледна точка. Например, възможно е дори печеливш бизнес да се провали, ако паричният поток стане 
отрицателен. Научаването как да управлявате паричния поток като предприемач може да ви помогне да избегнете 
подобна катастрофа. Счетоводните принципи също ще ви помогнат да следите бизнес финансите и да се подготвите за 
данъците. 
Синергия с вашия счетоводен екип  
Счетоводните умения могат да ви помогнат да намерите синергия с вашия счетоводен екип. В идеалния случай ще 
наемете цял екип от счетоводни специалисти, които могат да ви помогнат да управлявате ежедневното проследяване на 
задължения, вземания, паричен поток, банково и данъчно планиране. Но тези професионалисти все още ще се нуждаят 
от вашето мнение и насоки. Наличието на опит в счетоводството ще ви улесни в комуникацията с тези лица. Можете да 
споделяте идеи свободно, да обяснявате вашата гледна точка и интелигентно да разглеждате препоръките, които ви 
предоставят. 
Вземане на решения 
Предприемачите обикновено са основните вземащи решения за своите млади компании. Това означава, че ще 
ръководите развитието на бизнеса по ваш избор. Разбирането на основите на счетоводството може да ви бъде от полза 
да вземете по-информирани решения, поне от финансова гледна точка. Например, ако решите да вземете нов клиент и 
му предложите намалена ставка, как това ще се отрази на вашата рентабилност? Какъв финансов риск ще представлява 
това и как може да се изплати в бъдеще? И още, ще знаете кога трябва да наемете някой нов човек във вашия екип и 
дали още една заплата ще окаже негативно влияние върху бюджета на фирмата. 
Преговори 
Всеки предприемач бързо научава колко ценно е да бъдеш опитен преговарящ. С подобрените умения за водене на 
преговори ще можете да настоявате за по-изгодни сделки с клиенти, увеличавайки печалбите. Можете дори да се 
договаряте с доставчиците и да следите разходите за заплати на служителите, за да поддържате разходите си възможно 
най-ниски. Когато имате по-добро разбиране за финансите на вашата компания, ще можете да подготвите по-логичен, 
обоснован аргумент по време на преговори. 
Планиране за вашето лично бъдеще 
Счетоводните умения не са полезни само в бизнес контекст. Те са изключително ценни и за планирането на личните ви 
финанси. Например, колко пари ще дължите като данъци и кой е най-добрият начин да се подготвите за тези разходи? 
Колко дълг можете да си позволите да поемете, без да добавяте твърде много риск? Не пренебрегвайте собствените си 
финанси в стремежа си към нарастващия бизнес.  
 
√ Петролът леко поевтиня в началото на търговията  
Цените на петрола се търгуват разнопосочно в ранната търговия в понеделник на фона на недеждите, че търсенето на 
гориво в САЩ ще нарасне с наближаването на летния сезон и ускоряването на ваксинацията срещу COVID-19 в страната, 
предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време цената на сорта Брент се понижи с 0,16 долара, или 0,25%, до 62,79 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,14 долара, или 0,24%, до 59,18 долара за барел. Цените не са се 
променили много през последните седмици на фона на волатилната търговия, която завърши миналия понеделник. 
„Неспокойно затишие обхвана петролните пазари, като Брентът остава закотвен на цена от около 63 долара за барел, а 
търговците са в режим „изчакай и виж“, коментира Стивън Интес от AXI. 
Докато Съединените щати са ваксинирали напълно над 70 милиона души, а в Европа броят на новити случаи на заразени 
с коронавирус намалява в резултат на блокадите, Индия съобщи за ренорден брой новозаразени. В други части от Азия 
също се наблюдава нарастване на случаите. 
Това вероятно ще продължи да „помрачава глобалните перспективи пред пътуванията“ и да държи цените на петрола в 
настоящия диапазон с наблюдаването на лятото, каза още Инес. 
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В излъчено в неделя интервю председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че въпреки очакванията за 
ускоряване на заетостта и растежа в САЩ през идните месец, рискът от преждевременно отваряне, което да доведе до 
увеличаване на броя на заразените, все още стои на дневен ред. 
„Наистина има рискове. Основният идва от това, че може да отворим икономиката твърде бързо, хората да се върнат към 
старите си навици и отново да видим ръст на заразените с коронавирус“, коментира Пауъл в интервю за Си Би Ес. 
 
√ Вяла търговия на европейските борси в края на седмицата  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се търгуваха почти без изменения в ранната търговия в петък. 
Същевременно с това те записаха най-дългата си серия от седмични ръстове от ноември 2019 г. на фона на надеждите за 
бързо икономическо възстановяване. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с минималните 0,02 пункта до 436,84 пункта, след като започна 
търговията при нов рекорден връх. Немският показател DAX отчете ръст от 2,23 пункта, или 0,01%, до 15 204,91 пункта. 
Френският измерител CAC 40 напредна с 16,05 пункта, или 0,26%, до 6 181,77 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 записа спад от 15,26 пункта, или 0,22%, до 6 926,96 пункта. 
Глобалните нагласи продължават да намират подкрепа в обещанието на Федералния резерв на САЩ да запази хлабавата 
си парична политика, докато данните не покажат, че най-голямата икономика в света е започнала да работи на пълна 
скорост. В Европа обаче влияние продължава да оказва сравнително по-бавната ваксинация на населението срещу 
COVID-19. 
„Докато САЩ и Великобритания се справиха сравнително добре с ваксинацията, континентална Европа изостава. Във 
Великобритания и САЩ ще се наблюдава икономическо възстановяване от второто тримесечие напред. При Европа това 
ще се случи малко по-късно“. Коментира Давал Джоши от BCA Research. 
Европейските акции достигнаха рекордни стойности през тази седмица въпреки новите спънки пред ваксинационните 
програми на континента, след като Европейската агенция по лекарствата информира за потенциална връзка между 
препарата на AstraZeneca и редките случаи на тромбоза. 
През следващата седмица вниманието на инвеститорите ще бъде пренасочено към сезона на отчетите в САЩ, като 
според изчисленията на Refinitiv IBES печалбите на компаниите от S&P 500 ще скочат с 25% през първото тримесечие. 
На корпоративния фронт, акциите на Airbus поскъпнаха с 2,52%, след като компанията отчете малко по-добри от 
очакваното доставки за първото тримесечие. 
Същевременно с това акциите на TUI се сринаха с 6,66%, след като германския туроператор съобщи, че набира 350 млн. 
евро чрез издаване на конвертируеми облигации, за да укрепи финансовото си състояние и да изплати своя дълг. 
Цената на книжата на  British American Tobacco падна с 2,08%, след като JP Morgan понижи рейтинга си за акциите на 
компанията до „неутрален“. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в четвъртък, като S&P 500 достигна нов рекорден връх на фона 
на ралито на технологичните акции, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира ръст от 57,31 пункта, или 0,18%, до 33 503,57 пункта. Широкообхватният 
измерител Standard & Poor’s 500 напредна със 17,22 пункта, или 0,42%, до 4 097,17 пункта, завършвайки втора поредна 
сесия с рекорден връх. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 140,47 пункта, или 1,03%, до 
13 829,31 пункта. Aкциите на Apple, Netflix и Microsoft поскъпнаха съответно с 1,92%, 1,39% и 1,34%, а тези на Amazon и 
Alpbahet – с 0,61% и 0,51% 
Не всички новини обаче бяха положителни, като инвеститорите трябваше да вземат предвид по-лошите от очакваното 
данни за заетостта. В сряда министерството на труда съобщи, че броят на подадените за първи път заявления за помощ 
при безработица е бил 744 хил. през седмицата до 3 април, като прогнозите на икономистите, анкетирани от Dow Jones, 
бяха за 694 хил. заявления.. 
„Скокът в заявленията за безработица е разочароващ, но не променя виждането ни, че през следващите няколко месеца 
ще има огромни печалби на пазара на труда, тъй като икономиката ще продължи да се отваря“, коментира Джеф 
Бушбайндър от Financial. „Всъщност, не би ни шокирало да видим връщането на заетостта близо до нивата от преди 
пандемията до края на тази година“, добави той. 
Междувременно управителят на Федералния резерв Джером Пауъл сигнализира, че икономическото възстановяване от 
пандемията все още има накъде да върви. 
„Възстановяването е неравномерно и непълно.“, коментира Пауъл по време на онлайн събитие на Международния 
валутен фонд. „Неравенството, за което говорим ,е много сериозен проблем“, допълни той. 
Пауъл също така отново заяви, че не очаква сериозен ръст на инфлацията, въпреки че е възможен ценови натиск в 
краткосрочен план. 
„Не смятаме, че това е най-вероятният изход, но имаме инструментите за справяне с такъв резултат. Ще ги използваме, 
за да насочим инфлацията отново към 2%, ако възникне необходимост. Този период ще покаже временен ръст на 
цените, но не и постоянна инфлация“, коментира Пауъл. 
Междувременно президентът Джо Байдън говори за инфраструктурни си план за 2 трлн. долара, който включва вдигане 
на корпоративния данък до 28%. Той заяви, че е готов да преговаря за предложеното увеличение. 
Идеята е новият налог да бъде основен източник на приходи за проекта, но републиканците изразяват загриженост 
относно увеличаването на данъците на фона на възстановяването на американската икономика. 
Спад в Азия 
Акциите на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в петък, предаде Си Ен БИ Си. 
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Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 бе единственият, който успя да се задържи в зелената зона, 
напредвайки с 59,08 пункта, или 0,2%, до 29 768,06 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 31,88 пункта, или 0,92%, до 3 450,68 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 21,37 пункта от стойността си, или 0,95%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 236,58 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng отчете спад от 309,27 пункта, или 1,07%, до 28 698,8 пункта. 
На борсите в Китай се отразиха данните за производствените цени. Според Национално статистическо бюро индексът на 
цените на производителите е скочил (PPI) с 4,4% на годишна база през месец март , което е най-бързият годишен темп на 
растеж от юли 2018 г. Очакванията бяха за повишение от 3,5%. През февруари бе регистриран ръст от 1,7%. 
Същевременно с това индекс на потребителските цени в Китай (CPI) за месец март се е покачил с 0,4% спрямо същия 
месец на миналата година, като средната прогноза според анкетата на Ройтерс бе за повишение от 0,3%. 
Южнокорейският показател Kospi се понижи с 11,38 пункта, или 0,36%, до 3 131,88 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 регистрира спад от 3,6 пункта, или 0,05%, до 6 995,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете спад от 4,66 пункта, или 0,92%, до 504 пункта. BGBX40 се понижи с 0,17 пункта, или 0,15%, до 114,62 пункта. 
BGTR30 изтри 0,39 пункта от стойността си, или 0,07%, достигайки ниво от 548,69 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,11 
пункта, или 0,08%, до 143,35 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Ваксинационният сертификат не освобождава пристигащите в България от тест  
България не освобождава пристигащите у нас с ваксинационен сертификат от изискването да представят негативен 
резултат от PCR-тест или поставянето им под карантина, която може да бъде отменена, ако до 72 часа представят 
отрицателен резултат. 
Това се дължи на факта, че всяка държава сама решава дали да приема ваксинационния сертификат за свободно влизане 
и липсата на единна европейска политика по въпроса. 
„Поставената ваксина срещу COVID-19 и наличието на антитела не са гаранция, че лицето не е преносител на вируса. На 
този етап няма достатъчно категорични данни в тази посока. Това е и причината здравните власти по света да 
продължават да настояват за спазването на физическа дистанция, носенето на защитна маска за лице и висока лична 
хигиена", се казва в позиция на здравното министерство. 
С увеличаването на броя на ваксинираните граждани с две дози и евентуалното разхлабване на противоепидемичните 
мерки, и навлизането в активния летен туристически сезон може би е повод за преосмисляне на рестриктивната мярка. 
Има вероятност тя да се превърне в препъникамък за родния туризъм. 
В тази посока нашите съседки Гърция и Турция, най-вероятно, ще допускат туристи само с ваксинационен сертификат и 
без необходимост от допълнителни разходи от тяхна страна. Това ще постави България в неизгодна позиция и излишно 
ще доведе до оскъпяване на стойността на туристическия продукт. 
Ваксинационният сертификат може да бъде получен след поставянето на втората доза от ваксината във ваксинационния 
център, от личния лекар или от здравната електронна система срещу електронен подпис. 
 
√ Ердоган: Турция работи за уреждане на конфликта между Украйна и Русия  
"Турция работи за уреждане на конфликта между Украйна и Русия", заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, 
цитиран от Ройтерс. 
Агенцията отбелязва, че това става на фона на увеличаването на насилието в Донбас и на струпването на руски войски в 
района на украинската граница в последно време.На 10 април турският президент се срещна в Истанбул с украинския си 
колега Володимир Зеленски, като призова за прекратяване на ескалацията на напрежението и изрази готовност да окаже 
цялата необходима подкрепа. В петък Ердоган разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, който обвини 
Украйна в "опасни провокативни действия" в района на конфликта в Донбас. 
Кремъл изключи възможността за война с Украйна, предаде Франс прес. В същото време Дмитрий Песков, 
прессекретарят на Путин, даде да се разбере, че "Русия няма да остане безразлична към съдбата на рускоговорящите, 
живеещи в югоизточната част" на съседната държава.  
"Ще има последици" в случай на руска агресия срещу Украйна, предупреди от своя страна държавният секретар на САЩ 
Антъни Блинкън, цитиран от Франс прес. Той отбеляза, че не е имало толкова много руски войници на украинската 
граница от "първата руска инвазия" през 2014 г. 
Пожелал анонимност представител на американското правителство съобщи за Ройтерс, че Блинкън ще посети тези дни 
Брюксел заедно с министъра на отбраната Лойд Остин. 
Двамата ще обсъдят с представители на ЕС руските действия срещу Украйна, наред с иранската ядрена програма и 
ситуацията в Афганистан. Един украински войник е бил убит, а друг - тежко ранен, при артилерийски обстрел от страна на 
проруските сепаратисти в източната част на страната, предаде Асошиейтед прес, като се позова на украинската армия. 
27 украински военни са загинали в района на конфликта тази година - повече от половината от всички жертви през 
цялата минала година. 
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√ Турция тества успешно първия си хибриден ракетен двигател за мисия до Луната  
Турският министър на промишлеността и технологиите Мустафа Варанк съобщи, че Турция е завършила успешно 
изпитанията на първия си хибриден ракетен двигател, който ще бъде използван за мисия до Луната, предаде 
Анадолската агенция. 
Турция планира да изпрати безпилотен космически кораб на Луната през 2023 г. в рамките на националната космическа 
програма на страната. 
Варанк каза за Анадолската агенция, че са направени два успешни теста на запалването на двигателя, който ще бъде 
използван за мисията на Луната. Той подчерта, че двигателят е покрил лимита за стартиране в рамките на 50 секунди. 
"Извършихме първото запалване на хибридния ракетен двигател, който може да бъде използван за мисията до Луната", 
каза Варанк, като добави, че тестовото стартиране на ракетния двигател ще се състои в северния окръг Синоп през май. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ваксините: въпроси и отговори - имунологът акад. Богдан Петрунов; 
- Позициите на „Демократична България" след изборите; 
- Новият парламент вече е ясен - какви са следващите политически ходове; 
- Учениците се връщат обратно в класните стаи - при какви условия; 
- На живо: кой и защо заравнява дюните на плаж „Каваци"; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Разхлабване на мерките; 
- Багер на плажа; 
- Нова конституция? Гости: Проф. Радослав Гайдарски и проф. Михаил Неделчев; 
- 60 години в Космоса; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Политически ребус; 
- Багер на Каваците; 
- На твоя страна: Колко ще ни струва великденската трапеза?; 
- Кога ще се стопли? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Недоволен, Борисов сменя 4-ма шефове в ГЕРБ, за двама още мисли; 
в. Монитор - Нова тенденция: БГ студени в чужбина се завръщат да работят у нас; 
в. Монитор - Жалби от мръсотия и дупки загряват телефоните на кметствата; 
в. Монитор - Имунизираните близо 600 000, 112 978 от тях са с по две дози; 
в. Телеграф - Глобите на РЗИ масово падат в съда; 
в. Телеграф - ЦИК обяви имената на депутатите в новия парламент; 
в. Труд - Парламентът тръгва без Слави; 
в. Труд - Чакаме 2,7 млн. ваксини на Pfizer до юни; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Плащат 120 лева за храна на 390 000 пенсионери в пощите или по банкова сметка; 
в. 24 часа - Избират шеф на парламента от три жени, фаворит е Ива Митева от "Има такъв народ"; 
в. 24 часа - По 600, а не 400 медици ще получават CОVID бонус от 1000 лв. В големите болници; 
в. 24 часа - Срещу 9 млн. лв. АПИ вече ще следи пътищата от Космоса; 
в. Телеграф - Спират парното преди Великден; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Татяна Буруджиева, политолог: Предсрочен вот ще наказва, ако нямаме правителство; 
в. Монитор -  Д-р София Стоименова, главен секретар на Българския червен кръст: Обученията по първа помощ са по 
европейските стандарти; 
в. Телеграф - Проф. Радостина Александрова от БАН: Рискът от тромби след ваксина е под 4 на милион; 
в. Труд - Социологът Живко Георгиев пред "Труд": Джипката на Борисов скоро няма да бъде паркирана; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - На България е нужна нова "кръгла маса", а не нови избори; 
в. Монитор - Общинските инспекторати не са лукс, а необходимост; 
в. Труд - Без кабинет има риск за публичните финанси; 
в. Труд - "Истанбулско" и про-македонско мнозинство в НС? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 април 
София 

- От 10.00 часа във Военната академия ще се проведе научна конференция на тема „Георги Стойков Раковски - 200 
години безсмъртие". 

- От 17.30 часа в галерията на ул. „Оборище" 16 ще бъде представена изложбата „Стоян Венев. Характери". 
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*** 
Бургас 

- От 15.00 часа в галерия „Баев" ще бъде представена изложбата „Началото". 
- От 18.00 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще започне инициативата „С перото и със сабята" - 

представя проф. Калина Лукова. 
- От 18.00 и от 20.00 часа в Културен дом на нефтохимика ще бъде представена предпремиерата на филма „Голата 

истина за група „Жигули". 
*** 
Добрич 

- От 10.00 часа във фейсбук страницата на Младежкия център ще се състои инициативата „Сover" - кавър версии на 
поп хитове, изпълнени от участници на Студио за поп-рок певци „Сарандев" при Младежки център - Добрич. 

- От 18.30 часа в Зала „Добрич" ще бъде представен спектакълът „Fiori musicali/Музикални цветя". 
- От 19.00 часа в камерната зала на Драматичен театър „Йордан Йовков" ще бъде представен спектакълът 

„Женско царство". 
*** 
Долна Митрополия 

- От 10.00 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще посети Висшето военновъздушно училище 
„Георги Бенковски". 

*** 
Стара Загора 

- От 11.00 часа пред паметника на Димитър Наумов в парк „Пети октомври" ще се състои церемония за поднасяне 
на венци и цветя по повод 170 години от рождението му. 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Мерак" по Николай Хайтов. 

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2019 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

